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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 i Nr 214, poz. 1806) - Rada Miejska w Byczynie
uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W Statucie Gminy Byczyna, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr VI/57/03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca
2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego Nr 36, poz. 823) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany :

1) Dodaje siê Rozdzia³ IV1 Kluby radnych o tre�ci :

§ 50a :1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych na zasadach
przynale¿no�ci politycznej, zawodowej lub wed³ug innych kryte-
riów przyjêtych przez siebie.

2. Klub radnych mo¿e byæ utworzony przez co najmniej
4 radnych.

3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
4. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady, lecz s¹ od niej

niezale¿ne.

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 214 poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art.146 ust 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
�ciami (Dz. U. z 2000 r. 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 i Nr 240 poz. 2058,  z 2003 r. Nr 1 poz. 15 i Nr 80 poz. 717,
720 i 721 ) - Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje

§1. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej w
wysoko�ci 20 % ró¿nicy miêdzy warto�ci¹ jak¹ nieruchomo�æ
mia³a przed wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
a warto�ci¹ jak¹ nieruchomo�æ ma po jej wybudowaniu.

2259

Uchwa³a Nr IX/96/03
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawki procentowej op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci dla w³a�cicieli i u¿ytkowników wieczystych na terenie Gminy Bia³a.

§2. Obowi¹zkiem udzia³u w op³atach  jw. obci¹¿a siê w³a-
�cicieli i u¿ytkowników wieczystych nieruchomo�ci po³o¿onych
w na terenie Gminy Bia³a.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

2260

Uchwa³a Nr X/95/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Byczyna.

§ 50b: 1. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³o-
szone Przewodnicz¹cemu Rady, który prowadzi rejestr klubów.

2. W zg³oszeniu podaje siê :
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
3. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania, prze-

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

4. Kluby radnych dzia³aj¹ spo³ecznie i zapewniaj¹ sobie
w³asn¹ obs³ugê biurow¹.

§ 50c: 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów , w obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków
klubu.

§ 50d: Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.

§ 50e: 1. Kluby dzia³aj¹ na podstawie uchwalonego przez
siebie Regulaminu. Regulamin nie mo¿e byæ sprzeczny ze Sta-
tutem.
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2. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³oczne-
go przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.

3. Postanowienia ust. 2 dotycz¹ tak¿e zmian regulaminów.

§ 50f: 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze
i opiniodawcze w zakresie organizacji dzia³ania Rady.

2. Kluby mog¹ przedstawiæ swoje stanowisko na sesji Rady
wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.�.

2) W za³¹czniku nr 3 do Statutu Gminy Byczyna "Wykaz Jed-
nostek Organizacyjnych Gminy Byczyna" zmienia siê pkt 4, który
otrzymuje brzmienie :

" Szko³y :
1) Publiczna Szko³a Podstawowa w Byczynie,
2) Publiczna Szko³a Podstawowa w Biskupicach,
3) Publiczna Szko³a Podstawowa w Kostowie,

4) Publiczna Szko³a Podstawowa w Roszkowicach,
5) Publiczne Gimnazjum w Byczynie."

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi By-
czyny.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Byczynie

     Józef Lucjan Kêdzia

Dzia³aj¹c na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr  142,
póz. 1592, z pó�ñ. zm.), w zwi¹zku z art 30 ust, 6 i art. 54 ust. 3 i 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z
2003 r.  Nr 118, poz. 1112) oraz przepisami rozporz¹dzenia MEN
z dnia 11 maj¹ 2000 r. w sprawie wysoko�ci minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu oblicza-

Na oodstawie art. 12 pkt 1 ustawy Z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 , poz. 1592 z
pó�n. zm.), oraz § 80 Statutu Powiatu Brzeskiego , Rada Powiatu
Brzeskiego uchwala,  co nastêpuje :

§1. W za³¹czniku nr 1 do Statutu Powiatu Brzeskiego ",Wy-
kaz jednostek organizacyjnych Powiatu Brzeskiego " , w brzmie-
niu ustalonym uchwa³¹  Nr XXV/160/2001 z dnia 25 stycznia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego oraz przyjêcia
tekstu jednolitego, z uwzglêdnieniem zmian wynikaj¹cych
z uchwa³ Rady Powiatu Brzeskiego Nr XXIX/185/2001 z dnia
21 czerwca 2001 r.  Nr XXXII/222/2001  z  dnia  20 grudnia 2001 r.
Nr  I/9/2002 z  z dnia  18 listopada 2002 r. Nr II/10/2002 z dnia
28 listopada 2002 r. , wprowadza  siê  nastêpuj¹ce zmiany:

2261

Uchwa³a Nr X/84/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmian do Statutu Powiatu Brzeskiego .

skre�la siê w pkt. 2 wyrazy " Samodzielny Publiczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej w Grodkowie".

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

2262

Uchwa³a Nr X/89/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  wprowadzenia zmian do uchwa³y Nr XXII/137/2000 Rady Powiatu Brzeskiego  z dnia 28 wrze�nia 2000 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminów okre�laj¹cych wysoko�æ oraz szczegó³owe warunki

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników
wynagrodzenia, a tak¿e wysoko�ci i szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.

nia wysoko�ci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹
godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych
zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogól-
nych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wyka-
zu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy, stanowi¹cych pod-
stawê do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegó³o-
wych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych
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przepisów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U.
z 2000 r. Nr 39, poz. 455, z pó�n. zm.), Rada Powiatu Brzeskiego
uchwala, co nastêpuje:

§1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli, stanowi¹-
cym za³¹cznik nr 1 do uchwa³y  Nr XXII/137/2000 Rady Powiatu
Brzeskiego z dnia 28 wrze�nia 2000 r. ( ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z uchwa³y Nr XXIV/154/2000 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia
21 grudnia 2000 r.), wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

1. W rozdziale II § 3 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
" W uzasadnionych przypadkach dodatek motywacyjny dla dy-
rektora mo¿e byæ przyznany na okres krótszy ni¿ 6 miesiêcy".

§2. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnio-
nych w Placówkach Opiekuñczo- Wychowawczych stanowi¹cym
za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XXII/137/2000 Rady Powiatu Brze-

skiego z dnia 28 wrze�nia 2000 r. ( ze zmianami wynikaj¹cymi z
uchwa³  Nr XXIV/154/2000 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia
21 grudnia 2000 r.), wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

1. W rozdziale II § 3 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu: " W
uzasadnionych przypadkach dodatek motywacyjny dla dyrekto-
ra mo¿e byæ przyznany na okres krótszy ni¿ 6 miesiêcy".

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

Na podstawie art. 12 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 26 pa�dzier-
nika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 , Nr 167, poz. 1374,
2003r. Nr 80, poz. 719) zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80.poz. 717) -
Rada Gminy w Domaszowicach uchwala:

§1. Ustala siê na terenie Gminy Domaszowice ogóln¹ licz-
bê 25 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y.

§2. Ustala siê dla terenu Gminy Domaszowice ogóln¹ licz-
bê 8 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miej-
scu sprzeda¿y.

§3. 1 .Usytuowanie miejsc sprzeda¿y , podawania i spo¿y-
wania napojów alkoholowych posiadaj¹cych sta³e zezwolenie
nie mo¿e mieæ miejsca w przypadkach , gdy:

1) punkt sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda-
¿y, znajduje siê w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 20 m od:

a) szkó³ i przedszkoli, placówek o�wiatowych i wychowaw-
czych,

b) miejsc przeznaczonych do publicznego sta³ego wyko-
nywania obrzêdów religijnych,

c) cmentarzy i innych miejsc pochówku,
d) urz¹dzonych i wyznaczonych placów zabaw dla dzieci,

2) punkt sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu jest usytuowany
w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 40 m od:

a) szkó³ i przedszkoli, placówek o�wiatowych i wychowawczych,
b) miejsc przeznaczonych do publicznego sta³ego wyko-

nywania obrzêdów religijnych,
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Uchwa³a Nr VIII/47/2003
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawia ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% z  wyj¹tkiem piwa,
zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Domaszowice.

c) cmentarzy i innych miejsc pochówku,
d) urz¹dzonych i wyznaczonych placów zabaw dla dzieci,

2. Przez odleg³o�ci wymienione w ust. 1 pkt. 1i 2 rozumie
siê najkrótsz¹ odleg³o�æ w linii prostej, mierzon¹ od wej�cia do
placówki handlowej do wej�cia do budynku , stanowi¹cego
obiekt chroniony opisany w pkt. a.d.

Odleg³o�æ ustalona jest z dok³adno�ci¹ do 1 m.

§4.1. Do sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y stosuje siê odpowiednio uregulo-
wania § 3.

2. W  placówkach  handlowych   bran¿owych  tzw.  mono-
polowych,  jako wyodrêbnionych punktach sprzeda¿y napojów
alkoholowych o zawarto�ci powy¿ej 4,5% alkoholu, przeznaczo-
nych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, nie okre�la siê
minimalnej powierzchni handlowej lokalu.

3. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu sprzeda¿y mo¿e siê odbywaæ w placów-
kach gastronomicznych, których minimalna powierzchnia kon-
sumpcyjna wynosi 20 m2 .

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Do-
maszowice.

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

2. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXIII/245/02 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia
11 marca 2002r.w sprawie  ustalenia liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa),
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, oraz okre-
�lenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholo-
wych i warunków ich sprzeda¿y, na terenie Gminy Domaszowice.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak
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Na  podstawie   art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8  marca
1990 r.    o  samorz¹dzie  gminnym    (Dz.U.  z  2001 r. Nr  142,  poz.
1591, z  2002 r. Nr 23 poz. 220,   Nr  62, poz. 558,  Nr 113,  poz. 984
Nr 153,  poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz art. 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  2001r.
Nr  14,  poz.  124,  Nr 100, poz. 1085,  Nr 115,  poz.1229  i  Nr  154,
poz. 1804,  z  2002 r.  Nr 5  poz.  42  i  Nr  113  poz.  984 ), w  zwi¹zku
z  art.  85  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U.  Nr  80  poz.  717 )-
Rada  Gminy  w  Domaszowicach uchwala, co nastêpuje:

§  1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi  Strzelce, zatwierdzonego uchwa³¹
Rady Gminy Domaszowice  Nr  XIII/91/2000 z  dnia 30 czerwca
2000 r. og³oszon¹  w  Dz. Urz. Woj. Opolskiego z  dnia  18  wrze-
�nia  2000 r.  Nr 56 poz. 304.

§  2. Zmiana  planu dotyczy terenu  po³o¿onego we wsi  Strzel-
ce ,  oznaczonego  jako  dzia³ka  gruntu nr 630 arkusz  mapy 2
obrêb Strzelce.

§ 3. Integraln¹  czê�ci¹   zmiany  miejscowego  planu  zago-
spodarowania  przestrzennego   jest  rysunek  planu w  skali
1 : 1000. Rysunek   planu  przy  pomocy  graficznych oznaczeñ
okre�la  przeznaczenie  i  warunki   przestrzennego   zagospoda-
rowania  terenów.

Rozró¿nia  siê  nastêpuj¹ce  rodzaje  ustaleñ  regulacyj-
nych i  funkcjonalnych  planu , którymi  okre�lone  zosta³y:

a) granice  obszaru  objêtego   zmian¹   planu,
b) linie  rozgraniczenia  terenów  o  ró¿nym  przeznaczeniu

lub  o  ró¿nych  zasadach  zagospodarowania,
c) symbole  przeznaczenia  terenów.

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

rozgraniczaj¹cymi   obszar  o  okre�lonej funkcji  oznaczonej  od-
powiednim  symbolem  u¿ytkowania,

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

3) urz¹dzeniach  towarzysz¹cych  -  nale¿y  przez  to  rozu-
mieæ  obiekty  technicznego  wyposa¿enia /naziemne  i  podziem-
ne/ s³u¿¹ce  funkcji dominuj¹cej.

§ 5. 1. Obszar objêty zmian¹ planu  otrzymuje na  rysunku
zmiany planu odpowiednio nowy symbol.

M-AGR     -  teren  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
i  agroturystycznej.

2. Pozosta³e  symbole  przedstawione  na  rysunku  zmiany
planu  zosta³y  przyjête  z  miejscowego  planu zagospodarowa-
nia  przestrzennego  wsi  Strzelce, zatwierdzonego  uchwa³¹  Rady
Gminy  Domaszowice Nr  XIII/91/2000  z  dnia  30  czerwca  2000 r.

Ustalenia  zawarte  w  wymienionej  wy¿ej  uchwale  s¹
obowi¹zuj¹ce.

ZMU         -   teren  zabudowy  zagrodowej  i  mieszkanio
                     wej  jednorodzinnej  z  us³ugami,
KDV     -  teren  publicznej  drogi  powiatowej,
KDVI          -  teren  publicznej   drogi  gminnej,
R     -  tereny  u¿ytków  rolnych.

§ 6. 1.  Warunki   zabudowy   i  zagospodarowania  tere-
nów    oznaczonych    symbolami   M-AGR   s¹  nastêpuj¹ce :

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:   teren zabudowy  miesz-

kaniowej i  agroturystycznej.
Dozwolone  przeznaczenie  terenów  pod  zabudowê

mieszkaniow¹ z  mo¿liwo�ci¹  realizacji  us³ug, które  nie  za-
k³óc¹  funkcji  mieszkaniowej  obszaru.  Przeznaczenie  uzu-
pe³niaj¹ce: budynki  gospodarcze, gara¿e,  parkingi,  sieci  i
urz¹dzenia  infrastruktury  technicznej,  zieleñ  urz¹dzona  izola-
cyjna.  Nakazuje  siê  zachowanie  istniej¹cych  uk³adów  ziele-
ni  wysokiej.  Wobec  konieczno�ci  zapewnienia  w³a�ciwej
ochrony  przed  ha³asem  zaleca  siê  zastosowanie  pe³nego
ogrodzenia  i  zieleni  izolacyjnej  oraz  okien  o  odpowiedniej
izolacyjno�ci  od  drogi  powiatowej  oznaczonej  symbolem
KD V.

Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ki  obiek-
tów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych zaliczonych  do  kategorii  przed-
siêwziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,
które  zawsze  wymagaj¹  sporz¹dzenia  raportu  oddzia³ywa-
nia  na �rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dze-
nia  raportu mo¿e  byæ  wymagany,

2) Zasady  zabudowy  dzia³ki:
a)  dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do

dwóch  kondygnacji  nadziemnych  +  poddasze  u¿ytkowe,
b)  architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i

skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie do  formy regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy
na  dzia³kach  s¹siednich,

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

d)   tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie przekraczaæ  60%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie czynn¹,  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna, zieleñ  izolacyj-
na,  ogrody,  zbiorniki  wodne,

e)  ogrodzenie  dzia³ki  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym planie,

f)  dozwolone  wykonanie  ogrodzenia  w  formie  muru  o
estetycznym  wygl¹dzie  i  detalu  architektonicznym.

§ 7. Zasady  wyposa¿enia  w  zakresie  infrastruktury
technicznej:

1) zaopatrzenie  w  wodê  -  z  istniej¹cej   sieci   wodo-
ci¹gu  wiejskiego,

2) odprowadzenie  �cieków sanitarnych:
a) �cieki  sanitarne  docelowo  odprowadziæ  do komu-

nalnej kanalizacji  sanitarnej,
b) w okresie  przej�ciowym  dozwolone  odprowadzenie

nieczysto�ci  ciek³ych  do  szczelnych  zbiorników   wybieral-
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Uchwa³a Nr IX/55/03
Rady Gminy w  Domaszowicach

z dnia 22 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Strzelce.
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nych  lokalizowanych  na  terenie  dzia³ki  objêtej  zmian¹  planu
zgodnie  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi,

c) zakaz  odprowadzenia  �cieków  do  wód  powierzchnio-
wych,  gruntowych  oraz  gruntu,

3) odprowadzenie  wód  opadowych:
Wody  opadowe  z  terenów     powierzchni  utwardzonych,

podjazdów,  miejsc  postojowych, parkingów, po  uprzednim
oczyszczeniu   w  urz¹dzeniach  oczyszczaj¹cych, odprowadziæ
nale¿y do  systemu  odprowadzenia  wód  powierzchniowych
( rowów  i  cieków ), na  warunkach  okre�lonych  w  pozwoleniu
wodno-prawnym,

4) zaopatrzenie  w  ciep³o  z  kot³owni  indywidualnej  ze
stosowaniem  paliw  o  niskiej  wielko�ci  emisji. Mo¿liwo�æ  lokaliza-
cji  zbiornika  gazu  p³ynnego  na  terenie dzia³ki  budowlanej,

5) elektroenergetyka
Zasilanie  istniej¹cymi  sieciami  napowietrznymi  niskie-

go   napiêcia  na  warunkach  uzgodnionych  z  zarz¹dc¹  sieci.
Zaleca  siê  kablowanie   projektowanych  odcinków  sieci,

6) 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,

b) sposób  postêpowania  z  odpadami  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 :
Wszelkie  odkryte  w  trakcie  prac  ziemnych  przedmioty

zabytkowe,  oraz  obiekty  nieruchome  i  nawarstwienia  kulturo-
we  podlegaj¹  ochronie  prawnej. Ustala  siê  obowi¹zek  po-
wiadamiania  Wojewódzkiego  Oddzia³u  S³u¿by   Ochrony Zabyt-
ków  celem okre�lenia  zasad  zorganizowania  nadzoru  arche-
ologiczno - konserwatorskiego.  Ratownicze  badania  arche-
ologiczne  finansuje  inwestor.

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

1) sposób zagospodarowania gruntu i mas ziemnych
pozyskiwanych w trakcie realizacji wykopów pod fundamenty
powinien byæ okre�lony po ustaleniu stopnia ich zanieczyszcze-
nia na skutek realizowanej wcze�niej funkcji przetwórczej zwi¹-
zanej z produkcj¹ mleczarsk¹,

2) masy ziemne w których nie zostan¹ stwierdzone nad-
mierne zanieczyszczenia organiczne lub chemiczne,  usuwane
lub  przemieszczane  w  zwi¹zku  z  realizacj¹  inwestycji  na
terenie  objêtym zmian¹  planu,  nale¿y   wykorzystaæ  do  celów
niwelacji  terenu  w  miejscu  realizacji  inwestycji  lub  innym  na
terenie  Gminy -  wskazanym  przez   Wójta  Gminy  Domaszowice,

3) nakazuje siê zachowanie stanowiska gniazdowania
bociana bia³ego Ciconie ciconia, jako gatunku podlegaj¹cego
ochronie z mocy przepisów prawa ochrony przyrody,

4) udostêpnienie istniej¹cego akwenu wodnego dla ce-
lów publicznych, w ramach realizacji funkcji agroturystycznej,
wymaga:

- monitorowania stanu sanitarnego wody przez w³a�ciwy
organ inspekcji sanitarnej,

- zapewnienia okresowego zasilania wód zbiornika z ze-
wn¹trz [np. z lokalnego ujêcia, podziemnego] celem minimali-
zacji pogarszania jego stanu sanitarnego i biologicznego,

5) nakazuje siê stosowanie  rozwi¹zañ technicznych zwi¹-
zanych z wyposa¿eniem budynków i realizowan¹ funkcj¹, za-
pewniaj¹cych spe³nienie dopuszczalnych norm, na terenie ob-
jêtym planem,  w  zakresie;  ha³asu  i  wibracji,   emisji  zanie-
czyszczeñ gazowych i py³owych,  zanieczyszczenia  wód  po-
wierzchniowych  i  podziemnych  oraz  gleby,

6) zaleca siê wykorzystanie dla celów grzewczych �róde³
energii o niskiej zawarto�ci zanieczyszczeñ gazowych i py³owych,
w szczególno�ci siarki  i jej zwi¹zków, oraz dopuszcza siê insta-
lowanie urz¹dzeñ pozwalaj¹cych na wykorzystanie energii s³o-
necznej,

7) ustala  siê, dla terenu oznaczonego symbolem M-AGR,
dopuszczalne  poziomy  ha³asu  w  �rodowisku  powodowane
przez  poszczególne  grupy  �róde³  ha³asu, w  tym  drogowego,
z  wy³¹czeniem  ha³asu  powodowanego  przez  linie  elektro-
energetyczne,  wyra¿one  równowa¿nym  poziomem  d�wiêku  A
w  dB    na  granicy  dzia³ki   terenów  zabudowy  chronionej  z
mocy  przepisów  szczególnych  w  tym:

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,

8) dla zapewnienia standardów akustycznych o których
mowa w punkcie 7), zw³aszcza w zakresie minimalizacji zagro-
¿enia ha³asem komunikacyjnym, dopuszcza siê usytuowanie,
od strony drogi, ogrodzenia pe³nego o wysoko�ci 2,0-2,2m npt z
zieleni¹ towarzysz¹c¹, jako elementu chroni¹cego teren pose-
sji  przed  nadmiern¹  uci¹¿liwo�ci¹  akustyczn¹,

9) dla dotrzymania norm akustycznych w pomieszczeniach
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi [pomieszczenia mieszkal-
ne], usytuowanych powy¿ej kondygnacji parterowej, nale¿y sto-
sowaæ okna o izolacyjno�ci akustycznej w³a�ciwej nie mniej-
szej jak 30 dB.

§ 9. W  sprawach  nie  okre�lonych  ustaleniami niniejsze-
go   planu,  obowi¹zuj¹  przepisy  ustaw  szczególnych  i  norm.

§ 10. Dla  terenu  objêtego  niniejsz¹  zmian¹  planu,
zgodnie  z  art.  36  ust.3  ustawy  o  zagospodarowaniu  prze-
strzennym ustala  siê   stawkê  procentow¹  s³u¿¹c¹  naliczaniu
op³aty  w  zwi¹zku  ze  wzrostem  warto�ci  nieruchomo�ci  -
nastêpuj¹cej  wysoko�ci    -   10 %. Przy  zbywaniu  nieruchomo-
�ci  po³o¿onej  na  terenie  okre�lonym  niniejsz¹  zmian¹ planu,
Wójt  Gminy  Domaszowice   pobierze  jednorazow¹  op³atê,
okre�lon¹  na  wy¿ej  wymienionym  poziomie   w  stosunku  do
wzrostu  warto�ci  nieruchomo�ci.

§ 11. Ustalenia   miejscowego   planu   zagospodarowa-
nia  przestrzennego  wsi  Strzelce   zatwierdzonego  uchwa³¹
Rady  Gminy  Domaszowice  Nr  XIII/91/2000 z dnia 30  czerwca
2000 r.  og³oszon¹  w  Dz. Urz. Woj. Opolskiego   z  dnia  18  wrze�nia
2000 r.  Nr  56 poz. 34,  zachowuj¹  moc  obowi¹zuj¹c¹  z  uwzglêd-
nieniem  zmiany  planu  dokonanej   niniejsz¹  uchwa³¹.

§ 12. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy
Domaszowice.

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

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

Przewodnicz¹cy   Rady
                                                          Jan  Nowak
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 Na  podstawie   art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8  marca
1990 r.    o  samorz¹dzie  gminnym    ( Dz. U.  z  2001 r.  Nr  142, poz.
1591; z 2002 r.   Nr  23, poz. 220,  Nr  62, poz. 558, Nr  113,  poz.
984,  Nr  153,  poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.  Nr 80, poz.
717 )  i   art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  ( Dz.  U.  Nr  80
poz.  717  )  oraz  art.  53  ust.1  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994 r.
Prawo  geologiczne  i  górnicze  ( Dz. U.  Nr  27  poz.  96,  z  1966 r.
Nr  106  poz. 496,  z  1997 r.  Nr  88  poz.  554,  Nr  111  poz.  726,
Nr  133  poz.  885,  z  1998 r.  Nr  106  poz.  668,  z  2000 r.  Nr  109
poz.1159,  Nr  120  poz.  1268,  z  2001 r.  Nr  110  poz.  1190,
Nr  115  poz.  1229 ,  Nr   154  poz.  1800, z  2002 r. Nr 117 poz.
1007, Nr 113 poz. 984,  Nr 166  poz. 1360, Nr 240  poz. 2055,
M.P. Nr 41 poz. 643, )   -   Rada   Miejska  w   G³ubczycach
uchwala,   co  nastêpuje :

§ 1. Uchwala  siê  miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego  terenu  przeznaczonego  na  eksploatacjê  kru-
szywa   we  wsi  Zopowy.

§ 2. Przedmiotem  planu  s¹   tereny   po³o¿one    we  wsi
Zopowy,  obejmuj¹ce dzia³ki  gruntu:   Nr  183,  184, 185/2, 185/1,
186/1, 186/2  i  187  k.m.  3.

§ 3.1. Integraln¹  czê�ci¹    miejscowego  planu  zagospo-
darowania  przestrzennego   jest rysunek   planu  wykonany  na
mapie    w  skali  1 : 1000.

Rysunek  planu,  przy  pomocy  graficznych oznaczeñ okre-
�la  przeznaczenie  i  warunki   przestrzennego zagospodarowa-
nia  terenów.

2.  Rozró¿nia  siê  nastêpuj¹ce  rodzaje  ustaleñ  regulacyj-
nych i  funkcjonalnych  planu :

1) obowi¹zuj¹ce , którymi  okre�lone  zosta³y:
a) granice  obszaru  objêtego  planem,
b) linie  rozgraniczenia  terenów  o  ró¿nym  przeznaczeniu

lub  o  ró¿nych  zasadach  zagospodarowania,
c) symbole  przeznaczenia  terenów,
2) pozosta³e  oznaczenia  maj¹  charakter  informacyjny.

Dozwolone  jest  u�ci�lenie  na  etapie  decyzji  o   warunkach
zabudowy.

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

rozgraniczaj¹cymi   obszar   o  okre�lonej  funkcji  oznaczonej
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  zago-
spodarowania  terenów  do  czasu  realizacji  przeznaczenia
podstawowego,

4)  terenie  górniczym  -  nale¿y  przez  to  rozumieæ  prze-
strzeñ  objêt¹  przewidywanymi  szkodliwymi   wp³ywami  robót
górniczych  zak³adu  górniczego.

§ 5.  Obszar   objêty  planem  otrzymuje   na  rysunku   planu
odpowiednio    symbole  i  przeznaczenie  terenów :
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Uchwa³a Nr  XI/161/03
Rady    Miejskiej  w  G³ubczycach

  z   dnia   30  pa�dziernika  2003 r.

w   sprawie   uchwalenia    miejscowego    planu     zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  G³ubczyce .

PE -  teren  powierzchniowej   eksploatacji  kruszywa
RP -  tereny  u¿ytków  rolnych
RP1     -  tereny  u¿ytków  rolnych  o  ekstensywnym

                  charakterze
RZ        -   tereny  korytarza  ekologicznego  rzeki  Troi

  KW       -  tereny  drogi  dojazdowej  do  pól
NU -  tereny  rekultywowane  po  eksploatacji  piasku
KL -  tereny  drogi  powiatowej   Nr  27-242
KW1 -  droga  wewnêtrzna   dojazdowa  obs³uguj¹ca

teren  rekultywowany  i  teren  eksploatacji  kruszywa.
Dla  terenu  oznaczonego  symbolem  NU  warunki  rekul-

tywacji  zosta³y  okre�lone  w  decyzji  Starosty  G³ubczyc  Nr  O�-
6017/1/2001  z  dnia  14 listopada 2001 r.

§ 6. Dla  terenu  oznaczonego  symbolem  PE  ustala  siê
nastêpuj¹ce  warunki  zagospodarowania  przestrzeni  oraz
zasady  bezpieczeñstwa   powszechnego :

1 -  obszar  powierzchniowej  eksploatacji  kruszywa
wynosi  19 140 m2

2 -  kruszywo  mo¿e  byæ  wydobywane  do  rzêdnej  288,00 npt.
3-  wydobywanie  kruszywa  odbywaæ  siê  bêdzie  bez

u¿ycia  materia³ów  wybuchowych
4 -  wielko�æ  wydobycia  nie  przekroczy  rocznie  15 000 m3

5 -  eksploatacja  z³o¿a  z  poziomu  288,00 m. npm.
odbywaæ  siê  bêdzie  od  strony  istniej¹cego  wyrobiska  w
kierunku  S  i  SE

6 -  glebê  z  nadk³adu  nale¿y  sk³adowaæ  na  tymczaso-
wych  zwa³owiskach  na  obszarze  filara  ochronnego  i  pasa
ochronnego do  czasu  wykorzystania  jej  do  rekultywacji  wyrobiska

7 -  nachylenie  skarp  roboczych   wyrobiska  w  trakcie
eksploatacji  winno  zapewniæ  bezpieczeñstwo  a  k¹t  nachyle-
nia  skarp  winien  wynosiæ  45 0.

8 -  k¹t   nachylenia  skarp  ochronnych   wyrobiska   przy
granicy  z³o¿a  winien  wynosiæ  30 0.

9 -  kierunek  rekultywacji  - le�ny  na  podstawie  planu
urz¹dzenia  lasu.

 § 7. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu
oznaczonego  symbolem   RP  s¹  nastêpuj¹ce.

Teren  u¿ytków  rolnych  -  pól  i   ³¹k  .
Teren  stanowi  grunty  rolne  w  rozumieniu  przepisów  o

ochronie  gruntów  rolnych  i  le�nych.   Zakaz  lokalizacji  zabu-
dowy   z  wyj¹tkiem  ci¹gów  sieci  infrastruktury  technicznej   z
niezbêdnymi  urz¹dzeniami.  Przeznaczenie  tych  gruntów  na
cele  nierolnicze  mo¿e  byæ  dokonane  tylko  w  trybie  zmiany
planu,  okre�lonym  w  przepisach  o  planowaniu  i  zagospo-
darowaniu  przestrzennym.

Tereny  oznaczone  symbolem  RP1   ze  wzglêdu  na
konieczno�æ  ochrony  formy  dolinnej  rzeki  Troi  winny  byæ
u¿ytkowane  rolniczo    w  sposób  ekstensywny.

Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  ozna-
czonego  symbolem   RZ  s¹  nastêpuj¹ce:

Przeznaczenie  podstawowe :  tereny ³¹k  w  uk³adzie
korytarza  ekologicznego  .

Zakaz  lokalizacji  obiektów  budowlanych.
Na  terenie  u¿ytku  ekologicznego  obowi¹zuj¹  przepisy

o  ochronie   przyrody.
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Przeznaczenie   gruntów  na   cele  nierolnicze   i  niele�ne
mo¿e  byæ  dokonane  tylko  w  trybie  sporz¹dzenia  planu,
okre�lonym  w  przepisach  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym.

Tereny  oznaczone  symbolem  KW  -  istniej¹ca  droga
polna - stanowi¹ca  dojazd  do  roz³ogów  rolnych.

Wprowadza  siê  zakaz  wykorzystywania  drogi do  trans-
portu  kruszywa  oraz   przejazdu  sprzêtu  do  prowadzenia  prac
zwi¹zanych  z  eksploatacj¹  z³o¿a  kruszywa.

Tereny  oznaczone  symbolem  KW1 -  istniej¹ca droga
wewnêtrzna   dojazdowa  obs³uguj¹ca  teren  rekultywowany  i
teren  eksploatacji  kruszywa.

§ 8. Zasady  zagospodarowania  terenów  i  obiektów
podlegaj¹cych  ochronie.

 1. Ochrona  dóbr  kultury  i  krajobrazu  kulturowego :
Na  obszarze  objêtym  niniejszym  planem  zlokalizowa-

ny  jest  pradziejowy  i  �redniowieczny  punkt   Osadniczy
( dzia³ka  nr  181, 183 ).  Ponadto  w  pobli¿u  terenu  wyrobiska
zlokalizowane  jest  cmentarzysko  kultury  ³u¿yckiej,  odkryte  pod
koniec  XIX  wieku.

Wszelkie  prace  ziemne  przy  odhumusowaniu   musz¹
byæ  prowadzone  pod  nadzorem  archeologicznym na  koszt
inwestora.    Ustala  siê  obowi¹zek  wyst¹pienia  inwestora  do
Opolskiego  Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków  z  wnio-
skiem  o  wydanie  zezwolenia  na  prace  przy  zabytku  i  jego
otoczeniu.

Wniosek  winien  zawieraæ  informacje  dotycz¹ce  wyko-
nawcy  nadzoru  archeologicznego  i  terminach  wykonywania
prac  ziemnych.

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

1. Na terenie objêtym planem, oznaczonym symbolem
PE, obowi¹zuje:

a/ ograniczenie eksploatacji kruszywa do poziomu +288,00 m.
npm tj. zasobów udokumentowanych w   warstwie suchej

b/ zakaz eksploatacji kruszywa z zastosowaniem odpom-
powania wód.

2. Wprowadza siê zakaz przekszta³cania formy i powierzch-
ni terenu oznaczonego symbolem RP1 i RZ ze wzglêdu na ko-
nieczno�æ:

a/  bezpiecznego przeprowadzenia wód powodziowych,
b/  zachowania cech lokalnego krajobrazu doliny rzeki Troi,
c/  zapewnienia ci¹g³o�ci korytarza ekologicznego zwi¹za-

nego z dolin¹,
d/  minimalizacji przekszta³ceñ g³ównych cech rze�by tere-

nu w obszarze chronionego krajobrazu  Mokre-Lewice.

3.Odpad w postaci nadk³adu z powierzchni z³o¿a oraz nie-
u¿ytecznych partii kopaliny powinien byæ wykorzystany do rekul-
tywacji terenu na którym prowadzona jest eksploatacja, lub te¿
wykorzystany na cele rekultywacji przylegaj¹cego, od strony pó³-
nocno-zachodniej, terenu wysypiska gruzu [NU].

4.Wprowadza siê zakaz wykorzystywania nieutwardzonej
drogi polnej KW do transportu kruszywa oraz przejazdu sprzêtu
do prowadzenia prac zwi¹zanych z eksploatacj¹ z³o¿a kruszywa.

5.W zwi¹zku z po³o¿eniem terenu objêtego planem w gra-
nicach Obszaru Chronionego Krajobrazu MOKRE-LEWICE, na-
kazuje siê stosowanie rozwi¹zañ minimalizuj¹cych oddzia³ywa-
nie eksploatacji z³o¿a kruszywa na �rodowisko, a w szczególno-
�ci:

a/  zachowanie formy rze�by na terenie RP1 stanowi¹cym
relikt zbocza doliny Troi,

b/  zrekultywowanie powierzchni wyrobiska w kierunku le-
�nym i po³¹czenie tego terenu z terenem zieleni w  ci¹gu doliny
rzeki  Troi,

c/  zabezpieczenie skarp poeksploatacyjnych przed ru-
chami masowymi gruntu,

d/  zachowanie pozosta³o�ci pod³o¿a ska³ karboñskich ze
�ladami erozji fluwioglacjalnej.

6.Ustala siê, dla terenu oznaczonego symbolem PE obo-
wi¹zek dotrzymania takiego poziomu ha³asu przenikaj¹cego do
�rodowiska, generowanego przez maszyny do urabiania z³o¿a
oraz �rodki transportu kruszywa, który zapewni dotrzymanie do-
puszczalnych poziomów natê¿enia ha³asu, wyra¿onych równo-
wa¿nym poziomem d�wiêku A w dB, na granicy istniej¹cych i
projektowanych terenów zabudowy chronionej o charakterze
zagrodowym:

b) od  �róde³  komunikacji  drogowej :

Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 60 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 50 dB(A),

b)  od  pozosta³ych  obiektów  i  grup  �róde³  ha³asu:

Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 50 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 40 dB(A).

W przypadku zmiany aktualnie obowi¹zuj¹cych norm aku-
stycznych w zakresie dopuszczalnych poziomów natê¿enia
d�wiêku ha³asu zewnêtrznego, na podstawie których ustalono
warto�ci okre�lone w pkt a) i b) -obowi¹zywaæ bêd¹ warto�ci
ustanowione prawem powszechnym.

§ 9. W  sprawach  nie  okre�lonych  ustaleniami niniejsze-
go   planu  obowi¹zuj¹  przepisy  ustaw  szczególnych  i  norm.

§ 10. Dla  terenu  objêtego  niniejsz¹  zmian¹  planu,
zgodnie  z  art.  36  ust.4   ustawy  o planowaniu  i  zagospodaro-
waniu  przestrzennym ustala  siê   stawkê  procentow¹  s³u¿¹c¹
naliczaniu  op³aty  w  zwi¹zku  ze  wzrostem  warto�ci  nierucho-
mo�ci  -  nastêpuj¹cej  wysoko�ci    -   30  %.

Przy  zbywaniu  nieruchomo�ci  po³o¿onej  na  terenie
okre�lonym  niniejszym  planem,  Burmistrz  G³ubczyc  pobierze
jednorazow¹  op³atê,  okre�lon¹  na  wy¿ej  wymienionym  pozio-
mie   w  stosunku  do  wzrostu  warto�ci  nieruchomo�ci.

§ 11. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
G³ubczyc.

§ 12. Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzê-
dowym  Województwa  Opolskiego  i  podlega  publikacji  na
stronie  internetowej  Gminy  G³ubczyce.

§ 13. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  30  dni  od
dnia  og³oszenia  w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa  Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy   Rady  Miejskiej
                                                             Edward Wo³oszyn
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Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r.
o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz.
622; z 1997r. Nr 60 poz. 369, Nr 121 poz. 770,  z 2000r. Nr 272,
z 2001r. Nr 100 poz. 1085, Nr 154 poz. 1800;  z 2002r. Nr 113 poz.
984,  z 2003r. Nr 7 poz. 78)-Rada Miejska w G³ubczycach uchwa-
la, co nastêpuje:

 § 1. 1. Ustala siê na terenie Miasta i Gminy G³ubczyce
maksymalne stawki op³at ponoszone przez w³a�cicieli nieru-
chomo�ci za us³ugi w zakresie opró¿niania zbiorników bezod-
p³ywowych w³a�cicieli nieruchomo�ci i transportu nieczysto�ci
ciek³ych, �wiadczone przez Spó³kê "G³ubczyckie Wodoci¹gi i Ka-
nalizacja" lub inny podmiot gospodarczy posiadaj¹cy stosowne
zezwolenia Burmistrza G³ubczyc na �wiadczenia wy¿ej wymie-
nionych us³ug.

2. Maksymalne stawki op³at zawiera za³¹cznik nr 1 do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

§ 3.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia publikacji.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn
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Uchwa³a Nr XII/184/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia maksymalnych stawek op³at ponoszonych przez w³a�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi w zakresie
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczysto�ci ciek³ych.

                                  Za³¹cznik nr 1
                     do uchwa³y Nr XII/184/03

                     z dnia 27 listopada 2003 r.

1. Op³ata za wywóz 1 m3 nieczysto�ci ciek³ych ze zbiorni-
ków bezodp³ywowych wynosi:

2,55 z³ / m3 + 7 % VAT = 2,73 z³ / m3 brutto
przy rozliczaniu nale¿no�ci wed³ug ilo�ci pobranej wody

(wg wskazañ wodomierza). Op³ata sk³ada siê z ceny oczyszcze-
nia 1 m3 �cieków i kosztów transportu samochodu asenizacyj-
nego z oczyszczalni �cieków do miejsca ich poboru i z powro-
tem.

2. Op³ata za wywóz 1 m3 nieczysto�ci ciek³ych ze zbiorni-
ków bezodp³ywowych wynosi:

2,24 z³ / m3 + 7 % VAT = 2,40 z³ / m3

przy rozliczaniu nale¿no�ci wed³ug ilo�ci faktycznie wywie-
zionych �cieków i faktycznego przebiegu kilometrów �rodka trans-
portowego, obliczonego z oczyszczalni �cieków do miejsca ich
odbioru i z powrotem wg stawki

1,84 z³ / km + 7 % VAT = 1,97 z³ / km
Wybór sposobu rozliczenia nale¿no�ci okre�lony zosta-

nie w drodze umowy stron.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XII/184/03

z dnia 27 listopada 2003 r.

KOSZT US£UG WYWOZU NIECZYSTO�CI P£YNNYCH Z SZAMB NA TERENIE MIASTA I GMINY G£UBCZYCE

Lp Rodzaj kosztów

Wykonanie

od 1.01.2003 -

30.09.2003

Planowane

wykonanie 1.01-

31.12.2003

Planowany rok 2004

1 Amortyzacja 21.171 28.228 28.793

2. Materia³y 32.220 42.960 43.819

3. Wynagrodzenia 38.637 51.516 52.546

4. Narzuty do wynagrodzeñ 7.955 10.606 10.818

5. �wiadczenia na rzecz pracowników 1.429 1.905 1.943

6. Podatki i ubezpieczenie 4.343 5.790 5.906

7. Remonty 17.193 22.924 23.382

8. Koszty ogólnozak³adowe 7.055 9.406 9.594

I RAZEM 130.003 173.335 176.801

II Sprzeda¿ us³ug za 9 miesiêcy w m3 10.977 14.635 18.468

III Koszt us³ugi za 1m3 - transport 11,82 11,84 9,57

IV Wysoko�ci op³aty za 1m3 oczyszczenia �cieków 2,23 2,23 2,29

V Razem cena netto 14,05 14,07 11,86

VI Cena brutto z VAT 7% 15,03 15,05 12,7
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Proponowane op³aty za wywóz nieczysto�ci p³ynnych 
 
 

Kryteria Jedn. 
miary 

Cena netto 
w 2003 

Cena netto w 
2004 

Cena brutto w 
2003 

Cena brutto w 
2004 

% wzrost 

Wg wskazañ 
wodomierzy 

z³/m3 2,50 2,55 2,67 2,73 2 

Wg faktycznie 
wywiezionych 
�cieków 

z³/m3 2,20 2,24 2,35 2,40 2 

Wg faktycznego 
przebiegu 
kilometrów 

z³/m3 1,80 1,84 1,93 1,97 2 

 
 

Za³¹cznik nr 3
              do uchwa³y Nr XII/184/03

                          z dnia 27 listopada 2003 r.

KALKULACJA KOSZTÓW WYWOZU �CIEKÓW ZE ZBIOR-
NIKÓW BEZODP£YWOWYCH (SZAMBA) NA ROK 2004

Przyjêto ilo�æ �cieków z roku 2003, w którym obowi¹zywa-
³y zasady rozliczenia za wywóz �cieków wg ilo�ci pobranej wody
i przejechanych kilometrów.

1) przychody planowane w/g:

a) faktycznego przebiegu kilometrów
17667 x 2 (wska�nik zwiêkszaj¹cy) = 35.534 x 1,84 = 65.014
b) faktycznie wywiezionych �cieków
                                                                      11.170 m3 x 2,24 = 25.021
                                                                                           90.035

c) ilo�ci pobranej wody                7.298 m3 x 2,55 = 18.610
Razem planowany przychód 2004
2) planowane koszty w roku 2004                            176.801
3) strata (wielko�æ ujemna)                                        68.156

Wykonanie sprzeda¿y w m3

rok 2002 - 10.084 m3

rok 2003 - 14.635 m3 (wzrost 45%)
plan na rok 2004 - 18.460 m3( wzrost 26%)

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 2002 r. Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558 ,
Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r.
Nr 80 poz. 717) oraz  przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych ( Dz.U. Nr 62, poz. 718, 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr
74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz 2003 r. Nr 65, poz. 595 ),
Rada Miejska w G³ubczycach uchwala , co nastêpuje:

§ 1.1.   W § 2 pkt 2 oraz w  § § 4;5 ;6 i 19  wyrazy " uchwa³y
Zarz¹du Gminy "    zastêpuje siê wyrazami " zarz¹dzenia  Burmi-
strza G³ubczyc ".

2.   Po § 12  dodaje siê " § 12  a"  w brzmieniu :

1) waloryzacji kaucji mieszkaniowej wp³aconej do dnia
12 listopada 1994 r. dokonuje siê wed³ug wzoru:

 12 * x stawka bazowa czynszu w dniu zwrotu kaucji =
wysoko�æ zwaloryzowanej kaucji,

    12 * - maksymalna krotno�æ czynszu stanowi¹ca wyso-
ko�æ kaucji wed³ug  ustawy o ochronie praw lokatorów.
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Uchwa³a Nr XII/186/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIII/361/98 Rady Miejskiej w G³ubczycach  z dnia 26 lutego 1998 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo�ciami.

2)   "Na poczet ceny lokalu  mieszkalnego  sprzedawane-
go najemcy zalicza siê   zwaloryzowan¹ kaucjê mieszkaniow¹.
Kwotê zwaloryzowanej kaucji  mieszkaniowej  zalicza siê na
poczet ceny  przed udzieleniem  bonifikaty   o której mowa
w § § 13 i 14.

3) upowa¿nia siê Burmistrza G³ubczyc do stosowania za-
sad waloryzacji kaucji   okre�lonych w pkt 1 i pkt 2 przy realizacji
wniosków o zakup lokali  z³o¿onych przed dniem wej�cia w ¿ycie
niniejszej uchwa³y oraz do  waloryzacji kaucji wed³ug wzoru  okre-
�lonego w pkt 1 przy realizacji innych wniosków najemców, zwi¹-
zanych  z opró¿nieniem lokalu.

§ 2 .Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1991r.  Nr 4  poz. 18)
oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ), art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994r.o zagospodarowaniu przestrzen-
nym (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 2001r. Nr 5 poz.42)- Rada Miejska w G³ucho³azach
uchwala , co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta G³ucho³azy, obejmu-
j¹ce ustalenia zmiany planu i rysunek zmiany planu  (za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y w skali 1:1000).

§ 2. Z terenu o symbolu 01RP wydziela siê teren, któremu
nadaje siê symbol 01bMN. W tek�cie planu dopisuje siê dla
terenu o symbolu 01bMN ustalenia nastêpuj¹ce:

"Teren oznaczony symbolem 01bMN przeznacza siê pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno stoj¹c¹. Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1/ architektura budynków wspó³czesna oparta o zasady
architektury regionalnej Sudetów lub po³udnia Opolszczyzny ,

2/ obs³ugê komunikacyjn¹ przyj¹æ drogami dojazdowymi
o przebiegach zgodnych z rysunkiem planu; szeroko�ciach w
liniach rozgraniczenia 10,0 m, w tym szeroko�ci jezdni 5,0 m,
z wykszta³conym ruchem pieszo-jezdnym,

3/ obowi¹zuj¹ce linie zabudowy przyj¹æ zgodnie z rysun-
kiem planu,

4/ wysoko�æ budynków liczona od poziomu gruntu wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu do kalenicy nie mo¿e przekraczaæ 11 m przy
wbudowaniu jednej kondygnacji w poddasze u¿ytkowe,

5/ maksymalna odleg³o�æ dolnej krawêdzi okapu od �red-
niego poziomu terenu w obrysie rzutu budynku, nie mo¿e prze-
kraczaæ 6,5 m,

6/ poziom posadowienia posadzki parteru od poziomu
terenu, liczony jako �rednia arytmetyczna wysoko�ci odstoko-
wej i przystokowej - nie mo¿e przekraczaæ 0,7 m,

7/ dach budynków mieszkalnych (g³ównych) powinien byæ
dwuspadowy, symetryczny z ewentualnymi naczó³kami, o jed-
nakowym nachyleniu po³aci w granicach 370÷450, z wysuniêty-
mi okapami wzd³u¿ d³u¿szych elewacji oraz po³aciami dachowy-
mi nad �cianami szczytowymi - co najmniej 70 cm, pomieszcze-
nia poddasza o�wietlane lukarnami lub oknami po³aciowymi o
formie prostok¹tnej,

8/ kolorystyka - pokrycie dachu w kolorach: czerwonym,
brunatnym lub czarnym (dachówka, ³upek lub materia³y na�la-
duj¹ce); �ciany tynkowane - kolory jasne rozbielone; drewniane

elementy �cian i konstrukcji w kolorze naturalnym lub ciemno-
br¹zowym; kamienne elementy w kolorze naturalnym,

9/ czê�æ zabudowana nowej dzia³ki budowlanej nie mo¿e
przekroczyæ 50% jej powierzchni, a zieleñ przydomowa, winna
stanowiæ min. 40% jej ogólnej powierzchni,

10/ w zagospodarowaniu ka¿dej dzia³ki wymagana lokali-
zacja min. 2 stanowisk postojowych na samochody osobowe,

11/ budynki i wiaty gara¿owe realizowaæ jako dobudowa-
ne do budynku podstawowego lub wolno stoj¹ce o architektu-
rze i wystroju nawi¹zuj¹cym do budynku podstawowego,

12/na terenie objêtym planem zakazuje siê inwestycji
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko; wyklucza siê
lokalizacjê us³ug rzemie�lniczych,

13/ ogrodzenia poszczególnych dzia³ek wg warunków tech-
nicznych z dopuszczeniem  fragmentów ogrodzeñ w formie muru
pe³nego w czê�ci wydzielaj¹cej przestrzeñ rekreacyjn¹ tarasu
ogrodowego,

14/teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ wodoci¹go-
w¹, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczn¹,
telekomunikacyjn¹, gazow¹; istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infra-
struktury technicznej mog¹ podlegaæ likwidacji, modernizacji,
rozbudowie,

15/ogrzewanie budynków przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii, opalane gazem, olejem opa³owym, dopusz-
czaj¹c równie¿ nowoczesne wysokosprawne �ród³a opalane
paliwem sta³ym,

16/dopuszczalny poziom ha³asu przyj¹æ jak dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 3. Stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty przy sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci (stosownie do art.36 ust.3 ustawy o zagospodaro-
waniu przestrzennym) po³o¿onych na terenie 01bMN przyjmuje
siê na poziomie 5% w stosunku do wzrostu warto�ci nierucho-
mo�ci.

§ 4. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta G³u-
cho³azy, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i
Gminy G³ucho³azy Nr VI/32/85 z dnia 4 marca 1985r., w czê�ci
objêtej niniejsz¹ zmian¹ planu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a
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  Uchwa³a  Nr XI / 96 / 03
  Rady Miejskiej w G³ucho³azach

  z dnia 22 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta G³ucho³azy.
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Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r. o
utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku    w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz.
622, z 1997r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz.770, z 2000r. Nr 22,
poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r.
Nr 113, poz. 984,   z 2003r. Nr 7, poz. 78) Rada Miejska w Gogo-
linie, po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Krapkowicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci i
porz¹dku na terenie Gminy Gogolin, okre�lone w  za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gogo-
lina.

§ 3.Traci moc uchwa³a Nr XXVI / 193 / 97 Rady Miejskiej
Gminy Gogolin  z dnia 24 lutego 1997r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy
Gogolin.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIV/91/03

Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 17 listopada 2003 r.

SZCZEGÓ£OWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTO�CI I
PORZ¥DKU NA TERENIE GMINY GOGOLIN

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Gmina tworzy odpowiednie warunki do utrzymania
czysto�ci i porz¹dku poprzez:

1) tworzenie polityki ekologicznej i wspó³dzia³anie w tym
zakresie z s¹siednimi gminami;

2) propagowanie zachowañ proekologicznych mieszkañców;
3) modernizacjê i utrzymanie sk³adowiska odpadów ko-

munalnych;
4) budowê i utrzymanie kanalizacji sanitarnej;
5) utrzymywanie czysto�ci ulic i placów;
6) ustalenie wymagañ wobec osób utrzymuj¹cych zwie-

rzêta domowe w zakresie bezpieczeñstwa i czysto�ci w miej-
scach publicznych;

7) organizacjê ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami na
zasadach okre�lonych w odrêbnych przepisach;

8) ustalanie zasad selektywnej zbiórki, segregacji oraz
magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów nie-
bezpiecznych;
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Uchwa³a Nr XIV/91/03
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 17 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy.

9) wspó³dzia³anie z podmiotami prowadz¹cymi zbieranie,
transport i unieszkodliwianie zw³ok zwierzêcych;

10) znakowanie obszarów dotkniêtych lub zagro¿onych
chorob¹ zaka�n¹ zwierz¹t;

11) kierowanie na drogê karn¹ spraw w stosunku do osób
nie stosuj¹cych siê do niniejszej uchwa³y.

§ 2. 1. Sta³e odpady komunalne s¹ sk³adowane na wysy-
pisku odpadów komunalnych w Gogolinie.

2. P³ynne odpady komunalne s¹ unieszkodliwiane w
oczyszczalniach �cieków zlokalizowanych w Choruli, Zakrzowie
i Krapkowicach.

3. Stacja zlewna zlokalizowana przed miejscowo�ci¹ Gó-
ra¿d¿e, s³u¿y do przyjmowania odpadów ciek³ych dowo¿onych
pojazdami asenizacyjnymi.

ROZDZIA£ II

Szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci i porz¹dku
na terenie gminy, obowi¹zki w³a�cicieli i u¿ytkowników nieru-
chomo�ci

§ 3. 1. Gromadzenie odpadów sta³ych na terenie nieru-
chomo�ci musi byæ prowadzone w specjalnych pojemnikach w
zale¿no�ci od wytwarzanych odpadów:

- pojemnik typowy 65 l, 110 l, 120 l i 240 l
- pojemnik 1100 l
- pojemnik  KP-7
- kosze uliczne
- worki na �mieci rozprowadzane przez ZGKiM w Gogolinie.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, dostarczaj¹ przed-
siêbiorstwa wywozowe odp³atnie lub na dzier¿awê.

3. W³a�ciciel nieruchomo�ci obowi¹zany jest utrzymaæ
pojemnik do gromadzenia odpadów w nale¿ytym stanie tech-
nicznym i sanitarnym.

4. Zabrania siê wrzucania do pojemników na odpady ko-
munalne drobne: �niegu, lodu, gor¹cego popio³u, szlaki, sub-
stancji toksycznych i wybuchowych. Zabrania siê równie¿ ugnia-
tania odpadów oraz ich spalania w pojemniku.

5. W³a�ciciel nieruchomo�ci zobowi¹zany jest do zawar-
cia umowy z przedsiêbiorstwem, posiadaj¹cym umowê na wy-
wóz odpadów komunalnych. Umowa powinna zawieraæ: okre-
�lenie normatywnej ilo�ci odpadów, ilo�ci pojemników, wyso-
ko�ci op³at i czêstotliwo�ci wywozu.

6. W³a�ciciel nieruchomo�ci obowi¹zany jest do oddziel-
nego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, a przedsiêbior-
stwo wywozowe do oddzielnego ich wywozu.

7. Pojemniki na odpady komunalne drobne nale¿y usta-
wiæ w miejscach ³atwo dostêpnych  zarówno dla u¿ytkowników
jak i dla pracowników firmy wywozowej na równej nawierzchni,
zabezpieczonej przed gromadzeniem wody i b³ota. Miejsce usta-
wienia pojemników w³a�ciciel nieruchomo�ci jest obowi¹zany
utrzymaæ w czysto�ci.
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§ 4. Zasady opró¿niania pojemników na odpady sta³e

1. Sta³e odpady komunalne drobne zbierane w pojemni-
kach musz¹ byæ usuwane z terenu nieruchomo�ci okresowo, w
terminach uzgodnionych z przesiêbiorstwem wywozowym:

a) dla zabudowy jednorodzinnej - co  najmniej 1 raz w
miesi¹cu,

b) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej 2 razy w
miesi¹cu,

c) dla budynków biurowych, przemys³owo-handlowych,
szkó³ i przedszkoli -  wg potrzeb, nie mniej ni¿ 1 raz w miesi¹cu,

d) koszy ulicznych i koszy na przystankach komunikacji
samochodowej - 1 raz w tygodniu,

e) z ogródków dzia³kowych i cmentarzy - wg potrzeb.

2. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywaæ siê bê-
dzie w uzgodnieniu z przedsiêbiorstwem wywozowym w ustalo-
nym terminie - co najmniej  2 razy w roku.

3. Dopuszcza siê dostarczenie odpadów komunalnych
przez w³a�cicieli nieruchomo�ci na wysypisko w Gogolinie we
w³asnym zakresie, jednak¿e pod warunkiem, ¿e przewo¿one
odpady bêd¹ zabezpieczone w czasie transportu.

§ 5. Selektywna zbiórka odpadów sta³ych

1. W³a�ciciele nieruchomo�ci obowi¹zani s¹ do prowa-
dzenia selektywnej zbiórki nastêpuj¹cych odpadów :

       a) szk³a opakowaniowego bia³ego i kolorowego,
       b) tworzyw sztucznych,
       c) z³omu metali,
       d) makulatury.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje siê

odpowiednio oznakowane:
       a) pojemnik na opakowania plastikowe,
       b) pojemnik na papier,
       c) pojemnik na opakowania szklane,
       d) pojemnik bia³y  na szk³o bezbarwne.
3.Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowa-

ne s¹ w miejscach ogólnodostêpnych i udostêpniane w³a�ci-
cielom nieruchomo�ci nieodp³atnie. Na pojemnikach umiesz-
czona jest instrukcja o rodzaju wrzucanych odpadów.

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów "u �ród³a" tj. w
miejscu powstania stosuje siê worki foliowe kolorowe do se-
gregacji odpadów z tym, ¿e:

a) worek ¿ó³ty na odpady z tworzyw sztucznych i metalowe
puszki,

b) worek zielony na odpady ze szk³a bia³ego i kolorowego.
5. Worki wystawia siê przed posesjê w dniu wywozu w

ustalonym przez przedsiêbiorstwo wywozowe zgodnie z przyjê-
tym harmonogramem, zabezpieczaj¹c przed wydostaniem siê
zgromadzonych w nich odpadów.

6. Worki na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów udo-
stêpnia siê mieszkañcom nieodp³atnie w siedzibie przedsiê-
biorstwa wywozowego.

§ 6. Odpady komunalne ciek³e

1. Ka¿da nieruchomo�æ, w obrêbie której znajduje siê
kanalizacja sanitarna i na której zlokalizowany jest obiekt posia-
daj¹cy urz¹dzenie sanitarne musi byæ pod³¹czona do kanaliza-
cji na warunkach podanych przez administratora sieci.

2. W przypadku braku kanalizacji sanitarnej w³a�ciciel nie-
ruchomo�ci ma obowi¹zek gromadziæ ciek³e odpady w szczel-
nych zbiornikach bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych lub
posiadaæ przydomow¹ oczyszczalniê �cieków bytowych, spe³-
niaj¹c¹ wymagania okre�lone w przepisach odrêbnych.

3. W³a�ciciele gospodarstw rolnych musz¹ gromadziæ w
oddzielnych zbiornikach wybieralnych gnojowicê i gnojówkê i w
oddzielnych p³ynne �cieki bytowe. Zbiorniki te musz¹ odpowia-
daæ przepisom prawa budowlanego.

4. Dopuszcza siê wywóz gnojówki, gnojowicy  na u¿ytki
rolne z zastrze¿eniem § 2 ust. 1 pkt.2 rozporz¹dzenia Ministra
Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z 5 li-
stopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, ja-
kim powinny odpowiadaæ �cieki wprowadzone do wód lub zie-
mi ( Dz. U. Nr 116,  poz. 503 z pó�n. zm.).

5. Zabrania siê wywozu  �cieków bytowych, komunalnych
i przemys³owych na grunty zamarzniête lub pokryte �niegiem,
do upraw ro�lin przeznaczonych do spo¿ycia w stanie  surowym
oraz na obszarach o spadku terenu wiêkszym ni¿ 10% - dla
gruntów ornych i 20% dla ³¹k i pastwisk - zgodnie z art. 44 usta-
wy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z
pó�n. zm.).

6. Zabrania siê mycia i naprawy pojazdów samochodo-
wych w obrêbie rowów melioracyjnych, kanalizacji burzowej, cie-
ków wodnych i dróg.

7. W³a�ciciele nieruchomo�ci posiadaj¹cy urz¹dzenia do
gromadzenia ciek³ych odpadów komunalnych zobowi¹zani s¹
do systematycznego usuwania nagromadzonych odpadów.

Wywozu nieczysto�ci dokonuje przedsiêbiorstwo posia-
daj¹ce zezwolenie do stacji zlewnej lub te¿ oczyszczalni �cie-
ków.

§ 7. Wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku i czy-
sto�ci

1. W³a�ciciele nieruchomo�ci s¹ obowi¹zani do utrzyma-
nia czysto�ci, porz¹dku, oraz nale¿ytego stanu sanitarno-higie-
nicznego nieruchomo�ci na jej terenie.

2. W³a�ciciele nieruchomo�ci maj¹ obowi¹zek niezw³ocz-
nego uprz¹tniêcia �niegu, lodu, b³ota oraz innych zanieczysz-
czeñ z bezpo�rednio przyleg³ego do nieruchomo�ci chodnika
lub ci¹gu pieszego.  Usuniêcie �niegu nie mo¿e powodowaæ
zak³óceñ w ruchu pieszych i pojazdów.

W celu ograniczenia �lisko�ci chodnika powinien byæ on
posypany piaskiem, popio³em lub innym materia³em, który po-
tem nale¿y uprz¹tn¹æ.

3. Na chodnikach, parkingach, placach zabaw, przystan-
kach komunikacji samochodowej i w innych miejscach ogólno-
dostêpnych wypoczynku i rekreacji, nale¿y umie�ciæ odpowied-
ni¹ ilo�æ koszy do gromadzenia drobnych odpadów sta³ych.

4. Organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹ do
wyposa¿enia miejsca imprezy    w pojemniki na drobne odpady
komunalne i zawarcia umowy z przedsiêbiorstwem wywozowym
na ich wywóz oraz uporz¹dkowania terenu po zakoñczeniu im-
prezy.

5. Znajduj¹ce siê na terenie nieruchomo�ci lub posesji
piaskownice dla dzieci nale¿y utrzymywaæ w odpowiednim sta-
nie sanitarno-porz¹dkowym oraz wymieniaæ piasek przynajmniej
2 razy w roku - przed rozpoczêciem sezonu letniego i w jego
trakcie.

6. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr III-KK- 0911-1-116/2003  z dnia 8 grudnia 2003 r.

§ 8. Zasady utrzymania zwierz¹t gospodarskich oraz
zwierz¹t domowych.

1. Zobowi¹zuje siê posiadaczy psów do ich rejestracji w
Urzêdzie Miejskim w Gogolinie.

2. Obowi¹zek wyrejestrowania psa w miejscu rejestracji
ci¹¿y na dotychczasowym w³a�cicielu w przypadku utraty lub
pozbycia siê psa.
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3. W³a�cicieli zwierz¹t domowych zobowi¹zuje siê do unie-
mo¿liwienia przedostania siê zwierz¹t ( zw³aszcza psów ) poza
teren posesji w sposób nie kontrolowany, celem unikniêcia za-
gro¿enia, np. pok¹sania lub wtargniêcia na jezdniê.

4. Prowadzenie psa w miejscu publicznym obowi¹zuje w
kagañcu i na smyczy.

Zwalnianie psa ze smyczy dopuszczalne jest jedynie w
miejscach odosobnionych, nie uczêszczanych przez ludzi i tylko
w przypadku, gdy posiadacz psa ma mo¿liwo�æ sprawowania
bezpo�redniej kontroli  nad jego zachowaniem.

5. Zobowi¹zuje siê osoby posiadaj¹ce zwierzêta domo-
we do usuwania ich odchodów  z miejsc publicznych.

6. Zakazuje siê wprowadzania psów do piaskownic  i in-
nych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy.

7. W³a�ciciel psa obowi¹zany jest do przeprowadzenia
okresowych szczepieñ  i zawiadamiania s³u¿b weterynaryjnych
o podejrzeniu zachorowania.

8. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych
traktowane bêd¹ jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do
schroniska dla bezdomnych zwierz¹t.

9. Zezwala siê trzymaæ zwierzêta gospodarskie drobne
(kury, króliki) w zabudowie miejskiej w budynkach spe³niaj¹-
cych warunki do ich utrzymania, przy zachowaniu wymogów sa-
nitarno-epidemiologicznych.

10. Zobowi¹zuje siê w³a�cicieli zwierz¹t gospodarskich
na obszarze Gminy Gogolin, do utrzymywania ich w sposób unie-
mo¿liwiaj¹cy wydostanie siê poza teren nieruchomo�ci oraz w
miejscach nie nara¿aj¹cych s¹siadów na niedogodno�ci zwi¹-
zane z hodowl¹ zwierz¹t.

§ 9. Przeprowadzenie powszechnej i obowi¹zkowej akcji
odszczurzania na terenie Gminy

1. Ustala siê terminy przeprowadzenia powszechnej i obo-
wi¹zkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Gogolin:

a) w dniach od 1 marca do 15 marca ka¿dego roku - akcja
wiosenna,

b) w dniach od 1 pa�dziernika do 15 pa�dziernika ka¿dego
roku - akcja jesienna.

2. W³a�ciciele, u¿ytkownicy, zarz¹dcy nieruchomo�ci oso-
by prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na terenie mia-
sta i gminy mog¹:

a) zleciæ pisemnie przeprowadzenie akcji odszczurzania
firmom specjalistycznym,

b) dokonaæ odszczurzania we w³asnym zakresie, zakupu-
j¹c trutkê w sklepach chemicznych.

3. Przed rozpoczêciem akcji odszczurzania nale¿y doko-
naæ gruntowego oczyszczenia terenu.

4. W czasie trwania akcji odszczurzania nale¿y:
a) wy³o¿yæ trutkê w oznaczonych dniach, w miejscach jej

wy³o¿enia wywiesiæ nalepki  ostrzegawcze,
b) zabezpieczyæ miejsca wy³o¿enia trutki przed dostêpem

dzieci, a tak¿e zwierz¹t  i ptactwa,
c) w przypadku ewentualnego zatrucia cz³owieka wy³o¿o-

n¹ trutk¹, chorego natychmiast   odwie�æ do najbli¿szego szpitala.
5. Po zakoñczeniu akcji nale¿y zebraæ pozosta³¹ trutkê i

pad³e gryzonie:
a) pad³e gryzonie zakopaæ na g³êboko�æ 1 m, w odleg³o-

�ci co najmniej 40  m od �róde³  wody pitnej,
 b) zebran¹, a nie zu¿yt¹ trutkê zniszczyæ poprzez spalenie.

§ 10. Postanowienia koñcowe

Osoby nie przestrzegaj¹ce postanowieñ zawartych w ni-
niejszych zasadach, podlegaj¹ odpowiedzialno�ci na zasadach
okre�lonych w ustawie z 13 wrze�nia z 1996 r. o utrzymaniu
czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z pó�n. zm.).

Na podstawie art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym Nr 62, poz. 558, z 2002r. Nr 113, poz.
984, z 2002r. Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz na
podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r. o utrzymaniu
czysto�ci i porz¹dku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622; 1997r.
Nr 121, poz. 770, z 1997r. Nr 60, poz. 369, z 2000r.  Nr 22, poz.
272, z 2001r.Nr 100, poz. 1085, z 2002r. Nr 154, poz. 1800,
z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7 poz. 78), po zasiêgniêciu
opinii Pañstwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w
Brzegu, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje :

§1. Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci i
porz¹dku na terenie Miasta i  Gminy Grodków w postaci "Regu-
laminu utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Miasta i Gmi-
ny Grodków, stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
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Uchwa³a Nr VII / 70 / 03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 17 wrze�nia 2003 r.

w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy i Miasta Grodków.

§3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia
25 czerwca 1997 r. Nr XXV/182/97 w sprawie szczegó³owych
zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku w na terenie Gminy i Mia-
sta Grodków i uchwa³a Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia
19 czerwca 2000 r. Nr XI/123/2000 w sprawie op³at za usuwanie
i unieszkodliwienie odpadów  komunalnych oraz szczegó³owych
zasad rozliczenia za wykonanie tych us³ug.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego, mediach lokalnych, oraz poprzez roz-
plakatowanie w miejscach ogólnie dostêpnych na terenie Gmi-
ny Grodków.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski
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                                                          Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VII/70/03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 wrze�nia 2003r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTO�CI I PORZ¥DKU

NA TERENIE GMINY I MIASTA GRODKÓW

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin ustala szczegó³owe zasady utrzymania
czysto�ci i porz¹dku na terenie nieruchomo�ci znajduj¹cych siê
w Gminie Grodków.

2. Postanowienia Regulaminu s¹ interpretowane i sto-
sowane w zgodzie i w szczególno�ci z przepisami ustawy z dnia
13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gmi-
nach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pó�n. zm.).

§ 2.Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o :
1) nieczysto�ciach ciek³ych -rozumie siê przez to  zgodnie

z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r. o utrzymaniu
czysto�ci i porz¹dku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z
pó�n.zm.), �cieki gromadzone przej�ciowo w zbiornikach bez-
odp³ywowych,

2) odpadach komunalnych - rozumie siê przez to zgodnie
z art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pó�n. zm.),  odpady powstaj¹ce w
gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce
odpadów niebezpiecznych, pochodz¹ce od innych wytwórców
odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne
do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych,

3) odpadach komunalnych drobnych - rozumie siê przez to
odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach, zbierane do
pojemników stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomo�ci,

4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - nale¿y
przez to rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu ustawy o
odpadach, które ze wzglêdu na swoje rozmiary i masê nie mog¹
byæ umieszczane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie
nieruchomo�ci,

5) odpadach ro�linnych - nale¿y przez to rozumieæ odpady
powstaj¹ce na prywatnych lub publicznych terenach zielonych
wskutek ich pielêgnacji lub uprawiania oraz odpady pochodze-
nia ro�linnego z targowisk,

6) w³a�cicielach nieruchomo�ci - rozumie siê przez to
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4   ustawy o utrzymaniu czysto�ci i
porz¹dku w gminach, tak¿e wspó³w³a�cicieli, u¿ytkowników wie-
czystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nie-
ruchomo�ci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty
w³adaj¹ce nieruchomo�ci¹,

7) zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to in-
stalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczysto-
�ci ciek³ych w miejscu ich powstawania,

8) zak³adzie utylizacji odpadów komunalnych - nale¿y przez
to rozumieæ legalnie dzia³aj¹cy obiekt s³u¿¹cy prowadzeniu od-
zysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w szcze-
gólno�ci mog¹ to byæ sk³adowiska, kompostownie, spalarnie,
sortownie, zak³ady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych, surowców wtórnych, punkty zlewne odpadów cie-
k³ych,

9) firmie wywozowej - nale¿y przez to rozumieæ zak³ad bê-
d¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorcê, po-
siadaj¹cego stosowne zezwolenie organu Gminy na prowa-
dzenie dzia³alno�ci w zakresie :

a) zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych,

b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu
nieczysto�ci ciek³ych.

§ 3.Regulamin obowi¹zuje:
1) w³a�cicieli nieruchomo�ci,
2) kierowników budów,
3) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystaj¹cych z nieruchomo�ci na terenie

Gminy.

 Rozdzia³ 2
Wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku i czysto-

�ci na nieruchomo�ciach i terenach u¿ytku publicznego

§ 4.1. W³a�ciciele nieruchomo�ci s¹ obowi¹zani do utrzy-
mywania porz¹dku, czysto�ci oraz nale¿ytego stanu sanitarno-
higienicznego nieruchomo�ci.

2. W³a�ciciele nieruchomo�ci powinni zadbaæ o estetycz-
ny wygl¹d budynków , obiektów budowlanych i ich otoczenia ,
upiêkszaæ zieleni¹ , uprz¹taæ teren nieruchomo�ci z zanieczysz-
czeñ i przedmiotów zbêdnych powoduj¹cych nieporz¹dek.

3. W³a�ciciele nieruchomo�ci albo inne podmioty wska-
zane w § 3 maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego uprz¹tniêcia ze �niegu
i lodu oraz innych zanieczyszczeñ z chodnika bezpo�rednio przy-
leg³ego do nieruchomo�ci.

4. Obowi¹zek okre�lony w ust. 3 dotyczy tak¿e innych czê-
�ci nieruchomo�ci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego.

5. Znajduj¹ce siê na nieruchomo�ci place zabaw i pia-
skownice dla dzieci nale¿y utrzymywaæ w odpowiednim stanie
sanitarno - porz¹dkowym, wymieniaæ w nich piasek co najmniej
dwa razy w roku i zabezpieczyæ je przed dostêpem psów i kotów

§ 5.1.   Obowi¹zek oczyszczania chodnika ze �niegu i lodu
winien byæ realizowany przez :

- odgarniêcie zanieczyszczeñ w miejsce nie powoduj¹ce
zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów ,

- podjecie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej ograni-
czaj¹cych �lisko�æ chodnika przy czym, materia³y u¿yte do tych
celów nale¿y uprz¹tn¹æ z chodnika niezw³ocznie po ustaniu przy-
czyn jego zastosowania.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny byæ gro-
madzone w pojemnikach na odpady, z    zachowaniem postano-
wieñ § 16 ust. 2,

3. Zakazuje siê zgarniania �niegu, lodu, b³ota lub innych
zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.

4. Obowi¹zki okre�lone w ust. 1-2 dotycz¹ w³a�cicieli nie-
ruchomo�ci b¹d� innych podmiotów obci¹¿onych obowi¹zkiem
oczyszczania chodników oraz zarz¹dców dróg.

§ 6. 1. W³a�ciciele nieruchomo�ci, na których znajduj¹ siê
tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego, maj¹ obowi¹-
zek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na �mieci
i ich opró¿niania z czêstotliwo�ci¹ zapobiegaj¹c¹ ich przepe³-
nieniu.

3. Obowi¹zek okre�lony w ust. 1 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹-
cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze zabudowa-
nym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz, 602 z pó�n.
zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicz-
nej, przedsiêbiorstw korzystaj¹cych z takich przystanków.

§ 7.W bezdeszczowej porze roku wszystkie miejsca o utwar-
dzonej nawierzchni, przed przyst¹pieniem do ich zamiatania
nale¿y skropiæ wod¹ w ilo�ci zapobiegaj¹cej przenoszeniu siê
kurzu.
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§8.1.Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi mo¿e odbywaæ siê na
utwardzonej szczelnej nawierzchni stanowi¹cej zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem gleby.

2.Na nieruchomo�ciach lub ich czê�ciach takich jak chod-
niki i podwórka :

- mycie samochodów mo¿e siê odbywaæ jedynie pod wa-
runkiem , ¿e powstaj¹ce �cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji
sanitarnej lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usu-
niêcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu .

�cieki takie nie mog¹ byæ odprowadzane bezpo�rednio
do zbiorników wodnych lub do ziemi

- dora�ne naprawy i regulacje pojazdów mechanicznych
mog¹ siê odbywaæ wy³¹cznie w miejscach do tego celu wyzna-
czonych i pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce odpady bêd¹ groma-
dzone w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.

§ 9.Zabrania siê niszczenia elewacji budynków, ogrodzeñ
i innych podobnych obiektów stanowi¹cych w³asno�æ Gminy
poprzez naklejanie plakatów, reklam, pisanie hase³ b¹d� wy-
konywanie rysunków.

Rozdzia³ 3
Zasady usuwania odpadów komunalnych z nierucho-

mo�ci

§10.1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieru-
chomo�ci musz¹ byæ gromadzone w urz¹dzeniach odpowiada-
j¹cych wymaganiom okre�lonym w niniejszym Regulaminie.

2.Nieczysto�ci ciek³e, powsta³e na nieruchomo�ciach nie
posiadaj¹cych przydomowych oczyszczalni �cieków, jak równie¿
nie wyposa¿onych w kanalizacjê sanitarn¹, winny byæ groma-
dzone w szczelnych, bezodp³ywowych zbiornikach odpowiada-
j¹cych wymaganiom wynikaj¹cym z przepisów odrêbnych, w
szczególno�ci ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo budowlane
( Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pó�n. zm,).

3.Odpady inne ni¿ komunalne powstaj¹ce na terenie nie-
ruchomo�ci musz¹ byæ gromadzone oddzielnie , a zasady go-
spodarowania nimi okre�laj¹ odrêbne przepisy.

4.Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce w
zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomo�ci dzia³al-
no�ci¹ w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych, nie
mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹cych do groma-
dzenia odpadów komunalnych.

Zasady postêpowania z nimi okre�laj¹ odrêbne przepisy.
5.Zabrania siê:
 -  zakopywania odpadów komunalnych,
 - spalania odpadów komunalnych medycznych i wetery-

naryjnych.
6.Pojemniki na odpady komunalne drobne nale¿y usta-

wiaæ w miejscach ³atwo dostêpnych zarówno dla ich u¿ytkowni-
ków jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób nie po-
woduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwo�ci i utrudnieñ dla mieszkañ-
ców nieruchomo�ci lub osób trzecich:

- pojemniki powinny byæ ustawione w granicach nieru-
chomo�ci , na równej powierzchni zabezpieczonej przed gro-
madzeniem siê b³ota i wody,

- miejsce ustawienia pojemników w³a�ciciel winien utrzy-
mywaæ w czysto�ci,

- koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia
pojemników spoczywaj¹ na w³a�cicielu nieruchomo�ci.

§ 11.W³a�ciciel nieruchomo�ci ma obowi¹zek utrzymywaæ
pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym,
aby korzystanie z nich mog³o odbywaæ siê bez przeszkód i po-
wodo-wania zagro¿eñ dla zdrowia u¿ytkowników.

§ 12. 1. W³a�ciciel nieruchomo�ci jest obowi¹zany za-
pewniæ pracownikom firmy wywozowej dostêp do pojemników
w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, oraz zgodnie
z harmonogramem wywozu i w sposób umo¿liwiaj¹cy opró¿-
nienie pojemników bez nara¿enia na szkodê ludzi, budynków
b¹d� pojazdów.

2. Obowi¹zki okre�lone w ust. 1 dotycz¹ tak¿e dostêpu do
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczysto�ci ciek³ych.

§ 13.1. Sta³e odpady komunalne musz¹ byæ usuwane z
terenu nieruchomo�ci periodycznie, w terminach uzgodnionych
z firm¹ wywozow¹, z czêstotliwo�ci¹ co najmniej raz w miesi¹-
cu.

2. Nieczysto�ci ciek³e musz¹ byæ usuwane z nieruchomo-
�ci z czêstotliwo�ci¹ i w sposób gwarantuj¹cy, ¿e nie nast¹pi
wyciek ze zbiornika, zw³aszcza wynikaj¹cy z jego przepe³nienia,
a tak¿e zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

§14.1. Odpady ro�linne powinny byæ w miarê mo¿liwo�ci
gromadzone oddzielnie i kompostowane , na przyk³ad na pry-
zmach kompostowych zlokalizowanych na terenie posesji ( gdzie
powsta³y), lub ogródku dzia³kowym gdzie powsta³y.

2. Zobowi¹zuje siê w³a�cicieli posesji i dzia³ek rolnych
(nie uprawianych) rolniczo do systematycznego ich wykaszania
i utrzymywania w takim stanie, aby nie powodowa³y rozsiewania
siê chwastów.

§ 15. 1. Sta³e odpady komunalne drobne zbierane w po-
jemnikach na ten cel przystosowanych, winny byæ usuwane z
terenu nieruchomo�ci okresowo , w terminach uzgodnionych z
przedsiêbiorstwem wywozowym, jednak nie rzadziej ni¿ :

- w zabudowie wielorodzinnej -         raz na tydzieñ
- z budynków biurowych, przemys³owo - handlowych , szkó³

i przedszkoli                                                             -   raz na tydzieñ
- z posesji zamieszkiwanych do 4 osób w³¹cznie
                                                                       - raz w miesi¹cu
- z posesji zamieszkiwanej powy¿ej 4 osób
                                                          -   dwa razy w miesi¹cu
- z posesji zamieszkiwanej przez l osobê
                                                       -    raz  na  dwa miesi¹ce.
2. Nieczysto�ci ciek³e musz¹ byæ usuwane z nieruchomo-

�ci z czêstotliwo�ci¹ i w sposób zapobiegaj¹cy przepe³nieniu
zbiorników bezodp³ywowych i wyp³ywów tych nieczysto�ci do zie-
mi i wód gruntowych.

3. Zobowi¹zuje siê wszystkich u¿ytkowników posesji do :
a) uszczelnienia istniej¹cych wybieralnych zbiorników bez-

odp³ywowych,
b) likwidacji odp³ywów do kanalizacji deszczowej, rowów itp.
4. Niedozwolony jest wywóz nieczysto�ci ciek³ych w inne

ni¿ wyznaczone miejsce, którym jest oczyszczalnia �cieków po-
siadaj¹ca pozwolenie wodno - prawne.

5. Nieczysto�ci ciek³e powinny byæ wywo¿one wozami ase-
nizacyjnymi do zorganizowanych punktów zlewnych przez odpo-
wiednie jednostki wywozowe.

6. W miejscowo�ciach skanalizowanych, ka¿da nierucho-
mo�æ na której po³o¿ony jest obiekt, z którego pochodz¹ odpady
ciek³e musi byæ przy³¹czona do istniej¹cej kanalizacji sanitar-
nej, je¿eli odleg³o�æ tego obiektu od kolektora sanitarnego nie
przekracza 500 m.

Obowi¹zek ten nie dotyczy nieruchomo�ci wyposa¿onej w
przydomowe oczyszczalnie �cieków spe³niaj¹ce wymagania
okre�lone w przepisach odrêbnych.

7. Punkt zlewny nieczysto�ci ciek³ych, zlokalizowany jest w
oczyszczalni �cieków, która znajduje siê na terenie Tarnowa
Grodkowskiego i stanowi wewnêtrzn¹ jednostkê organizacyjn¹
jednoosobowej Spó³ki Gminnej Grodkowskie Wodoci¹gi i Ka-
nalizacja Sp. z o.o. "GRODWiK" w Tarnowie Grodkowskim.
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Rozdzia³ 4
Urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

§ 16.W³a�ciciel nieruchomo�ci zapewnia wyposa¿enie jej
w znormalizowane urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpa-
dów komunalnych poprzez zakup takich urz¹dzeñ, wydzier¿a-
wienie od firmy wywozowej lub w inny sposób ustalony w dro-
dze umowy z firm¹ wywozow¹ lub innym podmiotem.

§ 17.1. Odpady komunalne drobne mog¹ byæ gromadzo-
ne jedynie w zamkniêtych i szczelnych pojemnikach lub konte-
nerach wy³¹cznie do tego celu przeznaczonych.

2.Pojemniki s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunal-
nych drobnych musz¹ mieæ pojemno�æ pojemnik stalowy
SM-110 l i kontener KP-7 o pojemno�ci 7m3.

3. Pojemniki na odpady komunalne s³u¿¹ wy³¹cznie do
gromadzenia tego rodzaju odpadów.

4. W sytuacjach wyj¹tkowo krótkotrwa³ego zwiêkszenia ilo-
�ci odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w
szczelnych workach z tworzywa.

5. Kosze na odpady ustawiane na drogach publicznych,
przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku pu-
blicznego powinny odpowiadaæ nastêpuj¹cym wymaganiom:

a) powinny byæ usytuowane w miejscach ³atwo dostêp-
nych zarówno dla u¿ytkowników jak i pracowników przedsiê-
biorstw wywozowych,

b) powinny byæ w dobrym stanie technicznym gwarantuj¹-
cym prawid³ow¹ obs³ugê,

c) odleg³o�æ miêdzy koszami rozstawianymi na drogach
publicznych winna wynosiæ nie wiêcej ni¿ 100 m,

d) kosze ustawiane na przystankach komunikacyjnych
powinny znajdowaæ siê w odleg³o�ci nie wiêkszej ni¿ 2 m od
przystanku,

e) zaleca siê, by kosze ustawiane na drogach publicz-
nych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿yt-
ku publicznego by³y mocowane na sta³e.

§ 18.1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na od-
pady komunalne �niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gruzu
budowanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i wybu-
chowych, odpadów medycznych oraz weterynaryjnych, a tak¿e
odpadów z dzia³alno�ci gospodarczej.

2. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych i odpadów ro�linnych.

3. Obowi¹zki okre�lone w ust. 1-2 stosuje siê odpowied-
nio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych,
przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku pu-
blicznego.

§ 19.Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomo-
�ci, w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomo�ci przez
osoby do tego uprawnione i usuwane mo¿liwie jak najszybciej,
w terminach uzgodnionych z firm¹ wywozow¹ lub podmiotem
prowadz¹cym zak³ad ich utylizacji.

§20.Odpady komunalne gro¿¹ce ska¿eniem lub zaka¿e-
niem oraz inne szczególnie szkodliwe dla �rodowiska s¹ gro-
madzone w odrêbnych pojemnikach. Wymagania, jakim powin-
ny odpowiadaæ takie pojemniki i zasady usuwania tych odpa-
dów okre�laj¹ przepisy odrêbne.

Rozdzia³ 5
Zasady op³at i rozliczania us³ug za usuwanie i unieszko-

dliwianie odpadów komunalnych i nieczysto�ci ciek³ych

§ 21.Na ka¿dej nieruchomo�ci zamieszka³ej powinien siê
znajdowaæ pojemnik o pojemno�ci umo¿liwiaj¹cej nagroma-
dzenie odpadów w ilo�ci wynikaj¹cej z zawartej umowy z pod-
miotem posiadaj¹cym zezwolenie na wywóz odpadów:

- z zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej -  min. 110 l dla
odpadów sta³ych i worek plastikowy dla odpadów segregowa-
nych;

- z zabudowy wielorodzinnej - min. 1. 100 l.

§ 22.1. W³a�ciciel nieruchomo�ci obowi¹zany jest do za-
warcia umowy na odbiór odpadów z gminn¹ jednostk¹ organi-
zacyjn¹ lub z podmiotem posiadaj¹cym zezwolenie na wywóz
odpadów komunalnych, a w przypadku wywozu odpadów cie-
k³ych we w³asnym zakresie - dokumentu potwierdzaj¹cego przy-
jêcie tych odpadów przez zak³ad utylizacji.

2. W³a�ciciel nieruchomo�ci zobowi¹zany jest do pobie-
rania, przechowywania i okazywania, na zasadach okre�lonych
w ustawie z 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu porz¹dku i czysto-
�ci w gminach, dowodów usuniêcia odpadów w sposób zgod-
ny z postanowieniami tej¿e ustawy.

3. W³a�ciciel nieruchomo�ci jest obowi¹zany do udziele-
nia przedsiêbiorstwu wywozowemu informacji niezbêdnych dla
ustalenia tre�ci umowy o usuwaniu odpadów.

4. Burmistrz Grodkowa propagowa³  bêdzie zachowania
proekologiczne ludno�ci.

5. Burmistrz bêdzie organizowa³ corocznie przegl¹d stanu
czysto�ci i porz¹dku w nieruchomo�ciach.

6. Wyniki przegl¹du okre�lonego w ust. 1 bêd¹ podstaw¹
do wydawania w³a�cicielom nieruchomo�ci nakazów wzywaj¹-
cych do usuniêcia zaniedbañ i uchybieñ w zakresie utrzymania
ich w czysto�ci i porz¹dku lub wyst¹pienia o zastosowanie �rodka
karnego za niewykonanie obowi¹zków dotycz¹cych utrzymania
nieruchomo�ci w czysto�ci i porz¹dku.

7. Wyniki przegl¹du, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz
bêdzie przedk³adaæ co roku Radzie Miejskiej.

§ 23. Stawki op³at za wywóz nieczysto�ci ponoszone przez
w³a�cicieli nieruchomo�ci okre�lone bêd¹ w zatwierdzonym
przez Burmistrza Grodkowa cenniku us³ug w zakresie wywozu i
utylizacji nieczysto�ci sta³ych i ciek³ych.

Rozdzia³ 6
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe

§ 24.1. Osoby bêd¹ce w³a�cicielami lub opiekunami psów
i innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do sprawowania
w³a�ciwej opieki nad tymi zwierzêtami, w tym w szczególno�ci
nie pozostawiania bez dozoru, je¿eli zwierze nie jest nale¿ycie
uwi¹zane lub nie znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym
b¹d� na terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy sa-
modzielne wydostanie siê zwierzêcia z niego.

2. Zakazuje siê szczucia psów lub doprowadzania ich do
stanu, w którym pies mo¿e staæ siê niebezpieczny dla cz³owieka
lub zwierzêcia.

§ 25. 1. Na terenie u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ wy-
prowadzane tylko na smyczy i w kagañcu.

Zwolnienia psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miej-
scach ma³o uczêszczanych i pod warunkiem, ¿e pies ma kaga-
niec, a w³a�ciciel (opiekun) ma mo¿liwo�æ sprawowania bez-
po�redniej kontroli nad jego zachowaniem.
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2. Zakazuje siê wprowadzania psów lub innych zwierz¹t
do obiektów u¿ytku publicznego, placówek handlowych lub ga-
stronomicznych.

§ 26.1. W³a�ciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani
do usuniêcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeñ na klat-
kach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków s³u-
¿¹cych do u¿ytku publicznego, a tak¿e na terenach u¿ytku pu-
blicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleñce itp.

2.  Zakazuje siê wprowadzania psów do piaskownic i in-
nych urz¹dzeñ zabawowych s³u¿¹cych do zabawy dla dzieci, a
tak¿e na tereny przeznaczone pod place zabaw.

Rozdzia³ 7
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich oraz

go³êbi na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej

§ 27.1. Wprowadza siê zakaz chowu i utrzymywania zwie-
rz¹t gospodarskich oraz go³êbi na obszarach miasta niezwi¹za-
nych z produkcj¹ roln¹.

2.Zezwala siê na prowadzenie chowu oraz utrzymywanie
zwierz¹t gospodarskich oraz go³êbi na terenach "obrze¿y" mia-
sta tj. wszystkie tereny miasta z wy³¹czeniem  terenów otoczo-
nych zabytkowym murem, pod nastêpuj¹cymi warunkami:

a) chów i utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich oraz go³ê-
bi nie bêdzie prowadzone na terenie nieruchomo�ci stanowi¹-
cej Gminne zasoby mieszkaniowe oraz w budynkach wieloro-
dzinnych,

b) gromadzenie i usuwanie odpadów i nieczysto�ci po-
wstaj¹cych przy  hodowli bêdzie odbywa³o siê w sposób zgodny
z prawem, w tym zw³aszcza z wymaganiami niniejszego Regu-
laminu, i nie bêdzie powodowa³o zanieczyszczenia terenu nie-
ruchomo�ci oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

c) prowadzona hodowla nie bêdzie powodowa³a wobec
innych osób zamieszkuj¹cych na nieruchomo�ci lub nierucho-
mo�ciach s¹siednich uci¹¿liwo�ci takich jak ha³as, zanieczysz-
czenia powietrza itp.,

d) chów    (hodowla)  bêdzie  prowadzona  z  zachowaniem
przepisów  sanitarno  - epidemiologicznych.

Rozdzia³ 8
 Deratyzacja na terenie Gminy i sposób jej przeprowa-

dzenia

§ 28.1. Nieruchomo�ci i obiekty na nich zlokalizowane,
które nale¿¹ do osób prawnych, osób fizycznych prowadz¹cych
dzia³alno�æ gospodarcz¹, w³a�cicieli domów wielorodzinnych,
urzêdów organów administracyjnych, zak³adów opieki zdrowot-
nej i opieki spo³ecznej, szko³y i placówki w rozumieniu przepi-
sów o systemie o�wiaty, placówki kulturalno - o�wiatowe s¹
objête obowi¹zkowa deratyzacj¹.

2.Deratyzacja na terenach wymienionych w pkt. 1, prze-
prowadzana jest przez ich w³a�cicieli dwa razy w roku :

- deratyzacja wiosenna w kwietniu ka¿dego roku
- deratyzacja jesienna w pa�dzierniku ka¿dego roku.

3. Przed rozpoczêciem akcji odszczurzania nale¿y doko-
naæ gruntownego oczyszczenia terenu.

4. Po zakoñczeniu akcji nale¿y zebraæ pozosta³¹ trutkê i
pad³e gryzonie.

Rozdzia³ 9

Formy odpowiedzialno�ci za nieprzestrzeganie posta-
nowieñ Regulaminu

§ 29. Kto narusza zasady utrzymania czysto�ci i porz¹dku
w mie�cie wynikaj¹ce z postanowieñ niniejszego Regulaminu,
podlega karze grzywny zgodnie z art 10 ust. 2a ustawy z dnia
13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gmi-
nach (Dz U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pó�n zm.) w trybie prze-
pisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

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 214 , poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 ) ) oraz art. 19
ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków ( Dz. U. Nr 72 , poz.
747 ; z 2002 r. Nr 113 , poz. 984 ) - Rada Gminy uchwala ,  co
nastêpuje :

§ 1.Uchwala  siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Traci moc obowi¹zuj¹c¹ uchwa³a Rady Gminy
Nr VI/34/03 z dnia 27 lutego 2003 r.  w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody.

2271

Uchwa³a  Nr XII/70/03 /*
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 6 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

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

Przewodnicz¹cy
   Rady Gminy
 Herbert Pyka
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XII/70/03

z dnia 6 pa�dziernika 2003 r.

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin  niniejszy okre�la prawa i obowi¹zki
Urzêdu Gminy Jemielnica , zwanego dalej Dostawc¹ oraz od-
biorców us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych �wiadczonych
przez  Urz¹d Gminy , zwanych dalej Odbiorcami us³ug , wynika-
j¹ce z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz.
747), zwanej w umowie ustaw¹ oraz z przepisów wykonawczych
do tej ustawy.

2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odpro-
wadzania �cieków na podstawie zawartej umowy.

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez Dostaw-

cê oraz obowi¹zki Dostawcy i Odbiorcy warunkuj¹ce jego
utrzymanie

§ 2.Dostawca , zgodnie z przepisami ustawy, ma obowi¹-
zek zapewniæ :

1)  zdolno�ci dostawcze przy³¹cza wody zapewniaj¹ce
dostawê wody w ilo�ci okre�lonej w umowie oraz  zapewnianie
minimalnego ci�nienia ,nie mniejszego ni¿ 0.2 MPc. na poziomie
terenu w miejscu po³¹czenia przy³¹cza z sieci¹ wodoci¹gow¹,

2)  przepustowo�æ  przy³¹cza zapewniaj¹c¹ odprowadze-
nie okre�lonej w umowie ilo�ci  �cieków,

3)  jako�æ dostarczanej wody spe³niaj¹c¹ okre�lone w
rozporz¹dzeniu ministra w³a�ciwego do spraw  zdrowia wyma-
gania dotycz¹ce jako�ci,  stawiane wodzie przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi,

4)  ci¹g³o�æ i niezawodno�æ dostaw wody oraz odprowa-
dzania �cieków.

§ 3.1. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z
zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków w sposób zgod-
ny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci
us³ug �wiadczonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-ka-
nalizacyjne oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa
a w szczególno�ci do:

1) utrzymania  instalacji wodoci¹gowych w stanie tech-
nicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody  w
wyniku  wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicz-
nego,

2) realizacji okre�lonych w rozporz¹dzeniu ministra w³a-
�ciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
oraz innych aktach prawnych , warunków wprowadzania �cie-
ków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,   wymagañ co do ich jako�ci ,
sposobów realizacji obowi¹zków dostawców �cieków przemy-
s³owych   oraz okre�lonych w umowie  ograniczeñ dotycz¹cych
ilo�ci �cieków,

3) zabezpieczenia instalacji przed  cofniêciem siê wody z
instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z insta-
lacji centralnego ogrzewania,

4) natychmiastowego powiadamiania Dostawcy o awa-
ryjnych zmianach ilo�ci i jako�ci odprowadzanych �cieków,

5) nie zmieniania , bez uzgodnieñ z Dostawc¹ , uzyska-
nych warunków technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej,

6) utrzymywania  pomieszczeñ, w których zainstalowany
jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe w stanie uniemo¿li-
wiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywania zak³ócaj¹ce jego
prawid³owego dzia³ania oraz  zabezpieczenie pomieszczenia
przed dostêpem osób nieuprawnionych  ,

7) w przypadku, gdy przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanaliza-
cyjne stanowi w³asno�æ Odbiorcy us³ug, jego obowi¹zkiem jest
utrzymywanie go w stanie nie powoduj¹cym pogorszenia wa-
runków eksploatacji sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej a w
konsekwencji poziomu us³ug �wiadczonych przez Dostawcê ,

8) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie po-
woduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

9) poinformowania Przedsiêbiorstwa  o w³asnych ujêciach
wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujêæ , w stopniu umo¿-
liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na instalacje
zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz
ustalania ilo�ci �cieków, odprowadzanych do kanalizacji,

10) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹-
cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na warunkach  okre-
�lonych w umowie o  przy³¹czeniu do sieci ,

11) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom Do-
stawcy , po okazaniu stosownych dokumentów, wstêpu na te-
ren nieruchomo�ci i do pomieszczeñ w celach okre�lonych prze-
pisami ustawy oraz niniejszego Regulaminu.

2. Odbiorca nie powinien dokonywaæ zabudowy  ani  na-
sadzeñ drzew lub krzewów nad przy³¹czami wodoci¹gowymi w
pasie 2 m  oraz  3 m  nad przy³¹czami kanalizacyjnymi. Narusze-
nie tej zasady uniemo¿liwia uzyskanie przez Odbiorcê  odszko-
dowania za straty spowodowane przez Przedsiêbiorstwo w tym
pasie w przypadku likwidacji awarii , daje natomiast mo¿liwo�æ
dochodzenia odszkodowañ przez Przedsiêbiorstwo w wyniku
spowodowanych niedotrzymaniem tego warunku ,uszkodzeñ
nale¿¹cych do niego urz¹dzeñ.

Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z Odbior-

cami us³ug

§ 4.Dostarczanie wody lub odprowadzanie �cieków odby-
wa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odpro-
wadzanie �cieków, zawartej miêdzy Dostawc¹  a Odbiorc¹ us³ug.

§ 5.Dostawca  jest obowi¹zany do zawarcia umowy o za-
opatrzenie w wodê lub odprowadzanie �cieków z osob¹, której
nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z
pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 6.1. Umowa  zawiera w szczególno�ci postanowienia
dotycz¹ce:

1) ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub
kanalizacyjnych oraz warunków ich �wiadczenia,

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych

i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren nie-

ruchomo�ci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug ,
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18

ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialno�ci

stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków
wypowiedzenia.

2. Dokumenty , o których mowa w  § 3  pkt 11,  stanowi¹
delegacja i upowa¿nienie podpisane przez Dostawcê okre�la-
j¹ce czynno�ci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nie-
ruchomo�ci us³ug , w szczególno�ci obejmuj¹ce: dokonanie
odczytu  i sprawdzenia prawid³owo�ci dzia³ania urz¹dzenia
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pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w loka-
lach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê,
czy korzystania  z us³ug jest zgodne z warunkami  Regulaminu.

§ 7.Umowa  mo¿e byæ zawarta z osob¹ , która posiada
tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego
ma byæ dostarczana woda, lub z którego maj¹ byæ odprowadza-
ne �cieki albo z osob¹, która korzysta z nieruchomo�ci o nieure-
gulowanym stanie prawnym.

§ 8.Je¿eli nieruchomo�æ jest zabudowana budynkami
wielolokalowymi umowa zawierana jest z w³a�cicielem budyn-
ku lub z zarz¹dc¹ nieruchomo�ci wspólnej.

§ 9.Na wniosek w³a�ciciela lub zarz¹dcy budynku wielolo-
kalowego Dostawca  zawiera umowy na rozliczanie op³at za
wodê i �cieki z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa
w § 7   i 8, je¿eli:

1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze
w sposób uzgodniony z Dostawc¹ ,

2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania Pol-
skich Norm oraz wymagania uzgodnione z Dostawc¹  odno�nie
ich typu,

3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy ,
4) wnioskodawca i Dostawca  ustalili sposób rozliczeñ

ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomie-
rzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady
ich utrzymania, potwierdzony pisemn¹ zgod¹ wszystkich osób
korzystaj¹cych z lokali,

5) zosta³  uzgodniony i potwierdzony pisemn¹ zgod¹
wszystkich osób korzystaj¹cych z lokali , sposób  przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody  w po-
zosta³ych lokalach.

§ 10.Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowa-
dzanie �cieków, w zwi¹zku  z przy³¹czeniem do sieci, nastêpuje
po podpisaniu przez strony protoko³ów z prób i odbiorów wyko-
nanych, w ramach realizacji przy³¹czy , prac budowlano-monta-
¿owych.

§ 11.Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wy-
dania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 12.W przypadku zmiany Odbiorcy us³ug, nastêpuje wy-
ga�niêcie umowy zawartej   z dotychczasowym Odbiorc¹.

§ 13.Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okre�lane, zgodnie
z przepisami ustawy przez Dostawcê  i zatwierdzane uchwa³¹
Rady Gminy, nie podlegaj¹ ustalaniu w oparciu o umowê o za-
opatrzenie w wodê i odprowadzanie �cieków.

§ 14.Integraln¹ czê�æ umowy o zaopatrzenie w wodê i
odprowadzanie �cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez Od-
biorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany ka¿dorazo-
wo po zmianie warunków korzystania z us³ug, okre�laj¹cy cha-
rakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj, ilo�æ, a w przypadku prze-
mys³owych odbiorców us³ug, równie¿ jako�æ odprowadzanych
�cieków.

Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at usta-

lone w taryfach

§ 15.Zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê i odprowa-
dzanie �cieków okre�laj¹ przepisy ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków. Zgodnie z
ustaw¹:

1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie �cieków s¹ prowadzone przez Dostawcê  z
Odbiorcami us³ug na podstawie okre�lonych w taryfach cen i
stawek op³at oraz ilo�ci dostarczonej wody i odprowadzonych
�cieków,

2) ilo�æ wody dostarczonej do nieruchomo�ci ustala siê
na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w przypadku
jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, ustalane
na podstawie rozporz¹dzenia o którym mowa w art. 27 ustawy,

3) ilo�æ odprowadzonych �cieków ustala siê na podsta-
wie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych ,

4) w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych ilo�æ odprowa-
dzonych �cieków ustala siê na podstawie umowy jako równ¹
ilo�ci wody pobranej lub okre�lonej w umowie,

5) w rozliczeniach odprowadzonych �cieków, ilo�æ bez-
powrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach,
gdy wielko�æ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy
us³ug,

6) je¿eli odprowadzaj¹cym �cieki jest zak³ad produkcyjny
nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, ilo�æ odprowadzanych
�cieków ustala siê w umowie miêdzy Dostawc¹ a Odbiorc¹
�cieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej ilo�ci bezpow-
rotnie zu¿ytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.

§ 16.Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia , o którym mowa
w art. 27 ustawy:

1) Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone �cieki w terminie 14 dni  od dnia wezwania do
zap³aty ,

2) zg³oszenie przez Odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wyso-
ko�ci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,

3)  w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zali-
czona na poczet przysz³ych nale¿no�ci, a na ¿¹danie odbiorcy
us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia wnio-
sku w tej sprawie.

§ 17.Ustala siê jednomiesiêczny okres obrachunkowy. W
uzasadnionych, okre�lonych w umowie przypadkach op³aty od
Odbiorców mog¹ byæ pobierane co dwa miesi¹ce lub raz na
kwarta³.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci

§ 18.Dostawca jest obowi¹zany przy³¹czyæ do sieci nieru-
chomo�æ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci, je¿eli
istniej¹ techniczne mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug . Mo¿liwo�ci
te warunkowane s¹ usytuowaniem nieruchomo�ci oraz zdolno-
�ciami dostawczymi istniej¹cej  sieci wodoci¹gowej oraz zdol-
no�ciami przepustowymi istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.

1. W przypadku gdy nieruchomo�æ Odbiorcy us³ug usytu-
owana jest w miejscu, dla którego w momencie realizacji przy-
³¹cza, uchwalone zgodnie z wymaganiami § 19 ustawy   ,  przez
Radê Gminy plany rozwoju i modernizacji  okre�lone, nie prze-
widuj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia wodoci¹gowo-kanalizacyjne,
odbiorca mo¿e je wybudowaæ a potem przekazaæ  Dostawcy na
warunkach uzgodnionych w umowie o przy³¹czeniu.

2. Realizacjê budowy: przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej ,
przy³¹cza do sieci kanalizacyjnej na odcinku ³¹cz¹cym wewnêtrz-
n¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w  nieruchomo�ci Odbiorcy z pierw-
sz¹ studzienk¹ , licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej
braku , do granicy nieruchomo�ci ,studni wodomierzowej , po-
mieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ów-
nego i  urz¹dzenia pomiarowego ,  zapewnia na w³asny koszt
osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie  nieruchomo�ci do sieci.
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3) Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ów-
nego pokrywa Dostawca a urz¹dzenia pomiarowego Odbiorca
us³ug.

§ 19.Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czeniu i po spe³nieniu
technicznych warunków przy³¹czenia , okre�lonych przez Dostaw-
cê , zwanych dalej "warunkami przy³¹czenia".

§ 20.1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba , która ma byæ
przy³¹czona do sieci , posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z
nieruchomo�ci albo osoba , która korzysta z nieruchomo�ci
o nieuregulowanym stanie prawnym.

2. Osoba , o której mowa w ust. 1, sk³ada u Dostawcy
wniosek o okre�lenie warunków przy³¹czenia.

3. Wzór wniosku , o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala Do-
stawca.

§ 21.Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i ka-
nalizacyjnej powinien  zawieraæ:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okre�lenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i ilo�ci, a w przypadku przemys³owych odbior-

ców us³ug równie¿ jako�ci odprowadzanych �cieków,
 d) przeznaczenia wody,

3) informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, tj.:

a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali ( mieszkalne, u¿yt-
kowe , inne) w budynkach zasilanych w wodê,

b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce
wodê i odprowadzaj¹ce �cieki,

4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.

1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹-
ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:

1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z
nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,

2) mapê sytuacyjn¹ , okre�laj¹c¹ usytuowanie nierucho-
mo�ci , o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.

§ 22.1. Dostawca ,  okre�la warunki przy³¹czenia i przeka-
zuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w
terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o
którym mowa w § 22.

2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okre�lenia.

3. Warunki przy³¹czenia powinny okre�laæ:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i

kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody i odprowadzanych �cie-

ków lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne,  w których zu¿ywana
jest woda i odprowadzane s¹ �cieki,

3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jako�ci odprowadzanych �cieków,
4) termin wa¿no�ci warunków przy³¹czenia.

§ 23.Umowa o przy³¹czenie okre�la:
1) strony zawieraj¹ce umowê,

2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñ-
cowych , wykonanych przez strony,

3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okre�lonych w warun-
kach przy³¹czenia,

4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowa-

dzenia niezbêdnych prób i odbiorów czê�ciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbio-

ru przy³¹cza,
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê

i odprowadzania �cieków,
6) odpowiedzialno�æ stron za niedotrzymanie warunków

umowy o przy³¹czenie,
7) inne ustalenia , w uzasadnionych przypadkach ,

np. okre�lonych w §18 pkt 1 lub   § 20   pkt 1.

§ 24.1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do roz-
poczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.

2. Okre�lone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory czê-
�ciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upowa¿-
nionych przedstawicieli stron.

3.  Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzory okre�la
Dostawca.

Rozdzia³ 6
Mo¿liwo�ci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanaliza-

cyjnych

§ 25.Potencjalni Odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpno�ci tych
us³ug:

1) w Urzêdzie Gminy, który udostêpnia nieodp³atnie wgl¹d:
a) w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin �wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowe-

go zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania �cieków,
e)  wieloletnie plany rozwoju i modernizacji.

Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i odprowadzanych �cieków, oraz obowi¹zków Odbiorcy  a w
szczególno�ci sposoby za³atwiania reklamacji i wymiany in-
formacji

§ 26. 1. Dostawca  zobowi¹zany jest do udzielania odbior-
com us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ za-
opatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków oraz awarii urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia od-
biorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i �rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce
�wiadczenia us³ug, w szczególno�ci gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwo�ci prowadzenia
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania �cieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpo�rednie za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub �rodowiska,

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków, o którym mowa w ust. 2, Dostawca niezw³ocznie infor-
muje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
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4. W przypadku przerwy w dostawie wody trwaj¹cej d³u¿ej
ni¿ 24 godziny  Dostawca winien zorganizowaæ dostawy wody �rod-
kami obwo�nymi lub wskazaæ zastêpcze punkty poboru wody.

§ 27.1. Dostawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:

1) przy³¹cze wodoci¹gowe lub przy³¹cze kanalizacyjne
wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2) Odbiorca us³ug nie ui�ci³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w
sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty ,

3) jako�æ wprowadzanych �cieków nie spe³nia wymogów
okre�lonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszko-
dzenie albo pominiêcie urz¹dzenia pomiarowego,

4) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegal-
ne odprowadzanie �cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak
równie¿ przy celowo uszkodzonych albo pominiêtych wodomier-
zach lub urz¹dzeniach pomiarowych.

2. Dostawca , który odci¹³ dostawê wody,  jest obowi¹zany
do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania o
mo¿liwo�ciach korzystania z tego punktu.

3. Dostawca o zamiarze odciêcia dostawy wody lub za-
mkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposo-
bie udostêpniania zastêpczych punktów poboru wody zawiada-
mia powiatowego inspektora sanitarnego, oraz Odbiorcê us³ug
co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odciêcia
dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.

§ 28.Je¿eli w wyniku nieprawid³owej eksploatacji  przy³¹-
cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w³asno-
�ci¹ Odbiorcy , powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia po-
ziomu us³ug �wiadczonych przez Dostawcê , wzywa On Odbior-
cê do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ a w przypad-
ku gdy takie wezwanie nie jest skuteczne, mo¿e  okresowo od-
ci¹æ dop³yw wody lub odp³yw �cieków i przyst¹piæ do usuwania
przyczyn zagro¿enia,  obci¹¿aj¹c Odbiorcê  poniesionymi w zwi¹z-
ku z tymi pracami  kosztami.

W przypadku odciêcia dop³ywu wody Dostawca udostêpnienia
zastêpczy  punktu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi
i informuje o mo¿liwo�ciach korzystania z tego punktu.

§ 29.Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie �cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w
zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich pa-
rametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanali-
zacyjnej �cieków:

1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje
w ci¹gu:

a) 12 godzin - na telefoniczne ¿¹danie okre�lenia przewi-
dywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w �wiadczeniu
us³ug ,

b) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³ó-
ceñ, o których mowa w pkt a,

c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyja�niaj¹cego.

§ 30.Dostawca zobowi¹zany jest do zawiadomienia od-
biorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicz-
nych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków z wyprze-
dzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych
warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.

§ 31.1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz wysoko�ci
op³at za us³ugi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pi�mie osobi�cie przez zainteresowanego w siedzibie Dostaw-
cy , listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej i roz-
patrywane s¹ przez Dostawcê.

3. Dostawca zobowi¹zany jest do powiadomienia zainte-
resowanego o sposobie za³atwiania reklamacji w terminie
14 dni od daty wp³ywu.

§ 32.W przypadku gdy w wyniku niedotrzymania z powodu
zaniedbañ Dostawcy , okre�lonych w umowie, wymienionych w
§ 2 , wska�ników poziomu us³ug , Odbiorca us³ug poniós³ straty
Dostawca w pe³ni je zrekompensuje , po ich wcze�niejszym
udokumentowaniu.

Rozdzia³ 8
Przepisy karne i kary pieniê¿ne

§ 33.1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której
mowa w Rozdz.2, pobiera wodê  z urz¹dzeñ wodoci¹gowych ,
podlega karze grzywny do 5.000 z³.

2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urz¹-
dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym , podlega ka-
rze grzywny do 5.000 z³.

3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela Dostawcy do wyko-
nania czynno�ci okre�lonych w § 6.2, podlega karze grzywny do
5.000 z³.

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w
Rozdziale 2 , wprowadza �cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolno�ci albo grzywny do 10.000 z³.

5. Obok orzeczenia kary, organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz Dostawcy , w wysoko�ci
1.000 z³ za ka¿dy miesi¹c , w którym nast¹pi³o bezumowne po-
bieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub wprowadzanie
�cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.

6. Orzekanie w sprawach o czyny , o których mowa w
ust. 1-3, nastêpuje na podstawie przepisów Kodeksu postêpo-
wania w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia³ 9
Postanowienia koñcowe

§ 34.Ze wzglêdu na zmiany uwarunkowañ prawnych reali-
zowanych us³ug, Dostawca przygotuje i dostarczy Odbiorcom  ,
którzy ju¿ s¹ pod³¹czeni do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodê  lub odprowadza-
niu �cieków oraz  niniejszy Regulamin.

§ 35.W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa , a w szczególno�ci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzaniu �cieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 ) wraz z
przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 36.Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Rady Gminy Nr XII/70/03 z dnia  6 pa�dziernika 2003 r. w  spra-
wie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków i
obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenie go w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 37.Dostawca  zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostar-
czania niniejszego Regulaminu odbiorcom jego us³ugi.

*/  -  Uchwa³a wraz z za³¹cznikiem zosta³a zaskar¿ona
przez Wojewodê Opolskiego do Najwy¿szego S¹du Admini-
stracyjnego - O�rodek Zamiejscowy we Wroc³awiu
- Nr PN.III-KK/0914-15/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 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 i z 2003 r. Nr 80, poz.717/,  R a d a
M i e j s k a   w   K i e t r z u  uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Nadaæ  nazwê " Skwer Sybiraków  " placowi oznaczo-
nemu  dzia³k¹  nr 1842, po³o¿onemu  w Kietrzu przy zbiegu ulicy
Okopowej z ulic¹ Cegielnian¹.

§ 2. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Kietrzu
Nr XLI/272/2002  z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania
nazwy placowi usytuowanego na dzia³ce nr 1842, po³o¿onej w
Kietrzu, stanowi¹cej w³asno�æ Gminy Kietrz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717) - Rada Miejska w
Kietrzu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustanowiæ znak pamiêci narodowej po�wiêcony Sy-
birakom w postaci tablicy pami¹tkowej,  umieszczonej na g³azie
zlokalizowanym na "Skwerze Sybiraków" w Kietrzu,  na dzia³ce
nr 1842.

§ 2. Tre�æ napisu na tablicy pami¹tkowej:

      "W ho³dzie Sybirakom
        zsy³anym przez 200 lat
        z polskich miast i chat
        tym, którzy z g³odu i zimna konali
        cia³o ziemi, duszê Bogu oddali."
                                        Kietrz, 11.11.2003 r.
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Uchwa³a Nr X/55/2003
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 11 wrze�nia 2003 r.

w sprawie ustanowienia znaku pamiêci narodowej po�wiêconego Sybirakom, na "Skwerze Sybiraków" w Kietrzu
na dzia³ce nr 1842.

Na tablicy umieszczone bêdzie tak¿e logo Zwi¹zku Sybira-
ków.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kie-
trza.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk
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Uchwa³a   Nr  XII/72/2003
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia   9 grudnia 2003 r.

w sprawie nadania nazwy placowi usytuowanemu na dzia³ce nr 1842, po³o¿onej w Kietrzu , stanowi¹cej w³asno�æ
Gminy Kietrz.

 § 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kie-
trza .

 § 4. 1.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa   Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Miejskim w Kietrzu.

2.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk
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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 214,
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art.21, ust.1, pkt 1 i ust.2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. Nr 71, poz.733, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 113,
poz.1069 )-Rada Miejska w Kluczborku  uchwala,  co nastêpuje :

 §  1.  Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Kluczbork na lata 2004 - 2008,
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

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

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

                                                 Przewodnicz¹cy
                                                    Rady Miejskiej w Kluczborku

                                                  Janusz  Kêdzia

                                     Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIV/132/03

Rady Miejskiej w Kluczborku
                  z 29 wrze�nia 2003 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy  Kluczbork lata 2004-2008

  Artyku³y powo³ane w niniejszym programie,  bez bli¿sze-
go okre�lenia, oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
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Uchwa³a Nr XIV/132/03
Rady  Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 wrze�nia 2003 r .

w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kluczbork na lata 2004-2008.

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z pó�n. zm.).

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspól-
noty samorz¹dowej jest zadaniem w³asnym Gminy, na³o¿onym
na ni¹ ustaw¹  j. w.

Rozdzia³ I

Prognoza dotycz¹ca wielko�ci oraz stanu techniczne-
go zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach
z podzia³em na lokale mieszkalne i lokale socjalne.

Wielko�æ zasobów mieszkaniowych Gminy wg stanu na
dzieñ 30 czerwca 2003 r. z udzia³em i pod zarz¹dem  Miejskiego
Zarz¹du Obiektów Komunalnych w Kluczborku wynosi : 270
budynków,  z 817 komunalnymi lokalami mieszkaniowymi, z cze-
go 39 to lokale socjalne. Aktualnie 305 lokali znajduje siê w 64
obiektach komunalnych  bêd¹cych pod zarz¹dem MZOK Klucz-
bork, w których 50 mieszkañ to lokale w³asno�ciowe. Pod ob-
cym zarz¹dem znajduje siê 206 obiektów, w których znajduje siê
562 lokale komunalne. W latach poprzednich na rzecz najem-
ców sprzedano 1679 mieszkañ (dotyczy okresu 1995-2002).
£¹cznie powierzchnia u¿ytkowa lokali komunalnych wynosi
39 595 m2  pow. u¿ytk., przy �redniej wynosz¹cej 48,45 m2 pow.
u¿ytk. lokalu. Wielko�æ zasobu mieszkaniowego Gminy przed-
stawia tabela nr 1:

Tabela nr 1

Lp. Rodzaj zarz¹dzania Ilo�æ obiektów Ilo�æ lokali mieszkalnych

Ogó³em                    szt
m2  p.u¿.

w tym lokale :

komunalne,

socjalne

W³asno�ciowe
szt.    m2  p.u¿.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Obiekty  Komunalne 37 159 7636 135 24

2 Obiekty pod zarz¹dem
MZOK

27 146 6918 94 2 50 2608

3 Obiekty pod obcym

zarz¹dem
206 562 27649 549 13

Razem 270 867 42203 778 39 50 2608

Z  64 obiektów zarz¹dzanych przez MZOK ,  92% to obiekty
wybudowane przed 1945 rokiem, przy czym 23,44% znajduje
siê poza terenem miejskim.

Prognoza wielko�ci mieszkaniowego zasobu Gminy
przedstawia siê nastêpuj¹co w poszczególnych latach ,przed-
stawia tabela nr 2:
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Tabela nr 2 

Lp Okres  
Rok 

Stan  w szt. Nowo budowane Sprzedane Uwagi  

  Ogó³em  w tym : socjalne Szt. Szt.  

1 2 3 4 5 6 
Stan  pocz¹t. Na 
31.12.2003 - 810 

1 Rok 2004 778 60 18 50  

2 Rok 2005 748 73 10 40  

3 Rok 2006 718 76  30  

4 Rok 2007 688 79  30  

5 Rok 2008 658 82  30  

 

Ilo�æ mieszkañ  socjalnych  wzro�nie o 43 do roku 2008,
natomiast ogólne zmniejszenie ilo�ci zasobów mieszkaniowych
jest wynikiem prowadzonej na szerok¹ skalê prywatyzacji miesz-
kañ. W Gminie w ostatnich latach zanik³o budownictwo zak³ado-
we, spó³dzielcze. Jedynie inwestorzy prywatni realizuj¹ budow-
nictwo indywidualne. Z uwagi na zubo¿enie mieszkañców Gmi-
ny Kluczbork,  planuje siê  zwiêkszenie ilo�ci lokali socjalnych

Tabela nr 3 

LP RODZAJ INSTALACJI   LUB URZ¥DZENIA %            wyposa¿enia w  tym  % opomiarowanie -indyw 
1 2 3 4 
1 INSTALACJA ELETRYCZNA 100,00%  
2 INSTALACJA WODOCI¥GOWA 99,00% 90,00% 
3 POD£ACZENIE DO KANALIZCJI SANITARNEJ 95,00%  
4 WC 64,00%  
5 £AZIENKI 58,00%  
6 INSTALACJA  GAZOWA 64,00%  
7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 20,00%  
8 OGRZEWANIE PIECOWE 79,00%  
9 OGRZEWANIE ELETRYCZNE I INNE 1,00%  

 

poprzez budowê nowych,  adaptuj¹c by³e obiekty zak³adowe oraz
przekwalifikowuj¹c �redniorocznie 3 lokale komunalne na so-
cjalne.

       Stan techniczny zasobów mieszkaniowych Gminy oraz
stopieñ ich technicznego wyposa¿enia w podstawowe instala-
cje i urz¹dzenia przedstawia  tabela nr 3.

Tabela nr 4 

L.P. OKRES BUDOWY OBIEKTÓW UDZIA£ PROCENTOWY 
OBIEKTÓW 

UWAGI 

POD ZARZ¥D.MZOK 
1 2 3 4 
1 WYBUDOWANE DO 1945 R. 79,00% 92,00% 
2 WYBUDOWANE W LATACH 1945-1975 r. 12,00% 3,00% 
3 WYBUDOWANE PO ROKU 1975 9,00% 5,00% 

 

Zdecydowana wiêkszo�æ to obiekty o z³ym stanie tech-
nicznym, wybudowane przed 1945 rokiem ( brak dokumentacji
technicznej ) w technologii tradycyjnej z wiê�b¹ dachow¹ drew-
nian¹ ,  pokryt¹ dachówk¹ lub pap¹.

Rozdzia³ II
Prognoza stanu technicznego zasobu mieszkaniowego

Gminy Kluczbork w latach 2004-2008,  uwzglêdniaj¹ca analizê
potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu
technicznego budynków i lokali, z podzia³em na kolejne lata w
tys. z³otych , przedstawia tabela nr 5:

Strukturê wiekow¹ obiektów komunalnych przedstawia
tabela nr 4
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Tabela nr 5 

Lp RODZAJ REMONTU 2004 2005 2006 2007 2008 UWAGI Razem 

  Warto�æ Warto�æ Warto�æ Warto�æ Warto�æ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Roboty ogólnobudowl. 23 22 27 19 18 109 

2 Kominy, piece 13 8 7 6 8,5 42,5 

3 Stolarka okienna i drzwiowa 45 50 55 50 48,5 248,5 

4 Elewacje 35 35 45 35 21,5 171,5 

5 Instalacje wodno-kanalizacyjne 12,5 12 12 9 8 53,5 

6 Instalacje elektryczne 18 20 20 17 11 86 

7 Instalacja gazowa 13 12 10 8 5 48 

8 Instalacja burzowa i inne 10 9,5 9 5 4 37,5 

9 Pokrycie dachowe 20,5 15 20 17 16 88,5 

10 Partycypacja w kosztach rem. 
cz. wspólnych w ramach 
zaliczek 

124 116 110 104 98 Obcy zarz¹d. 

552 

 RAZEM 314 299,5 315 270 238,5 1437 

 

Rozdzia³ III
PLANOWANA SPRZEDA¯ LOKALI MIESZKALNYCH W

LATACH   2004 - 2008

Sprzeda¿ mieszkañ komunalnych w Gminie realizowana
jest w oparciu  o uchwa³ê Nr IV/29/02  Rady Miejskiej w Klucz-
borku z dnia  30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad zbywania

lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asno�æ Gminy. Lokale s¹
zbywane aktualnym najemcom na zasadach preferencyjnych,
zachêcaj¹cych do ca³kowitego wykupu mieszkañ w poszczegól-
nych budynkach. Planowan¹ sprzeda¿ mieszkañ przedstawia
tabela nr 6:

Tabela nr 6 

LP. ROK OGÓ£EM OBIEKTY ILO�Æ 
LOKALI  
KOMUN. 

ILO�Æ LOKALI 
SPRZED. W 

DANYM ROKU 

WARTO�Æ  
SPRZEDAWANYCH 

LOKALI 

LOKALE 
NOWO 

BUDOWANE 

UWAGI 

  KOMUN. POD 
ZARZ. MZOK 

POD OBCYM 
ZARZ. 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2003 64 206 817 7     35.000,00           Wg stanu na 

30.06.2003r 
2 2004 59 161 778 50   250.000,00 18  
3 2005 54 131 748 40   200.000,00 10  
4 2006 52 121 718 30   150.000,00                 -  
5 2007 50 101 688 30   150.000,00                 -  
6 2008 48 81 658 30   150.000,00                -  

 

Z  ogólnych zasobów lokali komunalnych  68,8 % znajduje
siê w obiektach bêd¹cych pod obcym zarz¹dem. W tej liczbie
znajduje siê 61 lokali stanowi¹cych ostatni lokal komunalny w
poszczególnej wspólnocie. Natomiast w obiektach bêd¹cych
pod zarz¹dem MZOK Kluczbork oraz obiektach komunalnych,
znajduje siê 12 obiektów jedno lub dwulokalowych. Celowym
jest doprowadzenie do sprzeda¿y tych lokali , aby obni¿yæ stan
obiektów zarz¹dzanych przez Gminê i z udzia³ami Gminy. Z uwa-
gi na zró¿nicowan¹ wielko�æ powierzchni u¿ytkowej wynajmo-
wanych mieszkañ, przy jednoczesnym du¿ym zró¿nicowaniu
dochodów mieszkañców,  nale¿y wprowadziæ stosown¹ polity-
kê zamiany mieszkañ. Pozyskane mieszkania (w przypadkach

uzasadnionych) o wysokim standardzie i du¿ych kosztach utrzy-
mania oraz mieszkania przekraczaj¹ce powierzchniê u¿ytkow¹
80 m2,  przeznaczyæ do sprzeda¿y wolnorynkowej. Uzyskane �rod-
ki ze sprzeda¿y przekazaæ na remont i modernizacjê pozosta-
³ych zasobów mieszkaniowych. Powy¿sze dotyczy równie¿ pozy-
skanych pomieszczeñ nie spe³niaj¹cych warunków lokalu miesz-
kalnego.

Aktualnie w mieszkaniowych zasobach Gminy znajduje
siê 37 obiektów ze 100% udzia³em mieszkañ komunalnych.
Wykaz tych obiektów wraz z liczb¹ lokali i ich powierzchni¹ u¿yt-
kow¹ przedstawia tabela nr 7.
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Tabela nr 7 
LP. LOKALIZACJA OBIEKTU LICZBA LOKALI POWIERZCHNIA 

U¯YT. m2 

LICZBA LOKALI DO 
JEDNORAZ. 
SPRZEDA¯Y 

UWAGI 

1 2 3 4 5 6 
1 Damrota   5 1 42 1  
2 Damrota   13 7 238 4  
3 Damrota   16 A 4 115 3  
4 Damrota   26 2 80 2  
5 Drzyma³y   8 A 5 209 3  
6 Sobieskiego   4 A 1 88 1  
7 Sobieskiego   4 B 8 282 5  
8 Krótka   1A 1 118 1  
9 Krótka   3 1 71 - Wy³ .ze sprzed.  
10 Krakowska  15 A 2 78 2  
11 Krakowska   29 A 6 242 4  
12 Kujakowicka   9 11 500 7  
13 Le�na  3 B 9 304 6  
14 Le�na  5 13 699 8  
15 Ko�ciuszki  7 C 8 535 5  
16 Piastowska   9 4 149 3  
17 Lompy   5 5 225 3  
18 Katowicka   17 6 225 4  
19 Opolska   14 2 109 2  
20 Wo³czyñska   13 3 331 2  
21 Wo³czyñska   14 A 5 174 3  
22 Wo³czyñska    50 B  6 209 4  
23 Wo³czyñska   50 D 6 287 4  
24 Mickiewicza   21 A  2 135 2  
25 Pu³askiego   13 A  4 209 3  
26 M³yñska   4 4 177 3  
27 Waryñskiego   14 5 254 3  
28 Zamkowa   5 5 205 3  
29 Bogdañczowice  19 1 92 1  
30 Bogdañczowice   1 5 283 3  
31 Smardy     Mostowa    3 7 438 4  
32 Gotartów  Kluczborska   17  2 86 2  
33 Bazany    Boczna  5 2 154 2  
34 Bazany  Wiejska 3 127 2  
35 B¹ków   Dobrzyny  1 78 1  
36 B¹ków   Wolno�ci 10 1 44 1  
37 Bogacica   1-go Maja 5 1 45 1  
   Razem 159 7637                        X  

 

Celem zabezpieczenia interesów Gminy w obiektach  wy-
szczególnionych w tabeli nr 7 wprowadza siê mo¿liwo�æ wyku-
pu mieszkañ przy pierwszym jednorazowym wykupie lokali , w
ilo�ci okre�lonej kolumn¹ 5 tabeli nr 7.

Rozdzia³ IV
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ

1. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów :
a) za lokale mieszkalne
b) za lokale socjalne,
które op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych i socjalnych,

stanowi¹cych mieszkaniowy zasób Gminy.
1. Czynsz powinien obejmowaæ podatek od nieruchomo-

�ci, koszty administrowania , koszty konserwacji ,w tym op³aty
za domowe anteny zbiorcze, legalizacjê wodomierzy, koszty utrzy-
mania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni, koszty
utrzymania wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w
tym op³aty za utrzymania czysto�ci, energii elektrycznej i ciepl-
nej.

2. Stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej miesz-
kania ustala Burmistrz Miasta Kluczborka, z uwzglêdnieniem
czynników podwy¿szaj¹cych lub obni¿aj¹cych ich warto�æ,  okre-
�lonych art. 7 ustawy. Projekt zarz¹dzenia Burmistrza w sprawie
stawek czynszu za lokale mieszkalne, opiniowany jest przez Radê
Miejsk¹.

3. Podwy¿szanie czynszu za u¿ywanie lokalu nie mo¿e byæ
dokonywane czê�ciej ni¿ co 6 m-cy  (art.9 ust 1).

4. Planuje siê wprowadziæ :
a) regulacjê stawek czynszowych zmniejszaj¹ca ilo�æ grup

czynszowych, bez zmiany maksymalnego pu³apu stawek istnie-
j¹cych,

b) w miarê uzasadnionych potrzeb stawki czynszu pod-
wy¿szaæ stopniowo, w wysoko�ci gwarantuj¹cej pokrycie kosz-
tów okre�lonych w pkt.2,  z uwzglêdnieniem pkt.4 oraz 6 niniej-
szego rozdzia³u.

1. Wysoko�æ czynszu nie mo¿e przekroczyæ w stosunku
rocznym 3% warto�ci odtworzeniowej mieszkania (art.28 ust 2
w zwi¹zku z art. 9 ust.8 oraz ust.9 ustawy).

2. Zasada okre�lona w pkt 5 nie dotyczy wysoko�ci czyn-
szu za lokale socjalne stosownie do art.23 ust.4  ustawy. Staw-
ka czynszu za lokale socjalne nie mo¿e przekroczyæ  50% stawki
najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie
mieszkaniowym.

3. Dla zasobów mieszkaniowych Gminy Kluczbork wyso-
ko�æ czynszu znajduje siê w przedziale od 0,595 %  do 1,438 %
warto�ci odtworzeniowej budynku. Obecnie �redniowa¿ony
czynsz w Gminie Kluczbork wynosi 1,83 z³/m2. Zgodnie z ob-
wieszczeniem Wojewody Opolskiego z dnia 3 marca 2003 r.
maksymalna warto�æ czynszu nie mo¿e przekroczyæ 6,05 z³/m2.
Stosowne stawki czynszu nie pokrywaj¹ kosztów utrzymania
obiektów okre�lonych w pkt.2. Powoduje to konieczno�æ dofi-
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nansowania gospodarki mieszkaniowej g³ównie z bud¿etu
Gminy,  poprzez stosowne dotacje w wielko�ciach umo¿liwiaj¹-
cych jedynie utrzymanie istniej¹cego stanu technicznego. Nale-
¿y d¹¿yæ do zwiêkszenia stawek czynszowych, jednocze�nie
uwzglêdniaj¹c mo¿liwo�ci finansowe i sytuacjê materialn¹ na-
jemców.

Rozdzia³ V
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami

wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy.

Zarz¹dzanie lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy  Kluczbork powierzono Miej-
skiemu Zarz¹dowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku. Z 64
obiektów zarz¹dzanych przez MZOK,  w 37  obiektach lokale
mieszkalne to 100% w³asno�æ Gminy, w pozosta³ych 27 obiek-
tach powsta³y wspólnoty pod zarz¹dem MZOK, natomiast 206
obiektów znajduje siê pod obcym zarz¹dem.

Zarz¹dca budynkami komunalnymi samodzielnie podej-
muje decyzje w zakresie :

A. Bie¿¹cej eksploatacji budynków i terenów przydomo-
wych obejmuj¹cej :

1. Utrzymanie w nale¿ytym stanie porz¹dku i czysto�ci
pomieszczeñ i urz¹dzeñ  budynku, s³u¿¹cych do wspólnego u¿yt-
ku oraz jego otoczenie poprzez :

a) wywóz nieczysto�ci sta³ych i p³ynnych,
b) sprz¹tanie pomieszczeñ wspólnego u¿ytku oraz usu-

wanie �mieci odpadów z  terenów przydomowych,
c) usuwanie �niegu , likwidacja go³oledzi, usuwanie sopli

z dachów,
d) zlecanie przeprowadzania dezynfekcji, dezynsekcji i

deratyzacji budynków.

2. Wykonywanie bie¿¹cej konserwacji budynków, pomiesz-
czeñ i urz¹dzeñ  s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku a w szczegól-
no�ci :

a) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeñ i urz¹-
dzeñ technicznych,

b) usuwanie awarii i jej skutków na nieruchomo�ci,
    3.  Przeprowadzanie okresowych przegl¹dów technicz-

nych budynków i mieszkañ  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi prawa budowlanego oraz typowanie   budynków do remontu.

4. Zg³aszanie do nadzoru budowlanego budynków nada-
j¹cych siê do rozbiórki   lub  zagro¿onych katastrof¹ budowlan¹
wraz z prowadzeniem dokumentacji   technicznej obiektu.

B. Obs³ugi lokatorów mieszkañ obejmuj¹cej :
1. Przygotowanie umów najmu  oraz ich zawieranie po

uzyskaniu opinii  Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.
2. Naliczanie op³at z tytu³u najmu i innych �wiadczeñ nie-

zale¿nych od zarz¹dcy,  przyjmowanie i przekazywanie lokato-
rom mieszkañ w oparciu o protokó³y   zdawczo - odbiorcze.

3. Prowadzenie dokumentacji mieszkañ, przyjmowanie
oraz egzekwowanie  nale¿nych op³at, wypowiadanie zawartych
umów wg uzasadnionych podstaw  prawnych.

C.  Obs³ugi ekonomiczno - finansowej.

Burmistrz Miasta zatwierdza wykaz lokali wydzielonych z
zasobu Gminy, które  przeznacza siê na wynajem jako socjalne.

Rozdzia³  VI
�ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w ko-

lejnych latach

 Podstawowym �ród³em finansowania gospodarki miesz-
kaniowej s¹ wp³ywy z czynszów za lokale mieszkalne, sprzeda¿
mieszkañ, dotacje z bud¿etu. Planowany poziom wp³ywów w
latach 2004-2008 przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8 

LP. �RÓD£A FINANSOWANIA ROK 2004 
tys. z³ 

ROK  2005 
tys. z³ 

ROK 2006 
tys. z³ 

ROK 2007 
tys.z³ 

ROK 2008 
tys. z³ 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Wp³ywy  za najem lokali 

mieszkalnych w³asno�ciowych 
725 699 673 647 620 

3 Sprzeda¿ mieszkañ  250 200 150 150 150 
4 Dotacje z bud¿etu gminy na 

remonty 
190 183,5 205 166 140,5 

 

Rozdzia³  VII
Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania i

racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy.

Zasadnicze dzia³ania maj¹ce na celu poprawê gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem Gminy, to d¹¿enie do mak-
symalnego zbycia lokali mieszkalnych, z zachowaniem sprze-

da¿y preferencyjnej stosownie do uchwa³y Rady Miejskiej w
Kluczborku Nr IV/29/02 z dnia 30 grudnia 2002 r., a w szczegól-
no�ci zbywanie ostatniego lokalu w obiektach bêd¹cych pod
obcym  zarz¹dem, oraz prowadzenie polityki zamiany mieszkañ
uwzglêdniaj¹ce sytuacje materialne najemców.

 Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu Gminy reguluje uchwa³a Nr IX/59/2003 r.
Rady Miejskiej w  Kluczborku z dnia 30 kwietnia 2003 r.
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Na podstawie art. 21 ust 3 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 art. 40a ust 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838, Nr 86 poz. 958, z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. 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 216 poz. 1826, z 2003 r. Nr 80 poz.
721)-Rada Miejska uchwala:

§ 1. Ustala siê plan finansowy dla �rodka specjalnego
pod nazw¹ " �rodek specjalny na utrzymanie dróg", stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

2275

Uchwa³a Nr VII/57/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie planu finansowego �rodka specjalnego.

2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VII/57/2003

Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 30 czerwca 2003 r.

Plan przychodów i wydatków  �rodków specjalnych

Dzia³  600 - Transport i ³¹czno�æ
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne
1. Stan �rodków na pocz¹tek roku 3.733

2. Wydatki ogó³em 3.733
w tym § 4300 - zakup us³ug 3.733.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r.Nr 15, poz. 139 z
pó�n. zm), w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717), oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U.z 2001r.
Nr142 poz.1591,z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 61, poz.558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80
poz. 717), Rada Gminy w Lasowicach Wielkich uchwala zmianê
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Lasowice Wielkie, obejmuj¹c¹ ustalenia planu i
rysunek planu (za³¹cznik nr 1).

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne

§ 1. Zmiana planu obejmuje dzia³ki ewidencyjne
nr 277/85 i 276/85 w miejscowo�ci Ciarka  - tj. tereny, które s¹
po³o¿one wg ustaleñ Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie, zatwier-
dzonego uchwa³¹ Nr XI/33/99 Rady Gminy  z dnia 30 czerwca
1999 r. w strefie dopuszczalnego zainwestowania wsi.

2276

Uchwa³a Nr  XII/88/2003
Rady Gminy  w  Lasowicach  Wielkich

z dnia 29 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lasowice Wielkie.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
umo¿liwienie zaspokojenia potrzeb lokalnych w zakresie po-
chówku parafian ko�cio³a rzymsko-katolickiego w miejscowo-
�ci Ciarka.

§ 3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1/ tereny kultu religijnego, oznaczone na rysunku zmiany

planu symbolem UK,
2/ tereny projektowanego cmentarza parafialnego (ZC),
3/ tereny komunikacyjne - doj�cia i dojazdy,
4/ tereny zieleni urz¹dzonej,
5/ tereny u¿ytków rolnych (RP).

§ 4. Dla terenów funkcjonalnych wydzielonych liniami roz-
graniczaj¹cymi i oznaczonych symbolami literowymi ustala siê:

1/ przeznaczenie podstawowe,
2/ zasady zabudowy i zagospodarowania terenu,
3/ zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej,

4/ warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony dóbr kultury,
5/ warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska.
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§ 5. Integraln¹ czê�ci¹ zmiany planu jest rysunek w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami na rysunku planu s¹:
a/ granice terenu objêtego zmian¹ planu,
b/ linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
podstawowych i ró¿nych zasadach   zagospodarowania,

 c/ kierunek wjazdu na dzia³kê.

2.1. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych tereny g³ównego doj-
�cia i dojazdu do cmentarza   w obrêbie terenu oznaczonego
symbolem ZC2, mo¿e byæ zmieniony pod warunkiem zachowa-
nia jego minimalnej szeroko�ci wynosz¹cej 4,5 m.

§ 6. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w
decyzjach administracyjnych, nale¿y okre�laæ wed³ug tre�ci re-
gulacyjnych ustalonych w: §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15,
a tak¿e z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych.

§ 7. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

 zmianie planu - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia niniej-
szej uchwa³y.

 rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek zmiany
planu sporz¹dzony na mapie  w skali 1:1000, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y,

 terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony li-
niami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem okre�laj¹cym
podstawowe przeznaczenie funkcjonalne,

 przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ prze-
pisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w
dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji
administracyjnych,

 przeznaczeniu podstawowym terenu - nale¿y przez to
rozumieæ takie przeznaczenie funkcjonalne, które powinno prze-
wa¿aæ na danym terenie w granicach linii rozgraniczaj¹cych,

odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ odpa-
dy powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady
nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹cych od
innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter
lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodar-
stwach domowych,

 urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty i urz¹dzenia pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec funkcji pod-
stawowej terenu.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ce dla terenów wy-

znaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku niniejszej
zmiany planu

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UK ustala siê:

1.Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów kultu re-
ligijnego, obejmuj¹ce budynek ko�cio³a (UK1), sali kateche-
tycznej i pomieszczeñ zaplecza gospodarczego (UK2), zieleni
urz¹dzonej (UK3), doj�cia i dojazdy (UK4) oraz inne obiekty i
urz¹dzenia towarzysz¹ce.

2. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania za-
budowy i urz¹dzania terenu, w tym:

a/ mo¿liwo�æ dokonywania modernizacji i remontów ist-
niej¹cego budynku ko�cio³a (UK1), z zachowaniem jego obec-
nej formy architektonicznej,

b/ mo¿liwo�æ przebudowy i adaptacji czê�ci budynku sali
katechetycznej (UK2) dla potrzeb kostnicy,

c/ do czê�ci budynku przeznaczonej na kostnicê nale¿y
wykonaæ osobne wej�cie.

d/  pomieszczenia kostnicy musz¹ spe³niaæ warunki tech-
niczne i sanitarne, okre�lone obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi,

e/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 12 niniejszej uchwa³y.

§ 9. Dla terenów oznaczonych symbolem literowym ZC
ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny cmentarza para-
fialnego, obejmuj¹ce: pole grzebalne, w tym: groby, alejki, zie-
leñ nisk¹, krzewy ozdobne, kwiaty i drzewa oraz elementy ma³ej
architektury (ZC1), tereny zieleni urz¹dzonej (ZC2): zieleñ niska,
krzewy ozdobne, kwiaty i drzewa, aleje, elementy ma³ej architek-
tury, oraz urz¹dzenia techniczne niezbêdne dla funkcjonowania
cmentarza.

2. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania za-
budowy i urz¹dzania terenu, w tym:

2.1/ w terenie ZC1 nale¿y:
a/ lokalizowaæ groby,
b/ zrealizowaæ alejki o nawierzchni twardej lub utwardzonej,
c/ w terenie ZC1 dopuszcza siê wykonanie elementów

ma³ej architektury oraz urz¹dzenie zieleni niskiej, krzewów ozdob-
nych i pojedynczych nasadzeñ drzew,

2.2/ w terenie ZC2 nale¿y:
a/ urz¹dziæ zieleñ nisk¹, krzewy ozdobne i pojedyncze na-

sadzenia drzew,
b/ zrealizowaæ ci¹g komunikacyjny o nawierzchni twardej -

stanowi¹cy g³ówne doj�cie i dojazd do terenu ZC1,
c/ dla ci¹gu komunikacyjnego, o którym mowa w pkt. b

nale¿y przyj¹æ minimaln¹ szeroko�æ wynosz¹c¹ 4,5 m,
d/ wykonaæ hydrant wodoci¹gowy,
e/ w terenie ZC2 wyklucza siê mo¿liwo�æ realizacji zabu-

dowy kubaturowej,
f/  w terenie ZC2 dopuszcza siê wykonanie placu gospo-

darczego oraz realizacjê elementów ma³ej architektury,

2.3/ dla terenu cmentarza obejmuj¹cego tereny: ZC1 oraz
ZC2 nale¿y wykonaæ trwa³e ogrodzenie o wysoko�ci nie ni¿szej
ni¿ 1,5 m.

§ 10. Dla terenu oznaczonego symbolem literowym RP,
obejmuj¹cego czê�æ dz. ew. nr 277/85 ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny gruntów rolnych:
gruntów ornych i trwa³ych u¿ytków zielonych.

2. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania za-
budowy i urz¹dzania terenu, w tym:

a/ zakaz realizacji obiektów kubaturowych, w tym równie¿
zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,

b/ w granicach terenu RP dopuszcza siê prowadzenie sieci
infrastruktury technicznej "podziemnej" i "napowietrznej" , z za-
chowaniem wymogów technicznych  i �rodowiskowych,  okre-
�lonych w obowi¹zuj¹cych przepisach szczególnych.
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ROZDZIA£ III
Zasady realizacji i funkcjonowania komunikacji

§ 11.1. Doj�cie i dojazd do terenów UK i ZC realizowaæ
bêdzie istniej¹cy i projektowany ci¹g komunikacyjny o minimal-
nej szeroko�ci 4,5 m, po³¹czony wjazdem z drog¹ publiczn¹
nr dz. 199/87.

2. Istniej¹ce doj�cie i dojazd wokó³ ko�cio³a (UK1) nale¿y
poszerzyæ do szeroko�ci, o której mowa w pkt. 1.

3. Nawierzchnie ci¹gów komunikacyjnych winny byæ:
a/ dla g³ównego doj�cia i dojazdu - twarde z p³yt betono-

wych lub kostki brukowej,
b/ dla alejek w obrêbie terenu ZC1 - dopuszcza siê ich

utwardzenie.
4.  Dla terenu RP ustala siê bezpo�rednie doj�cie i dojazd

z drogi gminnej nr dz. 42/1.

ROZDZIA£ IV
Zasady realizacji uzbrojenia technicznego

§ 12. Dla terenów w granicach okre�lonych na za³¹czniku
graficznym do niniejszej uchwa³y ustala siê nastêpuj¹ce zasa-
dy realizacji uzbrojenia technicznego:

1. W zakresie sieci wodoci¹gowej:
a/ zaopatrzenie obiektów UK1, UK2 i cmentarza w wodê z

istniej¹cej sieci wodoci¹gowej wodoci¹gu wiejskiego,
b/ dla zaopatrzenia cmentarza w wodê nale¿y wykonaæ

hydrant w oparciu o przebiegaj¹cy w ramach terenu ZC2 wodo-
ci¹g,

c/ budowê i monta¿ hydrantu nale¿y przeprowadziæ zgod-
nie z wymaganiami technicznymi okre�lonymi w normach bran-
¿owych.

2. W zakresie kanalizacji sanitarnej:
a/ docelowo projektuje siê realizacjê przy³¹cza do projek-

towanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci Ciarka,
b/ dopuszcza siê - w okresie przej�ciowym - odprowadza-

nie �cieków do zbiornika wybieralnego zlokalizowanego w ob-
rêbie terenu UK3, zgodnie z warunkami technicznymi i sanitar-
nymi okre�lonymi w przepisach szczególnych, pod warunkiem
uzgodnienia zapewnienia odbioru �cieków na oczyszczalniê  w
Trzebiszynie lub inn¹ (Kluczbork, Olesno).

3. W zakresie kanalizacji deszczowej:
a/ wody opadowe nale¿y odprowadzaæ w kierunku tere-

nów zieleni urz¹dzonej  w granicach terenu UK3 i ZC2.
4. W zakresie zasilania energetycznego:
a/ zachowanie dotychczasowego sposobu zasilania obiek-

tów UK1 i UK2 kablowym, podziemnym przy³¹czem energetycz-
nym niskiego napiêcia,

b/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji zewnêtrznego o�wie-
tlenia obiektów i terenów.

5. W zakresie ciep³ownictwa:
a/ zaopatrzenie w ciep³o obiektów UK1 i UK2 z instalacji

indywidualnej z wykorzystaniem niskoemisyjnych �róde³ energii
(gaz, olej opa³owy, energia elektryczna), z zachowaniem obo-
wi¹zuj¹cych przepisów i norm bran¿owych.

6.Gospodarka odpadami:
a/ odprowadzanie odpadów komunalnych do pojemników

lub kontenerów i usuwanie  w ramach gminnego systemu gro-
madzenia i usuwania odpadów na gminne, powiatowe lub inne
sk³adowisko o uregulowanym statusie formalno - prawnym,

b/ miejsca na pojemniki s³u¿¹ce do czasowego groma-
dzenia odpadów sta³ych,  nale¿y sytuowaæ z zachowaniem odle-
g³o�ci, o których mowa w przepisach szczególnych.

ROZDZIA£ V
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska

§ 13.1. Na obszarze opracowanego planu obowi¹zuj¹ do-
puszczalne poziomy substancji w powietrzu, wynikaj¹ce z aktu-
alnie obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych.

2. Przy prowadzeniu robót ziemnych lub w czasie przebu-
dowy istniej¹cych obiektów budowlanych, nale¿y powstrzymy-
waæ siê przed przekszta³ceniami istniej¹cej rze�by terenu i niszcze-
niem istniej¹cej szaty ro�linnej w stopniu przekraczaj¹cym niezbêdny
zakres dzia³añ, s³u¿¹cy uzyskaniu zak³adanego celu.

3. Zieleñ na terenie cmentarza podlega ochronie przed
zniszczeniem.

§ 14. W celu ograniczenia skutków oddzia³ywania obiek-
tów na otoczenie, oraz zapobieganiu ewentualnym konfliktom
ustala siê wokó³ cmentarza strefê izolacyjn¹ o szeroko�ci mini-
mum 50 m, w której zakazuje siê lokalizacji obiektów mieszkal-
nych, produkcji, przetwarzania  i konsumpcji ¿ywno�ci.

ROZDZIA£ VI
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony dóbr kultury

§ 15. Dla terenów objêtych ustaleniami niniejszego pla-
nu, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochro-
ny dóbr kultury:

1.  W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych znalezisk archeologicznych, na inwestorze ci¹¿y obowi¹-
zek niezw³ocznego powiadomienia w³a�ciwego konserwatora
zabytków, Wójta lub Zarz¹d Powiatu b¹d� te¿ muzeum lub pla-
cówkê archeologiczn¹ o znalezisku.

ROZDZIA£ VII
Przepisy koñcowe

§ 16. W sprawach nie unormowanych ustaleniami niniej-
szej uchwa³y, obowi¹zuj¹ przepisy ustaw szczególnych.

§ 17. Dla nieruchomo�ci objêtych ustaleniami niniejszej
uchwa³y, ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty w zwi¹zku ze wzrostem warto�ci nieruchomo�ci (stosow-
nie do art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzen-
nym) w wysoko�ci 0 % (zero procent).

§ 18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lasowice Wielkie.

§ 19.1. Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólne-
go zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wiel-
kie, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIV/57/86 Gminnej Rady Naro-
dowej w Lasowicach Wielkich z dnia 30 grudnia 1986r., w czê-
�ci dotycz¹cej dzia³ek ewidencyjnych nr: 277/85 oraz 276/85.

2. Uchyla siê uchwa³ê Nr XI/81/2003 Rady Gminy Lasowi-
ce Wielkie z dnia 24 wrze�nia 2003 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Lasowice Wielkie.

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

2.  Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek
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Na podstawie art. 4 ustawy z dnia  13 wrze�nia  1996 r.-
o utrzymaniu czysto�ci  i porz¹dku w gminach  / Dz.U. z 1996r.
Nr 132, poz.622  z pó�n. zm. / oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n.zm.) -Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwa-
la , co nastêpuje :

§ 1.Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci  i
porz¹dku na terenie  Gminy Lewin Brzeski  w postaci "Regula-
minu utrzymania czysto�ci  i porz¹dku na terenie  Gminy Lewin
Brzeski",  stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y.

§ 2.Traci moc uchwa³a  Nr XXVII/219/97 Rady Miejskiej w
Lewinie Brzeskim z dnia 29  kwietnia 1997 r.  w sprawie  zasad
utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy Le-
win Brzeski.

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

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

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

Przewodnicz¹cy  Rady
Mieczys³aw Adaszyñski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/77/2003

           Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 17 pa�dziernika 2003 r.

REGULAMIN
utrzymania  czysto�ci  i  porz¹dku na  terenie  Gminy

Lewin Brzeski

P o s t a n o w i e n i a    o g ó l n e

§ 1.Regulamin ustala szczegó³owe wymagania i warunki
utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Lewin Brze-
ski.

§ 2 .Ilekroæ w "Regulaminie" jest mowa o :
1/ ustawie - rozumie siê przez to ustawê z dnia 13 wrze-

�nia 1996 r. o utrzymaniu  czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz.U.
Nr 132,poz. 622 z pó�n.zm.),

2/ nieczysto�ciach ciek³ych - rozumie siê przez to �cieki
gromadzone  przej�ciowo w zbiornikach bezodp³ywowych oraz
odprowadzane bezpo�rednio do kanalizacji sanitarnej lub od-
prowadzane do innych nielegalnych miejsc, zgodnie z ustaw¹,

3/ odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce  w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady nie
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Uchwa³a Nr  IX/77/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia  17 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie  Gminy Lewin Brzeski.

zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych, pochodz¹ce od innych
wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub
sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodar-
stwach domowych, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z pó�n. zm.),

4/ odpadach niebezpiecznych - rozumie siê przez to od-
pady ujête i zakwalifikowane do niebezpiecznych w ustawie o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. /Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz.628
z pó�n. zm./,

5/ odpadach wielkogabarytowych - rozumie siê przez to
odpady bytowe, które nie mog¹ byæ swobodnie umieszczone  w
typowych pojemnikach, ze wzglêdu na swoje rozmiary lub masê,
np. : zu¿yte meble, urz¹dzenia domowe , inne wyposa¿enie
mieszkañ,

6/ surowcach wtórnych - rozumie siê przez to odpady
wyselekcjonowane, nadaj¹ce siê do gospodarczego wykorzy-
stania np. : papier, szk³o, tworzywa sztuczne potocznie nazywa-
ne "plastikiem", metale,

7/ stacjach zlewnych -  rozumie siê przez to instalacje  i
urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej
lub przy oczyszczalniach �cieków, s³u¿¹ce do przyjmowania nie-
czysto�ci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi
z miejsc gromadzenia, zgodnie z ustaw¹,

8/ sk³adowisku odpadów  - rozumie siê przez to bezpiecz-
ny, kontrolowany obiekt budowlany przeznaczony do sk³adowa-
nia odpadów,

9/ w³a�cicielu nieruchomo�ci - rozumie siê przez to w³a-
�cicieli, wspó³w³a�cicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jed-
nostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomo�ci  w
zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nie-
ruchomo�ci¹, zgodnie z ustaw¹.

§ 3.Regulamin obowi¹zuje :
1) w³a�cicieli nieruchomo�ci,
2) kierowników budów,
3) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej,
4) pozosta³ych, ie wyienionych w pkt. 1-3, korzystaj¹cych z

nieruchomo�ci na terenie Gminy.

Wymagania w zakresie utrzymania czysto�ci i porz¹d-
ku na terenie nieruchomo�ci

§ 4.1.  W³a�ciciel nieruchomo�ci jest obowi¹zani do utrzy-
mania na jej terenie czysto�ci,  porz¹dku, nale¿nego stanu sa-
nitarno-higienicznego a tak¿e nie dopuszczaæ do zachwaszcza-
nia nieruchomo�ci.

2.  W³a�ciciele nieruchomo�ci lub inne podmioty wskaza-
ne w ustawie, maj¹ obowi¹zek  niezw³ocznego uprz¹tniêcia �nie-
gu, lodu, b³ota oraz innych zanieczyszczeñ z chodnika bezpo-
�rednio przyleg³ego do nieruchomo�ci.

3. Obowi¹zek uprz¹tniêcia chodnika ze �niegu i lodu po-
winien byæ realizowany przez :

1) odgarniêcie w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ w ru-
chu pieszych lub pojazdów,
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2) podjêcie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej ograni-
czaj¹cych �lisko�æ chodnika, przy czym piasek, popió³ lub inne
materia³y u¿yte do tych celów, nale¿y uprz¹tn¹æ z chodnika nie-
zw³ocznie po ustanie przyczyn ich zastosowania.

4. Zanieczyszczenia uprz¹tniête z chodników powinny byæ
gromadzone w pojemnikach na odpady.

5.   W celu realizacji obowi¹zku okre�lonego w pkt. 1,
w³a�ciciele nieruchomo�ci mog¹  zawrzeæ ze specjalistycznymi
firmami  umowy dotycz¹ce oczyszczania zimowego i  letniego
chodników,  je¿eli w³a�ciciel nie chce lub nie jest w stanie  wyko-
naæ  tych  czynno�ci we w³asnym zakresie.

6.  Zabrania siê spalania odpadów w piecach domowych,
na ogniskach , na terenie  posesji, za wyj¹tkiem drobnych resz-
tek ogrodowych typu : ga³êzie, li�cie, drewno.

     Wypalanie resztek ogrodowych mo¿e siê odbywaæ  na
terenie nieruchomo�ci z zachowaniem wszelkich �rodków
ostro¿no�ci i nie mo¿e to byæ uci¹¿liwe dla s¹siadów.

§ 5.1.  Zarz¹dcy nieruchomo�ci, na których znajduj¹ siê
tereny lub obiekty s³u¿¹ce do  u¿ytku publicznego, maj¹ obowi¹-
zek ustawienia na tych terenach lub obiektach  (np. place za-
baw, boiska) koszy na �mieci oraz ich opró¿nianie z czêstotliwo-
�ci¹  zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu. W przypadku, gdy na terenie
nieruchomo�ci znajduje siê piaskownica; zarz¹dzaj¹cy nieru-
chomo�ci¹ zobowi¹zany jest do systematycznej wymiany pia-
sku nie rzadziej jednak, ni¿ dwa razy w roku.

2.   Obowi¹zek okre�lony w pkt. 1 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹-
cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze zabudowa-
nym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym oraz w odniesieniu do przystanków
komunikacji publicznej, przedsiêbiorców korzystaj¹cych z takich
przystanków.

§ 6.1.   Mycia pojazdu samochodowego poza myjni¹ mo¿e
dokonywaæ jego w³a�ciciel na terenie nieruchomo�ci pod wa-
runkiem, ¿e powstaj¹ce �cieki odprowadzane bêd¹  do kanali-
zacji miejskiej lub gromadzone w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich
dostawanie   siê do gruntu.

2. Naprawy pojazdu samochodowego poza specjalistycz-
nymi warsztatami, mo¿e dokonywaæ w³a�ciciel na terenie nieru-
chomo�ci pod warunkiem, ¿e pozostaj¹ce odpady niebezpiecz-
ne /tj. olej, materia³y eksploatacyjne, zu¿yte czê�ci pojazdów
samochodowych, itp./ bêd¹ zabezpieczone w sposób uniemo¿-
liwiaj¹cy ska¿enie  �rodowiska.

§ 7.1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieru-
chomo�ci, powinny byæ gromadzone w  urz¹dzeniach odpowia-
daj¹cych wymaganiom okre�lonym w niniejszym Regulaminie,
natomiast nieczysto�ci ciek³e, w zbiornikach bezodp³ywowych
odpowiadaj¹cych wymaganiom  wynikaj¹cym  z przepisów od-
rêbnych, w szczególno�ci ustawy z dnia 7  lipca 1994r. -Prawo
budowlane.

2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce w
zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomo�ci  dzia³al-
no�ci w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych,  nie
mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹cych do groma-
dzenia odpadów  komunalnych. Szczegó³owe zasady postêpo-
wania z tymi odpadami okre�laj¹ odrêbne  przepisy.

3. Odpady inne ni¿ wymienione w pkt. 1 i 2, powstaj¹ce na
terenie nieruchomo�ci, nale¿y gromadziæ oddzielnie, a zasady
gospodarki takimi odpadami okre�laj¹ odrêbne przepisy.

§ 8.1. W³a�ciciele nieruchomo�ci s¹ obowi¹zani do wy-
posa¿enia nieruchomo�ci  w typowy pojemnik do zbierania od-
padów komunalnych, o pojemno�ci 0,11 m3 lub 1,1 m3  oraz
utrzymywanie tych urz¹dzeñ  w odpowiednim stanie sanitarnym,

porz¹dkowym i  technicznym oraz do zawarcia sta³ej umowy  na
wywóz  odpadów komunalnych  z firm¹ wywozow¹,  upowa¿nio-
n¹ do tego typu dzia³alno�ci na terenie Gminy.

2. Z obowi¹zku wymienionego w pkt 1  zwolnieni s¹ jedy-
nie w³a�ciciele dzia³ek niezabudowanych, do czasu  rozpoczê-
cia budowy, pod warunkiem , ¿e na dzia³ce tej nie jest prowadzo-
na dzia³alno�æ gospodarcza.

3. Wywozu nieczysto�ci nale¿y dokonywaæ nie rzadziej ni¿
dwa razy w miesi¹cu  / z wy³¹czeniem domków letniskowych/.

§ 9.W³a�ciciele nieruchomo�ci s¹ zobowi¹zani do segre-
gacji odpadów  w przypadku ustawienia  w pobli¿u ich posesji
pojemnika  okre�laj¹cego rodzaj odpadów.

§ 10.Zabrania siê samodzielnego wywozu odpadów ko-
munalnych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych oraz nieczy-
sto�ci ciek³ych na sk³adowiska i zlewnie odpadów ciek³ych.

§ 11.W³a�ciciele nieruchomo�ci s¹ obowi¹zani do przy³¹-
czenia  nieruchomo�ci  do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, lub w
przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej  jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona,  do wyposa¿enia nieruchomo-
�ci w zbiornik bezodp³ywowy nieczysto�ci ciek³ych lub  w przydo-
mow¹ oczyszczalniê �cieków bytowych, spe³niaj¹c¹ wymaga-
nia  okre�lone w odrêbnych przepisach.

§ 12. Zobowi¹zuje siê  wszystkich w³a�cicieli  nierucho-
mo�ci  do uszczelnienia istniej¹cych zbiorników wybieralnych,
likwidacjê odp³ywów do kanalizacji deszczowej, rowów.

Zasady  pozbywania siê  odpadów komunalnych lub nie-
czysto�ci ciek³ych z terenu nieruchomo�ci oraz z terenów
przeznaczonych do u¿ytku publicznego

§ 13. 1. Odpady zbierane w pojemnikach powinny byæ usu-
wane z terenu nieruchomo�ci okresowo,  w terminach uzgod-
nionych w firm¹ wywozow¹ ale z czêstotliwo�ci¹ co najmniej
2 razy  w miesi¹cu.

2. Pojemniki powinny byæ ustawione w miejscu ³atwo do-
stêpnym dla firmy  wywozowej, na twardej powierzchni.

3. Zanieczyszczenia terenu powsta³e w czasie za³adunku
sprz¹ta firma wywozowa.

4.  W przypadku umieszczenia obok pojemnika na odpady
komunalne, odpadów  przemys³owych , medycznych, niebez-
piecznych- prowadz¹cy wywóz mo¿e odmówiæ przyjêcia tych
odpadów, musz¹ byæ one niezw³ocznie usuniête przez u¿ytkow-
nika  w  sposób zabezpieczaj¹cy �rodowisko.

5. Firma wywozowa jest zobowi¹zana do powiadomienia
o fakcie nie przyjêcia odpadów Urz¹d Miejski w Lewinie Brze-
skim.

6. W przypadku ustawienia w pobli¿u nieruchomo�ci po-
jemnika na selektywn¹  zbiórkê odpadów (tworzywa sztucz-
ne, makulatura, szk³o), nale¿y wyodrêbniaæ z   odpadów komu-
nalnych przedmiotowe odpady.

7. Opró¿nianie szamb i usuwanie osadów �ciekowych
przez firmê wywozow¹ maj¹c¹  upowa¿nienie do tego typu dzia-
³alno�ci, winno nastêpowaæ przynajmniej raz w miesi¹cu.

§ 14. 1. W³a�ciciele nieruchomo�ci  zobowi¹zani s¹ do
udzielania wszelkich informacji  zwi¹zanych z wytwarzaniem od-
padów komunalnych oraz innych wymienionych w Regulaminie
i okazywania stosownych dokumentów upowa¿nionym organom
kontroluj¹cym.

2. W³a�ciciel nieruchomo�ci zobowi¹zany jest przecho-
wywaæ przez okres 5-ciu lat i przedk³adaæ do kontroli na ¿¹danie
w³a�ciwego organu dokumenty, dotycz¹ce czêstotliwo�ci wywozu
odpadów komunalnych i innych, m.in. powstaj¹cych w wyniku
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prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej lub niebezpiecznych oraz
rachunki za wywóz tych odpadów, wystawione przez firmê po-
siadaj¹c¹ koncesjê na ich transport.

§ 15.1. Niedopuszczalne jest sk³adowanie  odpadów, trak-
towanych jako surowce wtórne, w  sposób nieuporz¹dkowany,
np.  przy kub³ach na �mieci.

2. Zabrania siê do umieszczania w pojemnikach na od-
pady, resztek ogrodowych, �niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿-
lu, szlamów, substancji toksycznych i  wybuchowych, odpadów
przemys³owych i medycznych, gruzu oraz innych odpadów  nie-
bezpiecznych.

3. Zabrania siê samodzielnego umieszczania odpadów
obojêtnych typu gruz na drogach, w³asnych nieruchomo�ciach
celem ich wyrównywania. Odpady obojêtne  mog¹ byæ wywo¿o-
ne w miejsce  wyznaczone do tego celu na terenie Gminy Lewin
Brzeski.

4. Niedozwolone jest wylewanie odpadów p³ynnych w inne,
ni¿ wyznaczone miejsca oraz  wylewania fekaliów  z szamb na
pola.

Obowi¹zki w³a�cicieli psów i hodowców zwierz¹t

§ 16. 1. W³a�ciciel psa zobowi¹zany jest  wyprowadzaæ go
na smyczy i w kagañcu poza obrêb przydomowych terenów zie-
lonych.

W przypadku ogrodzonych nieruchomo�ci wielorodzin-
nych, nakaz ten dotyczy równie¿ przydomowych terenów zielo-
nych.

2. Zabrania siê wyprowadzania psów w rejon placów za-
baw, zieleñców   i boisk sportowych  oraz  wypuszczania psów
luzem.

3. W³a�ciciel psa zobowi¹zany jest do sprz¹tniêcia  psich
odchodów  z chodników, ulic, placów i terenów komunalnych.
Odchody te nale¿y zabezpieczyæ w szczelnym opakowaniu /np.
zawi¹zany worek foliowy/ i  umie�ciæ w pojemniku na odpady
komunalne.

4. Wszystkie psy podlegaj¹ rejestracji i otrzymuj¹ swój
numer w ewidencji, który ma byæ przytwierdzony do obro¿y psa.

Powy¿sz¹ ewidencjê prowadzi Urz¹d Miejski w Lewinie
Brzeskim.

5. Psy biegaj¹ce luzem bêd¹ wy³apywane, odwo¿one do schro-
niska dla zwierz¹t, a kosztami obci¹¿ony bêdzie w³a�ciciel psa.

6. Zabrania siê utrzymywania zwierz¹t hodowlanych /tj.
drobiu, królików, trzody chlewnej / w rejonach nastêpuj¹cych
ulic miasta Lewin Brzeski : Rynek, Kopernika, Moniuszki do skrzy-

¿owania z ul. Konopnickiej, Kasztanowa , Krótka, Zamkowa,
Pocztowa, Matejki, Kiliñskiego, �wierczewskiego oraz w obrê-
bie posesji budynków wielorodzinnych na terenie miasta.

Przy pozosta³ych budynkach w mie�cie dopuszcza siê utrzy-
mywanie zwierz¹t hodowlanych, w ilo�ci nie przekraczaj¹cej
10 szt. / w przypadku drobiu 40 szt./, a teren  na którym s¹ i bêd¹
utrzymywane zwierzêta hodowlane, powinien byæ stale zamkniêty
oraz utrzymywany w porz¹dku i czysto�ci.

7. Dopuszcza siê hodowlê go³êbi w samodzielnych go-
³êbnikach, usytuowanych poza budynkiem mieszkalnym, w na-
stêpuj¹cych odleg³o�ciach :

- 5 m od  �ciany bez okien,
- 10 m od �ciany z oknami,
-  5 m od granicy s¹siedniej nieruchomo�ci.
8. Zabrania siê hodowli go³êbi w budynkach wielorodzin-

nych i na ich strychach, bez zgody wszystkich lokatorów tych
budynków.

Deratyzacja

§ 17. 1.  Ustala siê nastêpuj¹ce terminy  przeprowadzania
powszechnej i obowi¹zkowej  akcji deratyzacji  we wszystkich
nieruchomo�ciach  pañstwowych, spó³dzielczych, prywatnych
na terenie  Miasta i Gminy Lewin Brzeski:

a/ akcja wiosenna : w miesi¹cu maju  ka¿dego roku ka-
lendarzowego,

b/ akcja zimowa : w miesi¹cu listopadzie, grudniu ka¿de-
go roku.

 W przypadku wyst¹pienia  niespodziewanego stanu za-
gro¿enia, obowi¹zuj¹ akcje ci¹g³e.

2. W³a�ciciele nieruchomo�ci winni dokonaæ deratyzacji
we w³asnym zakresie.

 W³a�ciciel nieruchomo�ci zobowi¹zany jest przechowy-
waæ przez okres 5-ciu lat i przedk³adaæ do kontroli na ¿¹danie
w³a�ciwego organu rachunki za deratyzacjê, wystawione przez
firmê  posiadaj¹c¹ uprawnienia do tego typu dzia³añ.

3. W³a�ciciele nieruchomo�ci  przed  rozpoczêciem akcji
deratyzacji, dokonuj¹ dok³adnego oczyszczenia terenu poszcze-
gólnych nieruchomo�ci z nagromadzonych nieczysto�ci.

4. Zobowi¹zuje siê mieszkañców Gminy Lewin Brzeski
do utrzymania czysto�ci w nieruchomo�ciach i nie wyrzucanie
resztek pokarmu do pojemników w okresie  akcji,  jak równie¿
zabezpieczenie  artyku³ów ¿ywno�ciowych , aby nie by³y dostêp-
ne w czasie akcji.

5. Zobowi¹zuje siê Burmistrza do informowania  mieszkañ-
ców o terminach  przeprowadzania akcji,  w formie obwieszczeñ.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, po. 558, Nr 113, poz. 984/, Rada
Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê zmiany nazwy ulicy Cmentarnej na ulicê
Fryderyka Chopina po³o¿onej w Lewinie Brzeskim na dzia³kach
nr 478/1, nr 608/4, nr 608/8, nr 609/9, nr 818/4, nr 818/5, nr 818/6,
nr 818/9, nr 820/1.
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Uchwa³a Nr  IX/80/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 17 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zmiany  nazwy ulicy w Lewinie Brzeskim.

§ 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



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109  Poz.2279- 8654 -

Na  podstawie   art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia
8  marca  1990 r.    o  samorz¹dzie  gminnym  ( Dz.U.  z  2001 r.
Nr  142,  poz.  1591,  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 przestrzen-
nym (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 wpro-
wadzonymi do tego planu.

§  2. Przedmiotem  zmiany   planu  s¹   tereny   po³o¿one
we wsi Je³owa,  obejmuj¹ce dzia³ki  gruntu:

k.m. 3 - Nr  370/137,  601/66,  602/66,  603/66,  604/66,
605/66,  606/66,  607/66, 608/66,609/66  i  610/66,

k.m. 5   - Nr  464/140,  465/140,  310/78,  402/78,
k.m. 5a - Nr  253/26.

§ 3. 1. Integraln¹  czê�ci¹   zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego   jest rysunek  zmiany   pla-
nu  wykonany  na  mapie    w  skali  1 : 2000. Rysunek  planu  przy
pomocy  graficznych oznaczeñ, okre�la  przeznaczenie  i  warun-
ki   przestrzennego zagospodarowania  terenów.

2. Rozró¿nia  siê  nastêpuj¹ce  rodzaje  ustaleñ  regulacyj-
nych i  funkcjonalnych  planu:

1) obowi¹zuj¹ce , którymi  okre�lone  zosta³y:
a) granice  obszarów  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,
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   linia-

mi  rozgraniczaj¹cymi   obszar o okre�lonej  funkcji  oznaczonej
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 zago-
spodarowania terenów do czasu realizacji  przeznaczenia  pod-
stawowego,
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Uchwa³a Nr VIII/45/03
Rady Gminy £ubniany

z dnia 6 pa�dziernika 2003 r.

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

4) urz¹dzeniach towarzysz¹cych  -  nale¿y  przez  to  rozu-
mieæ  obiekty  technicznego  wyposa¿enia /naziemne i podziem-
ne/ s³u¿¹ce funkcji dominuj¹cej,

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

§ 5. 1. Obszar   objêty   zmian¹    planu  otrzymuje   na
rysunku  zmiany  planu  odpowiednio  nowe symbole i przezna-
czenie  terenów:

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

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

nej, na  których  wystêpuje konieczno�æ ochrony przed ha³asem,
KL -  tereny  ulic  lokalnych,  zbiorczych,
KD -  tereny  ulic  dojazdowych,  wewnêtrznych.

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

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe: projektowane  tereny

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

stojowe - 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  krajowej nr  45.

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 stoj¹-
cej  lub  bli�niaczej ) oraz  dostêp  do  drogi  publicznej.  Minimal-
na  szeroko�æ  dojazdu  nie  powinna  byæ  mniejsza  ni¿
6 metrów ,  umo¿liwiaj¹c  doprowadzenie  niezbêdnych  urz¹-
dzeñ  infrastruktury  technicznej.
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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 .

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

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

sposób  nastêpuj¹cy:
KL - ulice   lokalne,   zbiorcze:
a) szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia 12,0 m jak okre�la

rysunek  planu,
b) jezdnia  o  szeroko�ci co  najmniej 6,0 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,

e) dozwolona  lokalizacja  miejsc  postojowych  poza  pa-
sami  jezdni.

KD   -  ulice dojazdowe,  wewnêtrzne:
a) szeroko�æ w  liniach rozgraniczenia co najmniej  10,0 m,

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  1,20 m,
e) zieleñ  izolacyjna  urz¹dzona,
f) dozwolona  lokalizacja  miejsc  postojowych  poza  pa-

sami  jezdni.

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
szczególnych  od  linii  zabudowy  budynków  istniej¹cych  oraz
projektowanych,

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

2) Odprowadzenie  �cieków sanitarnych:
a) �cieki  bytowe  i  komunalne  odprowadziæ  do  kanaliza-

cji  sanitarnej, z przesy³em 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  tere-
nach  nieruchomo�ci na   uzgodnionych  z  w³a�cicielem  zasa-
dach  dostêpno�ci   w  sytuacjach  awaryjnych,

c)   w okresie przej�ciowym, na terenach oznaczonych sym-
bolami MN, dozwolone odprowadzenie do szczelnych zbiorni-
ków wybieralnych, lokalizowanych na terenie dzia³ek budowla-
nych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami budowlanymi,

d)  zakaz  odprowadzenia  �cieków  do  wód  powierzchnio-
wych,  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,  MN-1,  MN-2  dozwolone
jest  zagospodarowanie  �cieków  opadowych  w  obrêbie  dzia³ki;

4) Zaopatrzenie  w  ciep³o  z  kot³owni  indywidualnych,  ze
stosowaniem  paliw  o  niskiej  wielko�ci  emisji. Mo¿liwo�æ  loka-
lizacji  zbiornika  gazu  p³ynnego  na  terenie dzia³ki  budowlanej;

5) Elektroenergetyka:
Zwiêkszone  zapotrzebowanie mocy  dla  projektowanych

terenów  budowlanych wymaga  rozbudowy  obiektów  elektro-
energetycznych .

W  planie  miejscowym   ustala  siê  budowê nowej  stacji
transformatorowej 15/0,4 kV  s³upowej, jak przedstawia rysunek
zmiany  planu.

Dla  projektowanych  sieci  nale¿y  przyj¹æ  nastêpuj¹ce
ustalenia:

- sieæ  niskiego  napiêcia, g³ównie  jako  napowietrzna,
prowadzona  wzd³u¿  pasa  drogowego  ulic,

- zalecane  kablowanie istniej¹cych  i  projektowanych
odcinków  sieci,  o�wietlenie  uliczne  instalowane  na  s³upach
wspólnie  z  sieci¹  n/n.

Przebudowa  istniej¹cych  linii  elektroenergetycznych  prze-
biegaj¹cych  przez  tereny    mieszkaniowe  i  inne,  w  razie  kolizji
z  przewidywanymi nowo powsta³ymi  obiektami  -  na  koszt i
staranie  inicjatora  zmian w   miejscowym  planie  zagospoda-
rowania  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.

b)  sposób  postêpowania  z  odpadami (w tym medyczny-
mi), na  zasadach  okre�lonych  w  przepisach  o odpadach,
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uwzglêdniaj¹c  w  miarê  mo¿liwo�ci  ich  minimalizacjê  i  se-
gregacjê.

§ 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  takich  przypadkach  ustala  siê  obowi¹zek  powia-
damiania  Wojewódzkiego  Oddzia³u  S³u¿by   Ochrony Zabytków
celem  ustalenia  zasad zorganizowania  nadzoru  archeologicz-
no - konserwatorskiego.  Ratownicze  badania  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-
nych Zbiorników Wód Podziemnych: nr 334 - Dolina  kopalna
rzeki Ma³a Panew i nr 336 - Niecka  Opolska,  wymagaj¹cych
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 k.m.3
nr 370/135 nale¿y podj¹æ dzia³ania chroni¹ce powierzchniê te-
renu przed uruchomieniem procesów masowych tj. wywiewania i
rozmywania piasków wydmowych i destabilizacji pod³o¿a grun-
towego;

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], usytuowanych powy¿ej kondygnacji parterowej, wymaga siê
stosowania, na terenach oznaczonych symbolem MN-2, okien o
izolacyjno�ci akustycznej w³a�ciwej nie mniejszej jak 40 dB dla
minimalizacji uci¹¿liwego oddzia³ywania ruchu komunikacyjne-
go drogi krajowej Opole-Kluczbork

§ 9. Na  terenach   w  granicach   zmiany  planu  ustala  siê,  ¿e:
1.Granice nowych  podzia³ów oznaczone na  rysunku  zmia-

ny  planu stanowi¹cym  za³¹czniki 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 zabudowy, pozwalaj¹cej  na
prawid³owe jej zagospodarowanie. Inny ni¿ na rysunku  planu
podzia³ nieruchomo�ci,  powinien  uwzglêdniaæ zasadê dostêp-
no�ci  wyznaczonych  dzia³ek  do komunikacji i uzbrojenia  oraz
mo¿liwo�æ wykonania innych ustaleñ wynikaj¹cych z  uchwa³y
oraz  przepisów  szczególnych.

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 -    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  wymienionym
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  Naro-
dowej   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  wprowadzo-
nymi  do  tego  planu ,  dla  terenu  bêd¹cego  przedmiotem
niniejszej  uchwa³y.

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

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Marian Ko³odziej
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Na podstawie art.art 16 ust.1i 3, 34 ust.5 oraz art. 41 usta-
wy 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.758,
Nr 162, poz.1118 i 1126; z 1999 r. Nr 20, poz.170. Nr 79, poz.885,
Nr 90, poz.1001; z 2000 r. Nr 12, poz.136. Nr 19, poz.238; z 2001 r.
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, Nr 122, poz.1143. Nr 128, poz.1176 i Nr 135, poz.1188)
- Rada Gminy w Murowie uchwala :

§ 1.  Zasady udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w
szko³ach okre�lono w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Murowie.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Sowada

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/48/2003

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

ZASADY
udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w szko³ach

na terenie Gminy  Murów.

1. Pomoc w formie do¿ywiania przyznawana jest w zale¿-
no�ci od sytuacji dochodowej rodziny lub opiekunów ucznia
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Uchwa³a Nr IX/48/2003
Rady Gminy Murów

z dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zasad udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w szko³ach na terenie Gminy Murów.

2. Je¿eli dochód w rodzinie ucznia nie przekracza 200%
kryterium dochodowego okre�lonego zgodnie z art.4 ust. 1 usta-
wy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej, uczniowi
przys³uguje prawo korzystania z posi³ków nieodp³atnie.

3. W przypadku gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia
przekracza 200% kryterium dochodowego okre�lonego zgod-
nie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
spo³ecznej, przyznana pomoc w formie posi³ku odbywa siê   na
podstawie zwrotu przez rodzinê ca³o�ci poniesionych wydatków.

4. Przyznanie pomocy w formie posi³ku, ze szczególnym
uwzglêdnieniem gor¹cego posi³ku, nastêpuje na wniosek ro-
dziców, opiekunów ucznia, pracownika socjalnego, dyrektora
szko³y, wychowawcy klasy lub innej osoby posiadaj¹cej infor-
macjê o uczniu wymagaj¹cym w tym zakresie pomocy.

5. Je¿eli pomoc w do¿ywianiu przyznawana jest ze �rod-
ków publicznych (rezerwy celowej lub �rodków Gminy), obowi¹-
zuje forma decyzji administracyjnej.

6. Pomoc w do¿ywianiu realizowana jest poprzez zakupy
posi³ków.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wójt mo¿e
odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc
w do¿ywianiu ucznia, o których mowa w pkt. 3, na wniosek pra-
cownika socjalnego, dyrektora szko³y lub rodziców /opiekunów/
ucznia.

Na podstawie art.12 , pkt. 11; ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1592 ) w zwi¹zku z art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997r.Nr 56, poz.357 z pó�n
zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 21 lutego 2003 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, sposobu obliczania wysoko�ci stawki wynagrodze-
nia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu sta-
nowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do do-
datku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku
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Uchwa³a Nr XI/93/2003
Rady Powiatu Namys³owskiego

z dnia 10 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy
stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy
oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia
i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat
(Dz. U. Nr 34, poz. 286) - Rada Powiatu w Namys³owie uchwala,
co nastêpuje:

§ 1.W Regulaminie wynagradzania nauczycieli,  stano-
wi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Rady Powiatu Namys³owskiego
Nr XXII/141/2000 z dnia 26 wrze�nia 2000 r. wprowadza siê na-
stêpuj¹ce zmiany:
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1. § 5 otrzymuje brzmienie: "dodatek przyznawany jest na
czas okre�lony nie krótszy ni¿  1 miesi¹c i nie d³u¿szy ni¿
12 miesiêcy".

2. W § 9 dodaje siê  pkt. 12 w brzmieniu: " pracê w pañ-
stwowej komisji egzaminacyjnej powo³anej w szkole ponad-
podstawowej, w celu przeprowadzenia egzaminu dojrza³o�ci
lub komisji egzaminacyjnej powo³anej w szkole zasadniczej i
szkole �redniej zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z
nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego".

3.  W § 23  dodaje siê pkt  8, który otrzymuje brzmienie:
"prowadzenie zajêæ dydaktycznych w jêzyku obcym w szko³ach z
obcym jêzykiem wyk³adowym, z wyj¹tkiem zajêæ prowadzonych
przez nauczycieli jêzyka obcego, prowadzenie zajêæ dydaktycz-
nych w szko³ach, w których zajêcia s¹ prowadzone dwujêzycznie
oraz przez nauczycieli danego jêzyka obcego w klasach dwujê-
zycznych."

4.  § 24 otrzymuje brzmienie: " Za pracê w warunkach
uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie zajêæ:

�1. Wymienionych w § 23 pkt. 1-6 i 8, prowadzonych z dzieæ-
mi i m³odzie¿¹, których stan zdrowia z powodu stanów chorobo-
wych, o których mowa w  § 2 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i
Polityki Spo³ecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów
oceny niepe³nosprawno�ci u osób w wieku do 16 roku ¿ycia
(Dz. U. Nr 17, poz.162) uzasadnia konieczno�æ sprawowania
sta³ej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dzieæ-
mi i m³odzie¿¹ powy¿ej 16 roku ¿ycia, u których wyst¹pi³o naru-
szenie sprawno�ci organizmu z przyczyn, o których mowa w
§ 26 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z
dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepe³nosprawno-
�ci i stopniu niepe³nosprawno�ci (Dz. U. Nr 66, poz. 604).

2. Prowadzenie zajêæ przez nauczycieli szkó³ (klas) spe-
cjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upo�ledzonymi
umys³owo w stopniu lekkim, w których znajduje siê co najmniej
jedno dziecko ze stanem chorobowym, o którym mowa w ust. 1
§ 24, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowaw-
czej znajduje siê dziecko upo�ledzone umys³owo w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, ¿e zajêcia dy-
daktyczne prowadzone s¹ wed³ug odrêbnego programu naucza-
nia obowi¹zuj¹cego w tego typu szkole specjalnej, a zajêcia
wychowawcze - wed³ug odrêbnego programu wychowawczego
opracowanego przez wychowawcê".

5. W § 25, ust. 2 Kategoria II dodaje siê zapis: "- nauczy-
ciele realizuj¹cy zajêcia dydaktyczne w jêzyku obcym w szko³ach
z obcym jêzykiem wyk³adowym, z wyj¹tkiem zajêæ prowadzo-
nych przez nauczycieli jêzyka obcego, prowadzenie zajêæ dydak-
tycznych w szko³ach, w których zajêcia s¹ prowadzone dwujê-
zycznie oraz przez nauczycieli danego jêzyka obcego w klasach
dwujêzycznych." .

 § 2. Pozosta³e zapisy Regulaminu wynagradzania nauczy-
cieli pozostaj¹ bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Namys³owskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Namys³owskiego

        Antoni P³ócieniczak

Na podstawie art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80,
poz.717) oraz w zwi¹zku    z art.26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz.139,
Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279, z 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157
i Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085,
Nr 115 poz.1229 i Nr 154, poz.1804, z 2002r. Nr 25 poz. 253,  Nr 113, poz.984
i Nr 130 poz.1112) -  Rada Miejska w Nysie uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê zmiany miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy  Nysa, zatwier-
dzonego uchwa³¹  Nr XLIV/261/93 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
30 czerwca 1993r., dotycz¹ce ustaleñ dla terenu oznaczonego symbo-
lem H18 B, KS.

§ 2. Zakres zmiany planu zawarty jest w tre�ci niniejszej uchwa-
³y i na rysunku zmiany planu w skali 1:1000,  stanowi¹cym za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y.

§ 3. Zmienia siê ustalenia dla terenu  H18 B, KS,  jak nastêpuje :
- terenowi  H18 B, KS nadaje siê symbol: H18 KSn, S, B, UH, UG,

KP, KS, URp, URu, MN, EE, ZP, ZN, D, W.
W tek�cie planu , w miejsce dotychczasowych ustaleñ dla tere-

nu H18B,KS, wprowadza siê ustalenia dla terenu H18 KSn, S, B, UH,
UG, KP, KS, URp, URu, MN, EE, ZP, ZN, D, W,  okre�lone w § 4.
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Uchwa³a Nr XV/239/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa,
w rejonie ulic : Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej i  ̄ ytomierskiej w Nysie.

§ 4. Dla terenu H 18 KSn, S, B, UH, UG, KP, KS, URp, URu, MN, EE,
ZP, ZN, D, W , wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia:

W zakresie funkcji i sposobu u¿ytkowania:

- teren baz sk³adowych i przedsiêbiorstw budowlanych,
- administracji gospodarczej, handlu hurtowego i detalicznego

oraz gastronomii,
- teren urz¹dzeñ komunikacji samochodowej (warsztatów na-

prawczych ) oraz obiektów obs³ugi komunikacji samochodowej, w tym
sta³a stacja paliw p³ynnych o pojemno�ci zbiorników podziemnych
max. 200m3,

-teren parkingów i placów postojowych, dróg wewnêtrznych o
znaczeniu dróg po¿arowych,

- obiektów i urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
- teren rzemios³a produkcyjnego i us³ugowego wraz z towarzy-

sz¹c¹ funkcj¹ mieszkalno - socjaln¹,
- teren zieleni izolacyjnej, zieleni nie urz¹dzonej oraz urz¹dzeñ

przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego.

W zakresie zabudowy i zagospodarowania:

- utrzymuje siê istniej¹ce obiekty kubaturowe oraz urz¹dzenia
sta³e w dobrym stanie technicznym z dopuszczeniem ich przebudowy,
rozbudowy lub likwidacji,
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- obiekty w z³ym stanie technicznym, a w szczególno�ci z elementa-
mi �ciennymi lub dachowymi z eternitu - przeznacza siê do likwidacji,

- dopuszcza siê budowê nowych obiektów o wysoko�ci nie
przekraczaj¹cej 12,0 m ( kategorii "N") z dachami p³askimi, w tym rów-
nie¿ projektowanej zabudowy mieszkaniowej;   usytuowane w nie-
przekraczalnych liniach zabudowy okre�lonych  na za³¹czniku graficz-
nym nr 1 do uchwa³y,

- utrzymuje siê zespo³y zieleni w postaci zgrupowania drzew
wysokich oraz pasów zieleni wysokiej li�ciastej, z  zaleceniem jej uzu-
pe³nienia o gatunki drzew i krzewów iglastych,

- dopuszczalny wtórny podzia³ terenu dla poszczególnych form
u¿ytkowania w oparciu o odrêbnie opracowan¹ koncepcjê planu za-
gospodarowania uwzglêdniaj¹c¹ ustalenia niniejszego planu miejscowego.

W zakresie obs³ugi komunikacyjnej:

- zak³ada siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu poprzez dwa pod³¹-
czenia do zewnêtrznej komunikacji tj. do ul. E. Orzeszkowej oraz
ul. ̄ ytomierskiej, przy czym pod³¹czenie do ul. E. Orzeszkowej pozo-
staje w dotychczasowym miejscu oraz w tych samych parametrach,

- wewnêtrzna obs³uga komunikacyjna oparta winna byæ o istnie-
j¹ce utwardzone uzbrojone ci¹gi komunikacyjne, którym nadaje siê
charakter dróg dojazdowych  (kat. "D") - o szeroko�ciach 10,0 m (min. 8,0 m)
z jezdniami o szer. 6,0m, jak równie¿ charakter dróg po¿arowych,

- w ramach zagospodarowania - wymagana ogólna strefa par-
kingowa dla interesantów oraz miejsca postojowe dla wydzielonych
form funkcjonalnych.

W zakresie uzbrojenia:

- utrzymuje siê istniej¹ce uzbrojenie sieciowe w zakresie wodno
- kanalizacyjnym, elektroenergetyki oraz telekomunikacji znajduj¹ce siê
w granicach ogólnodostêpnych ci¹gów komunikacji wewnêtrznej,

-dopuszcza siê realizacjê nowych elementów uzbrojenia tech-
nicznego, pod warunkiem ich usytuowania na terenach ogólnie dostêp-
nych, tj. w ci¹gach komunikacji i na terenach zieleni nieurz¹dzonej,  za
wyj¹tkiem przy³¹czy,

- adaptuje siê istniej¹c¹ stacjê transformatorow¹  wie¿ow¹,
- zasilanie energetyczne obiektów wy³¹cznie kablami podziemnymi,
-warunkuje siê ogrzewanie obiektów oraz wytwarzanie ciep³a do

celów technologicznych niskoemisyjnymi �ród³ami energii.

§ 5. Dla obszaru objêtego zmian¹ planu, ustala siê szczególne
warunki zagospodarowania terenu, wynikaj¹ce z potrzeby ochrony
�rodowiska i zdrowia ludzi:

 1. Zakazuje siê lokalizacji instalacji i dzia³alno�ci powoduj¹cych
emisjê substancji toksycznych do powietrza lub ich akumulowanie w
wodzie, glebie lub gruncie.

 2. Zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych i instalacji, któ-
rych oddzia³ywanie narusza standardy jako�ci �rodowiska, w rozu-
mieniu przepisów prawa ochrony �rodowiska - poza granicami w³a-
sno�ci inwestora lub zarz¹dzaj¹cego terenem.

3. W przypadku lokalizacji przedsiêwziêæ lub dzia³alno�ci nie
kwalifikowanych, z mocy przepisów szczególnych prawa ochrony
�rodowiska, jako znacz¹co oddzia³ywuj¹ce na �rodowisko, dane doty-
cz¹ce powodowanych przez nie oddzia³ywañ na �rodowisko i zdro-
wie ludzi, tj. rodzaje, natê¿enia/ stê¿enia i zasiêgi tych oddzia³ywañ,
bêd¹ okre�lone w projekcie budowlanym.

4.Dla zapewnienia odpowiedniego stanu higieny atmosfery, gruntu
i wód gruntowych na  terenie :

4.1 Nakazuje siê projektowanie podziemnych i naziemnych zbior-
ników do gromadzenia paliw  energetycznych i innych substancji tok-
sycznych, s³u¿¹cych dzia³alno�ci podstawowej  zak³adów na terenie,
których bêd¹ realizowane, z zastosowaniem rozwi¹zañ najlepszej
techniki w zakresie: zamkniêtych obiegów par, systemów monitorowa-
nia nieszczelno�ci  zbiorników i instalacji, systemów kontroli jako�ci
wód gruntowych oraz innych rozwi¹zañ  minimalizuj¹cych oddzia³y-
wania i zapobiegaj¹cych sytuacjom awaryjnym.

 4.2 Zakazuje siê gromadzenia odpadów na nie uszczelnionym
pod³o¿u, a  w  przypadku   odpadów niebezpiecznych - poza pomiesz-
czeniami specjalnie   wydzielonymi i zabezpieczonymi.

4.3 Wyklucza siê sk³adowanie materia³ów sypkich w obiektach
nie zadaszonych w sposób powoduj¹cy "wtórne pylenie".

 4.4 Nakazuje siê, w ramach regulacji stanu formalno-prawnego
istniej¹cej zak³adowej stacji paliw, dostosowanie do warunków okre-
�lonych w pkt.4.1; w szczególno�ci pe³n¹ hermetyzacjê gospodarki
paliwowej oraz zabezpieczenie terenu stacji przed przedostawaniem
siê substancji ropopochodnych do gruntu .

4.5 Nakazuje siê odprowadzenie wód deszczowych z dróg do-
jazdowych, placów manewrowych i parkingów do kanalizacji desz-
czowej po ich podczyszczeniu (separacji).

5. Zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych i urz¹dzeñ,
których wykorzystywanie powodowa³oby naruszenie wymagañ w
zakresie dopuszczalnych warto�ci poziomu ha³asu, ustalonych w punk-
cie 5.1 w stosunku do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³u-
gami rzemie�lniczymi, po³o¿onej poza granicami terenu objêtego planem
i oznaczonej odpowiednim symbolem: H19MN,UH,UR,P,ZD oraz terenu
ogrodów dzia³kowych oznaczonych symbolem H20ZD.

5.1 Dopuszczalne poziomy ha³asu zewnêtrznego na wschod-
niej granicy  terenu: H18 KSn, S, B, UH, UG, KP, KS, URp, URu, MN, EE,
ZP, ZN, D,  z terenem H20ZD,  nale¿y przyj¹æ jak "dla terenów  rekre-
acyjno-wypoczynkowych poza miastem", a wzd³u¿ granicy po³udnio-
wej z terenem H19MN,UH,UR,P,ZD jak "dla zabudowy jednorodzinnej z
us³ugami rzemie�lniczymi". Dla wydzielonego na rysunku zmiany planu
zespo³u mieszkalno-rzemie�lniczego,  oznaczonego symbolem:
URp,URu, MN , dopuszczalny poziom ha³asu nale¿y przyj¹æ jak "dla
zabudowy jednorodzinnej z us³ugami rzemie�lniczymi".

6.Gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami o odpadach, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zak³adaj¹c maksymalny odzysk.

7.Masy ziemne stanowi¹ce grunt rodzimy, usuwane lub prze-
mieszczane w zwi¹zku z realizacj¹ obiektów budowlanych i budowli,
mog¹ byæ wykorzystane dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji ele-
mentów zagospodarowania terenu w formie "ma³ej architektury". Prze-
mieszczenie mas ziemnych, poza teren objêty granicami planu, musi
byæ poprzedzone ustaleniem stopnia jego zanieczyszczenia substan-
cjami okre�lonymi w przepisach szczególnych prawa ochrony �rodo-
wiska oraz przed³o¿eniem w³a�ciwemu organowi informacji, o której
mowa w przepisach prawa o odpadach.

8.Wzd³u¿ po³udniowej i wschodniej granicy terenu utrzymaæ ist-
niej¹c¹ zieleñ wysok¹.

§ 6. Zgodnie z art. 10 ust.3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospoda-
rowaniu przestrzennym, dla terenów objêtych zmian¹ planu okre�lo-
nych symbolem: H18 - KSn, S, B, UH, UG, KP, KS, URp, URu, MN, EE, ZP,
ZN, D, W-  ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazo-
wej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 0%.

§ 7. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu
gólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy
Nysa, zatwierdzonegouchwa³¹  Nr XLIV/261/93 Rady Miejskiej w Nysie z
dnia 30 czerwca 1993r. w czê�ci uregulowanej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 9. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego  i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Na podstawie art.18 ust.2  pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591;
z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984, Nr 214,
poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717), Rada Miejska w Otmucho-
wie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Nadaje siê nazwê  S³oneczna  ulicy po³o¿onej  w
miejscowo�ci Otmuchów, oznaczonej    numerem geodezyjnym
583/18 na karcie mapy 8 .

2. Nadaje siê nazwê Wjazdowa ulicy po³o¿onej w miej-
scowo�ci Otmuchów,  oznaczonej  numerem geodezyjnym 583/35
na karcie mapy 8.
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Uchwa³a Nr  X/98/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia  29 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mie�cie Otmuchów.

§2. Po³o¿enie  ulic i ich przebieg okre�la  za³¹cznik graficz-
ny,  stanowi¹cy integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Otmu-
chowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk
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Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.
1591, 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/-
Rada Miejska w Ozimku uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Po³o¿onym we wsi Krasiejów dzia³kom nr 939 i
949 km 5, stanowi¹cym drogê nadaje siê nazwê "ul. Osiedlowa".
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Uchwa³a Nr XII/102/03
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia  24 listopada 2003 r.

w sprawie utworzenia i nadania nazwy ulicy .

§ 2. Usytuowanie ulicy, o której mowa w § 1 , przedstawia
za³¹cznik do uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek
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Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U.z 2003r. Nr 15 poz. 148) - Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Uchwa³a okre�la szczegó³owo zasady umarzania,
odraczania terminu zap³aty i rozk³adania na raty nale¿no�ci pie-
niê¿nych przys³uguj¹cych jednostkom organizacyjnym Gminy,
zwanych dalej "wierzytelno�ciami", przys³uguj¹cych od osób fi-
zycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej, zwanych dalej "d³u¿nika-
mi".

2. Uchwa³a nie dotyczy nale¿no�ci wymienionych w art. 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) decyzji -rozumie siê przez to wyra¿one na pi�mie

o�wiadczenie woli organu Gminy w sprawie umorzenia nale¿-
no�ci lub udzielaniu ulgi w jej sprawie,

2) nale¿no�ci- rozumie siê przez to nale¿no�æ pieniê¿n¹
o której mowa w § 1 (nale¿no�æ g³ówna) przypadaj¹c¹ od jed-
nego d³u¿nika wraz z nale¿nymi odsetkami i kosztami docho-
dzenia nale¿no�ci (nale¿no�ci robocze), wed³ug stanu w chwili
podejmowania decyzji, a je¿eli nale¿no�æ g³ówna zosta³a zap³a-
cona i pozosta³y do zap³aty odsetki i koszty- sumê tych nale¿no-
�ci ubocznych.

§ 3. 1. Wierzytelno�æ mo¿e byæ umorzona w ca³o�ci lub
czê�ci je¿eli:

1) w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub na podsta-
wie innych okoliczno�ci lub dokumentów stwierdzono, ¿e d³u¿-
nik nie posiada maj¹tku, z którego mo¿na by dochodziæ nale¿-
no�ci,

Na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r.
o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach ( Dz. U. Nr 132,
poz. 622z pó�n. zm.) - Rada Gminy w Pokoju uchwala, co nastê-
puje:

§1.W uchwale Nr IV/40/2003 Rady Gminy w Pokoju z dnia
10 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia górnej stawki op³aty za
us³ugi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na
terenie Gminy Pokój, § 2 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

"Us³ugi, o których mowa w § 1 wykonuje firma RETH-
MANN sp. z o. o., Al. Przyja�ni 9,  45-573 Opole".
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Uchwa³a Nr XI/94/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 17 listopada 2003 r.

w spranie zmiany uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pokój.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski
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Uchwa³a Nr 74/IX/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci gminnych, do których nie stosuje siê przepisów
- Ordynacja  podatkowa , oraz udzielanie innych ulg w sp³acaniu tych nale¿no�ci.

2) w wyniku egzekucji z maj¹tku d³u¿nika lub osoby pozo-
staj¹cej na jego utrzymaniu, osoby te by³yby pozbawione nie-
zbêdnych �rodków do utrzymania,

3) jest oczywiste, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie
uzyska siê kwoty przekraczaj¹cej wydatki egzekucyjne,

4) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika.
2. Wierzytelno�æ mo¿e byæ równie¿ umorzona w ca³o�ci

lub czê�ci, je¿eli przeprowadzone postêpowanie wyja�niaj¹ce
wyka¿e, ¿e za umorzeniem przemawiaj¹ wzglêdy gospodarcze
lub spo³eczne d³u¿nika.

§ 4.1. Umorzenie nale¿no�ci g³ównej poci¹ga za sob¹
umorzenie nale¿no�ci ubocznych. Je¿eli umorzenie dotyczy na-
le¿no�ci g³ównej, w odpowiednim stosunku do tej nale¿no�ci
podlegaj¹ umorzeniu nale¿no�ci uboczne.

2. Je¿eli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko czê�ci nale¿no-
�ci, w decyzji nale¿y okre�liæ termin zap³aty pozosta³ej czê�ci
nale¿no�ci. Je¿eli d³u¿nik nie dotrzyma terminu zap³aty okre�lo-
nego w decyzji, umorzenie mo¿e byæ w ca³o�ci cofniête.

§ 5.1. W przypadkach uzasadnionych wa¿nym interesem
d³u¿nika, mo¿na odroczyæ termin zap³aty nale¿no�ci lub roz³o¿yæ
nale¿no�æ na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwo�ci p³atnicze d³u¿-
nika.

2. Od nale¿no�ci, której termin zap³aty odroczono, lub któ-
r¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê na okres
od wydania decyzji, do up³ywu terminów zap³aty okre�lonych w
decyzji.

3. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie, albo w pe³nej wyso-
ko�ci rat ustalonych w decyzji, pozosta³a do sp³aty nale¿no�æ
staje siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi odsetkami
za zw³okê, w tym równie¿ z odsetkami, o których mowa w ust.2.
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§ 6. 1. Wierzytelno�æ mo¿e byæ umorzona na wniosek d³u¿-
nika lub z urzêdu.

2. Odroczenie terminu zap³aty lub roz³o¿enia nale¿no�ci
na raty mo¿e nast¹piæ jedynie na wniosek d³u¿nika.

§7. Do umarzania wierzytelno�ci i udzielaniu ulg w ich
sp³acaniu, uprawniony jest Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r.o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2000r.
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 113, poz. 984,
Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003r, Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz.
717, 720 i 721)-Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co nastêpuje
:

 §  1.  W uchwale Nr XLIII/356/98 Rady Miejskiej w Prudni-
ku z dnia 29 stycznia 1998r. w sprawie zgody na udzielenie boni-
fikaty przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych, zmienionej uchwa³a-
mi:   Nr XLVI/380/98 z dnia 30 kwietnia 1998r. Nr XII/178/99 z dnia
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Uchwa³a  Nr  XIV/144/2003
Rady  Miejskiej w Prudniku

z dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych .

28 pa�dziernika 1999r. Nr XIX/281/2000 z dnia 31 maja 2000r,
Nr XXIX/393/2001 z dnia 28 lutego 2001r. Nr XII/107/2003 z dnia
28 sierpnia 2003r. w § 1 w ust. 1 w pkt. 1a wyrazy  "31 grudnia
1999r. " zastêpuje siê wyrazami " 31 grudnia 1998 r".

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak
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Uchwa³a  Nr XV/159/2003
  Rady  Miejskiej w Prudniku

  z dnia 27 listopada 2003 r .

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia zasad gospodarowania lokalami u¿ytkowymi stanowi¹cymi w³asno�æ
Gminy Prudnik .

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568)- Rada
Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co nastêpuje :

 §  1 . W uchwale Nr XIII/112/95 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 20 czerwca 1995r. w sprawie okre�lenia zasad gospoda-
rowania lokalami u¿ytkowymi stanowi¹cymi w³asno�æ Gminy
Prudnik, zmienionej uchwa³ami : Nr XLV/374/98 z dnia 26 marca
1998r. i Nr XXXI/448/2001 z dnia 19 kwietnia 2001r. , wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 3 ust. 2, 4, 5, w § 5 ust.4 i  w § 8 ust. 3 u¿yte w ró¿nych
przypadkach wyrazy "Zarz¹d Miejski" zastêpuje siê u¿ytymi w
odpowiednich przypadkach wyrazami " Burmistrz Prudnika",

2) w § 8 uchyla siê ust. 1 i 2.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109    Poz. 2286-2288- 8669 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001r.
o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z 2002r.
Nr 25, poz. 253, Nr 89,poz.804, Nr 199, poz. 1671, z 2003r.
Nr 137, poz.1302 i Nr 149, poz. 1452)- Rada Miejska w Prudniku
uchwala, co nastêpuje :

 § 1. Okre�la siê, ¿e liczba przeznaczonych do wydania
nowych licencji  na wykonywanie transportu drogowego taksów-
k¹ wynosi 2.
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 Uchwa³a  Nr XV/168/2003
 Rady Miejskiej w Prudniku

  z dnia 27 listopada 2003 r .

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

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Na podstawie art. 18 ust.2 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
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 3
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach(Dz.U.
Nr 31 poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz.
136, z 2001 r. Nr 123 poz. 1353)  - Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1. Przyjmuje siê flagê Gminy Rudniki:
Prostok¹tny p³at tkaniny o wymiarach: b - szeroko�æ 1,5 m,
h -  wysoko�æ 1 m,
dzielony w pionie na pasy o szeroko�ci:

- 25% b - w kolorze czerwonym (od strony drzewca),

- 50% b - w kolorze bia³ym,

- 25% b - w kolorze zielonym.
Na pasie koloru bia³ego umieszczony jest herb Gminy

Rudniki. Flaga przedstawiona jest w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr VIII/63/03
Rady Gminy Rudniki

z dnia 9 wrze�nia 2003 r.

w sprawie przyjêcia flagi i pieczêci herbowej Gminy Rudniki.

§2. Przyjmuje siê pieczêæ herbow¹ Gminy Rudniki.
Pieczêæ Gminy jest okr¹g³a z herbem Gminy umieszczonym po-
�rodku ko³a oraz napisem w otoku: �GMINA RUDNIKI�.

Wzór pieczêci zawiera za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§3. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXIV/178/2001Rady Gminy
Rudniki z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjêcia flagi Gminy
Rudniki.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rud-
niki.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Edward G³adysz
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VIII/63/03

Rady Gminy Rudniki
z dnia 9 wrze�nia 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109    Poz.2290- 8671 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r . o samorz¹dzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591
z pó�ñ. zm. ) - Rada Gminy Skarbimierz  uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Nadaæ nazwê "ul. Cisowa " drodze oznaczonej w ewi-
dencji gruntów nr 413  - Obrêb Zielêcice , okre�lonej na za³¹cz-
niku graficznym do niniejszej uchwa³y kolorem ¿ó³tym.
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Uchwa³a Nr IX/68/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 25 sierpnia 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy.

§ 2. Nadaæ nazwê " ul. Czere�niowa  " drodze oznaczonej
w ewidencji gruntów  nr 627- Obrêb Paw³ów , okre�lonej na
za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa³y kolorem ¿ó³tym.

§3. Realizacjê uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Andrzej Dudziak
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit "a" ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U  z 2001 r.  Nr 142
poz.1591 z pózn.zm. / -  Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala ,
co nastêpuje :

§ 1. Uchwa³a okre�la ogólne zasady gospodarowania ko-
munalnymi lokalami u¿ytkowymi.

 § 2. Najem lokali odbywaæ siê bêdzie na podstawie umo-
wy cywilno-prawnej pomiêdzy zarz¹dzaj¹cym lokalami  a na-
jemc¹ .

 § 3.1. Najemcy lokali zostan¹ wy³onieni w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego - przedmiotem przetargu bêdzie
czynsz.

2. Dopuszcza siê równie¿ stosowanie przetargu oferto-
wego pisemnego lub przetargu ograniczonego.

3. Regulamin przetargu ustala Wójt .

 § 4. W przypadkach spo³ecznie uzasadnionych Wójt Gmi-
ny mo¿e wy³¹czyæ z przetargu lokal u¿ytkowy.

 § 5. 1. Do przetargu przeznacza siê wolne lokale u¿ytko-
we wyznaczone przez Wójta Gminy, ze sprawnie dzia³aj¹cymi
wszystkimi instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi   znajduj¹-
cymi siê w lokalu.

2. Przyjêcie z woli najemcy lokalu o stanie niezdatnym do
u¿ytkowania , nie wp³ywa   na zwolnienie z czynszu lub obni¿ki
stawki , o ile regulamin przetargu nie stanowi  inaczej.

§ 6.  1.Upowa¿nia siê zarz¹dzaj¹cego do wyra¿enia zgody
na podnajem czê�ci lokalu.

  2. Zgoda na podnajem mo¿e byæ wydana tylko na okres
1 roku z uwzglêdnieniem �ci�le okre�lonej dzia³alno�ci.

§ 7.  Rozwi¹zanie umowy najmu bez wypowiedzenia mo¿e
nast¹piæ w przypadku gdy:

  -najemca dopu�ci siê zw³oki z zap³at¹ czynszu co naj-
mniej przez dwa okresy p³atno�ci,

  -samowolnie zmieni warunki okre�lone w umowie najmu,
  -faktycznie nie prowadzi dzia³alno�ci w lokalach lub jego

czê�ci  przez okres d³u¿szy   ni¿ dwa miesi¹ce,
  -samowolnie podnajmuje lokal w ca³o�ci lub w czê�ci,
  -prowadzi dzia³alno�æ, w wyniku której w sposób ra¿¹cy

narusza porz¹dek publiczny.

§ 8. W razie �mierci najemcy, prawo do prowadzenia dal-
szej dzia³alno�ci w lokalu przys³uguje:

- ma³¿onkowi,
- pe³noletnim dzieciom najemcy,
- wspólnikom prowadz¹cym z najemc¹ w tym lokalu dzia-

³alno�æ gospodarcz¹.
W przypadku rezygnacji z prowadzenia dzia³alno�ci , lokal

powinien byæ przekazany do dyspozycji zarz¹dzaj¹cego w termi-
nie 2 miesiêcy.
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Uchwa³a Nr XII/76/03
Rady Gminy Tarnów Opolski

 z dnia 27 listopada 2003 r.

 w sprawie zasad gospodarowania lokalami u¿ytkowymi na terenie Gminy Tarnów Opolski.

§ 9. W razie uzyskania zgody na podnajem lokalu , na
powierzchniê podnajmowan¹ ustala siê odrêbn¹ stawkê czyn-
szu w drodze aneksu do umowy.

§ 10. 1.Zmiany umów najmu  w zakresie stawek czynszu
s¹ regulowane aneksami.

2.Odmowa przyjêcia stawki nowego czynszu najmu po-
woduje wypowiedzenie umowy najmu.

3.Stawka czynszu bêdzie waloryzowana  corocznie,  zgod-
nie  ze wska�nikami cen  towarów i us³ug konsumpcyjnych ogó-
³em w trzecim kwartale roku poprzedniego w stosunku do
IV kwarta³u 1995r., ustalonej przez prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego.

§ 11. Ustala siê nastêpuj¹ce minimalne stawki czynszu
za 1m2 powierzchni u¿ytkowej, tj.:

-dla lokalu u¿ytkowego zwi¹zanego  z prowadzeniem dzia-
³alno�ci s³u¿by zdrowia w wysoko�ci :

                                           3,50 z³ + VAT za 1m2 miesiêcznie,

-dla lokalu u¿ytkowego zwi¹zanego z przeznaczeniem na
sanitariaty  w wysoko�ci:         3,50 z³ + VATza 1m2 miesiêcznie,

-dla lokalu u¿ytkowego s³u¿¹cy celom kulturalno-o�wiato-
wym i sportowym w wysoko�ci: 1,50 z³ + VAT za 1m2 miesiêcznie,

-dla lokalu u¿ytkowego zwi¹zanego z prowadzeniem dzia-
³alno�ci gospodarczej w wysoko�ci:

                                           7,50 z³ + VAT za 1m2 miesiêcznie,

-dla lokalu u¿ytkowego zwi¹zanego z prowadzeniem dzia-
³alno�ci   gastronomiczno-monopolowej  w wysoko�ci :

                                          8,00 z³ + VAT za 1m2 miesiêcznie,

-dla lokalu u¿ytkowego zwi¹zanego z prowadzeniem dzia-
³alno�ci handlowej  spo¿ywczo-monopolowej  w wysoko�ci :

                                            8,50 z³ + VAT za 1m2 miesiêcznie,

-dla lokali u¿ytkowych nie zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ go-
spodarcz¹ /gara¿e, magazyny /  w wysoko�ci :

                                            2,50 z³ + Vat za 1m2 miesiêcznie.

 § 12. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zastosowania obni-
¿ek minimalnych stawek czynszu najmu okre�lonych w § 11  w
przypadkach spo³ecznie uzasadnionych.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Dambon
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Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o  pomocy spo³ecznej ( Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414,
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz.1118 i 112;
z 1999r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz.1001; z
2000r. Nr 12, poz. 136 i 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, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268) oraz § 2 ust. 3
rozporz¹dzenia Rady Ministrów  z dnia 14 stycznia 2003r. w spra-
wie szczegó³owych zasad i trybu udzielenia pomocy w do¿ywia-
niu uczniów w 2003 roku (Dz. U. Nr 13, poz. 133) - Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la zasady zwrotu wydatków poniesio-
nych przez Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej na do¿ywianie
uczniów, je¿eli dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza
200% kryterium dochodowego okre�lonego w art. 4 ust. 1 usta-
wy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej.

§ 2.1. Ustala siê, ¿e w przypadku, gdy dochód na osobê w
rodzinie ucznia przekracza warto�æ, o której mowa w § 1, przy-
znany zasi³ek podlega zwrotowi w ca³o�ci lub w czê�ci w wyso-
ko�ci i terminie okre�lonym w decyzji administracyjnej.

2. Na uzasadniony wniosek zasi³kobiorcy okres zwrotu
mo¿e zostaæ przed³u¿ony przez Kierownika O�rodka Pomocy
Spo³ecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pó�n. zm. /  - Rada Gminy w Turawie uchwala,  co nastê-
puje:

§1.Nadaje siê ulicy po³o¿onej w Turawie , brzeg po³udnio-
wy Jeziora Du¿ego od strony miasta Ozimek a przylegaj¹cej do
przysió³ka " Jedlice" nazwê " ul. WODNA" .
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Uchwa³a Nr XI/105/2003
Rady Gminy w Turawie

z dnia 27 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Turawie .

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Turawie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus

2294

Uchwa³a Nr VIII/46/03
Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 28 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych
w zakresie do¿ywiania uczniów.

§3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z
art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej,
Kierownik mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków ponie-
sionych na pomoc w formie posi³ków.

§4. �wiadczeniobiorca obowi¹zany jest do zwrotu otrzy-
manego �wiadczenia jednorazowo lub w ratach miesiêcznych.

§5. Ponowne przyznanie �wiadczenia mo¿e nast¹piæ po
ca³kowitej sp³acie otrzymanego wcze�niej �wiadczenia.

§6. �wiadczenie nie zwrócone w terminie okre�lonym w
decyzji administracyjnej, bêd¹ egzekwowane w trybie przepi-
sów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

§7. Traci moc uchwa³a Nr XXXII/185/02 Rady Gminy w
Wilkowie z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie okre�lenia zasad
zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w
ramach zadañ w³asnych w zakresie do¿ywiania uczniów.

§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wilków.

§9. Uchwa³a wymaga og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Dariusz Ku�mierczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109    Poz. 2293-2294- 8675 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym  [ Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz.1591 z  pó�n.
zm.] i art.30 ust.1 pkt. 3 i ust 6 oraz art.35 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela [Dz.U.z 2003 r. Nr 118,
poz.1112]-Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Ustala siê sposób obliczania  i Regulamin wynagra-
dzania za godziny ponad wymiarowe oraz za godziny dora�nych
zastêpstw nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminê Zawadzkie, stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Za-
wadzkiego.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/110/2000 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 28 wrze�nia 2000 r. oraz uchwa³a
Nr XXIII/148/01 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia  7 czerwca
2001 r.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U.z 2001r.  Nr 142 poz.
1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717)-
Rada Miejska uchwala , co nastêpuje:

§ 1 . Do uchwa³y Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Wo³czy-
nie dodaæ § 2 o brzmieniu :"Stosunki pracy pracowników samo-
rz¹dowych zatrudnionych na podstawie mianowania, zajmuj¹-
cych stanowiska nie objête w § 71 ust. 2 Statutu Gminy Wo³czyn,
ulegaj¹ przekszta³ceniu z dniem wej�cia niniejszej uchwa³y w
¿ycie, w stosunki pracy na podstawie umowy o pracê.
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Uchwa³a Nr XI/108/2003  */
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 10 wrze�nia 2003 r.

 w sprawie zmiany uchwa³y Nr X/102/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. , dotycz¹cej  uchwalenia Statutu Gminy Wo³czyn.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej w Wo³czynie.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej

    Krzysztof Maszkowski

· / -  Uchwa³a zosta³a zaskar¿ona przez Wojewodê Opol-
skiego do Najwy¿szego S¹du Administracyjnego - Oddzia³ Za-
miejscowy we Wroc³awiu. Skarga Nr PN.III-PK-0914-10/2003
z dnia 18 listopada 2003 r.
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Uchwa³a Nr IX/83/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 30 pa�dziernika  2003 r.

w sprawie ustalenia sposobu obliczania i Regulaminu wynagradzania nauczycieli
za godziny ponadwymiarowe oraz za  godziny dora�nych zastêpstw.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/83/2003

Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 pa�dziernika 2003r.

Regulamin wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe oraz godziny dora�nych zastêpstw

§ 1. W celu zapewnienia opieki lub realizacji programu
nauczania w placówkach przedszkolnych i szko³ach, dla których
organem prowadz¹cym jest Gmina Zawadzkie, nauczyciel mo¿e
zostaæ zobowi¹zany do odp³atnej pracy w godzinach ponadwy-
miarowych , zgodnie z posiadan¹ specjalno�ci¹ do 1/4 tygo-
dniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ, wynikaj¹ce-
go z zajmowanego przez niego stanowiska.

§ 2. Przydzielenie nauczycielowi wiêkszej liczby godzin po-
nadwymiarowych , o których mowa w § 1, ale nie wiêcej ni¿
1/2 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, wymaga
zgody nauczyciela.

§ 3. 1. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przy-
dzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego, obowi¹zkowe-
go wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuñczych.
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2. Podstawê do obliczenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe stanowi stawka osobistego zaszeregowania
nauczyciela z uwzglêdnieniem przys³uguj¹cego mu dodatku za
warunki pracy.

3. Wysoko�æ stawki wynagrodzenia zasadniczego na jed-
n¹ godzinê przeliczeniow¹ dla nauczycieli realizuj¹cych tygo-
dniowo obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza siê, dziel¹c odpowiedni¹ mi-
nimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wy-
nikaj¹c¹ z osobistego zaszeregowania nauczyciela przez mie-
siêczn¹ liczbê godzin bêd¹c¹ wynikiem pomno¿enia tygodnio-
wego obowi¹zkowego wymiaru godzin przez 4,16 - z zaokr¹gle-
niem do pe³nych godzin, w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godzi-
ny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

§ 4. Ustalenia zawarte w § 3 znajduj¹ zastosowanie rów-
nie¿ w przypadku obliczania wynagrodzenia dla nauczyciela za
przepracowane godziny zastêpstw dora�nych.

§ 5. Godziny ponadwymiarowe s¹ p³atne równie¿ w przy-
padku:

a)  niezrealizowania ich z powodów le¿¹cych po stronie
pracodawcy,

b)  zawieszenia zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
c)  wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy,
d)  choroby dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹cej

nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
e)   rekolekcji,
f)  udzia³u nauczyciela w konferencji metodycznej,
g)   w Dniu Edukacji Narodowej, rozpoczêcia i zakoñcze-

nia roku szkolnego.

§ 6. Wynagrodzenie za przepracowane godziny ponadwy-
miarowe i godziny dora�nych zastêpstw wyp³acane jest nauczy-
cielowi miesiêcznie z do³u, najpó�niej w dniu wyp³aty wynagro-
dzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym  [  Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z
pó�n.zm. ] i art.49 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela [ Dz.U. z 2003 r. Nr 118,poz.1112 ]- Rada Miej-
ska w Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1.Ustala siê Regulamin okre�laj¹cy wysoko�æ oraz
szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nagród dla na-
uczycieli szkó³ i przedszkoli prowadzonych przez Gminê Zawadz-
kie.

2.Regulamin stanowi¹ za³¹czniki nr 1 i nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Za-
wadzkiego.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/108/2000 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 28 wrze�nia 2000 r.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert
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Uchwa³a Nr IX/84/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wysoko�ci oraz zasad przyznawania i wyp³acania nagród dla nauczycieli
za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze.

                                                                             Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IX/84/2003

                                Rady Miejskiej w Zawadzkiem
                                         z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

Regulamin przyznawania i wyp³acenia nagród dla na-
uczycieli publicznych przedszkoli za ich osi¹gniêcia dydak-
tyczno - wychowawcze

§ 1. W bud¿ecie Gminy zachowuje siê specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli szkó³ i przedszkoli w wysoko�ci co naj-
mniej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wyna-
grodzeñ placówki, z przeznaczeniem na wyp³atê nagród dla na-
uczycieli i dyrektorów za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wycho-
wawcze i opiekuñcze.

§ 2. 1. Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ specjalnego fundu-
szu nagród wymienionego w §1:

a) 20% tego funduszu przeznacza siê na nagrody przyzna-
wane przez Burmistrza Zawadzkiego,

b) 80% przeznacza siê na nagrody przyznawane przez dy-
rektora  przedszkola, chyba ¿e stosowane przepisy o�wiatowe
stanowi¹ inaczej.

§ 3. Nagroda z puli specjalnego funduszu nagród mo¿e
zostaæ przyznana nauczycielowi, który przepracowa³ w przedszko-
lu co najmniej dwa lata oraz spe³nia kryteria i wymogi okre�lone
w §4 lub §5 niniejszego Regulaminu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109    Poz. 2296-2297- 8677 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109

§ 4.1. Kryteria brane pod uwagê przy typowaniu nauczy-
ciela do nagrody dyrektora przedszkola:

a) prawid³owe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

b) dobra znajomo�æ programu, stosowanie ró¿norodnych
metod i form pracy, wprowadzenie innowacji pedagogicznych,

c) osi¹gane wyniki w zakresie przygotowania dzieci do
podjêcia nauki w szkole i realizacji materia³u programowego,

d) �ledzenie postêpów wiedzy pedagogicznej i metodycz-
nej oraz stosowanie ich w pracy zawodowej,

e) czynne uczestniczenie w ró¿nych formach doskonale-
nia zawodowego,

f) prowadzenie zajêæ kole¿eñskich otwartych i na zespo-
³ach samokszta³ceniowych,

g) wspó³dzia³anie w procesie wychowawczym ze �rodo-
wiskiem rodzinnym, lekarzem i Poradni¹ Psych.- Pedagogicz-
n¹, stosowanie ró¿norodnych form tej wspó³pracy,

h) podejmowanie dodatkowych dzia³añ na rzecz przed-
szkola , sposób wywi¹zywania siê z czynno�ci s³u¿bowych,

i) dba³o�æ o zgodn¹ i mi³¹ atmosferê na terenie placówki.

§ 5. Kryteria do typowania nauczyciela i dyrektora do na-
grody Burmistrza:

a) spe³nia wymogi okre�lone w §4 Regulaminu.
b) wzorowo kieruje, planuje i organizuje prac¹ placówki i

godnie reprezentuje j¹ na zewn¹trz poprzez:
- tworzenie warunków do realizacji zadañ dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuñczych,
- aktywne kszta³towanie atmosfery pracy w placówce i sto-

sunków interpersonalnych,
- wspó³dzia³anie z organem prowadz¹cym i realizowanie

jego zaleceñ i wniosków w zakresie i na zasadach okre�lonych
w ustawie,

- w³a�ciwe kierowanie sprawami kadrowymi placówki,
- kreowanie pozytywnego wizerunku placówki.

§ 6. Nagrodê, o której mowa w §3 :
1) dla nauczyciela - przyznaje i okre�la wysoko�æ dyrektor

szko³y w której zatrudniony jest nauczyciel z zastrze¿eniem, i¿
jednostkowo przydzielona nagroda nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 5 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z
pe³nymi kwalifikacjami,

2) dla dyrektora lub nauczyciela przedszkola - przyznaje i
okre�la wysoko�æ Burmistrz Zawadzkiego.

Wysoko�æ przydzielonej nagrody uzale¿niona jest od typu
i z³o¿ono�ci pracy w placówce i nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z
pe³nymi kwalifikacjami.

§ 7. Nagroda ma charakter uznaniowy .

§ 8. Nagroda mo¿e byæ przyznana tylko jeden raz w ci¹gu
roku szkolnego.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IX/84/2003

                             Rady Miejskiej w Zawadzkiem
                                   z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

Regulamin przyznawania i wyp³acania nagród dla na-
uczycieli publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów za
ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze

§ 1. W bud¿ecie Gminy zachowuje siê specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli szkó³ i przedszkoli w wysoko�ci co naj-

mniej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wyna-
grodzeñ placówki z przeznaczeniem na wyp³atê nagród dla na-
uczycieli i dyrektorów za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wycho-
wawcze.

§ 2. 1. Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ specjalnego fundu-
szu nagród wymienionego w § 1:

a) 20% funduszu przeznacza siê na nagrody przyznawane
przez Burmistrza Zawadzkiego,

b) 80% przeznacza siê na nagrody przyznawane przez dy-
rektora szko³y, chyba , ¿e przepisy o�wiatowe stanowi¹ inaczej.

§ 3. Nagroda z puli specjalnego funduszu nagród mo¿e
zostaæ przyznana nauczycielowi, który przepracowa³ w szkole co
najmniej dwa lata oraz spe³nia wymogi i kryteria okre�lone w
§ 4 lub § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 4. Kryteria brane pod uwagê przy typowaniu nauczyciela
do nagrody dyrektora szko³y:

1. W zakresie pracy wychowawczej:
- pozytywne zmiany, jakie dokona³y siê w zespole klaso-

wym pod wp³ywem oddzia³ywania wychowawcy w zakresie: in-
tegracji zespo³u, aktywno�ci spo³ecznej, udzia³u uczniów w pra-
cy samorz¹du uczniowskiego, zdyscyplinowania, frekwencji na
zajêciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, wyników nauczania i wy-
chowania,

- prowadzenie urozmaiconej dzia³alno�ci wychowawczej
w klasie np.: wycieczki, udzia³ uczniów w spektaklach teatral-
nych, koncertach, wystawach i spotkaniach z ciekawymi lud�mi,

- zorganizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz
szko³y i �rodowiska, udzia³ m³odzie¿y  w konkursach, przegl¹-
dach, festiwalach, wystawkach i olimpiadach przedmiotowych,
zorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
prowadzenie orientacji zawodowej,

- przygotowanie i wzorowe zorganizowanie uroczysto�ci
szkolnej lub �rodowiskowej,

- prawid³owe przygotowanie i przeprowadzenie jednej z
form letniego lub zimowego wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szko-
³y w której pracuje.

2. W zakresie pracy dydaktycznej:
- stwierdzone pomiarem jako�ci pracy, przynajmniej do-

bre wyniki nauczania danego zajêcia edukacyjnego,
- zakwalifikowanie uczniów do grupy laureatów konkur-

sów przedmiotowych na szczeblu rejonowym lub wy¿szym,
- stwierdzone dobre wyniki w nauczaniu wykazane spraw-

dzianem kompetencji lub egzaminem zewnêtrznym,
- zorganizowanie imprezy ogólnoszkolnej o znacz¹cych

walorach poznawczych i wychowawczych,
- udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdol-

nionymi oraz uczniami, którzy maj¹ trudno�ci w nauce.
3. W zakresie pracy opiekuñczej:
- zapewnienie opieki i pomocy uczniom bêd¹cym w trud-

nej sytuacji materialnej lub ¿yciowej, pochodz¹cym z rodzin
moralnie zaniedbanych; udzielanie pomocy uczniom z zaburze-
niami w rozwoju oraz zagro¿onym niedostosowaniem spo³ecz-
nym, maj¹cym trudno�ci w nauce i przystosowaniu siê do ¿ycia
w grupie,

- prowadzenie dzia³alno�ci maj¹cej na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej w�ród uczniów, w
tym narkomanii, alkoholizmu, chuligañstwa i inne,

- zorganizowanie wspó³pracy szko³y z placówkami kultu-
ralno - o�wiatowymi, innymi pracodawcami, s³u¿b¹ zdrowia,
policj¹, s¹dem dla nieletnich, organizowanie konsultacji, pre-
lekcji, odczytów i wyk³adów pedagogicznych dla rodziców, po-
dejmowanie inicjatyw zwi¹zanych z pomoc¹ materialn¹ na rzecz
szko³y.
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4. W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
- doskonalenie w³asnego warsztatu pracy poprzez nowo-

czesne i funkcjonalne urz¹dzenie pracowni przedmiotowej, opra-
cowanie i wdro¿enie edukacyjnego programu autorskiego, opra-
cowanie przyk³adowego rozk³adu materia³ów i konspektów lek-
cji w zakresie nowych lub zmodernizowanych programów na-
uczania, aktywny - udokumentowany udzia³ w zorganizowanych
formach doskonalenia zawodowego,

- kierowanie zespo³em przedmiotowym lub wychowaw-
czym, prowadzenie lekcji kole¿eñskich, sprawowanie opieki nad
studentami odbywaj¹cymi praktyki.

§ 5. Kryteria typowania nauczyciela i dyrektora do nagrody
Burmistrza:

a) spe³nia wymogi okre�lone w § 4 Regulaminu.
b) wzorowo kieruje, planuje i organizuje prac¹ placówki i

godnie reprezentuje j¹ na zewn¹trz poprzez:
- tworzenie warunków do realizacji zadañ dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuñczych,
- aktywne kszta³towanie atmosfery pracy w placówce i sto-

sunków interpersonalnych,
- wspó³dzia³anie z organem prowadz¹cym i realizowanie

jego zaleceñ i wniosków w zakresie i na zasadach okre�lonych
w ustawie,

- w³a�ciwe kierowanie sprawami kadrowymi placówki,
- kreowanie pozytywnego wizerunku placówki

§ 6. Nagrodê, o której mowa w § 3:

1) dla nauczyciela - przyznaje i okre�la wysoko�æ dyrektor
szko³y w której zatrudniony jest nauczyciel z zastrze¿eniem, i¿
jednostkowo przydzielona nagroda nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 5 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z
pe³nymi kwalifikacjami,

2) dla dyrektora  lub nauczyciela szko³y  - przyznaje i okre-
�la wysoko�æ Burmistrz Zawadzkiego . Wysoko�æ przydzielonej
nagrody uzale¿niona jest od typu i z³o¿ono�ci pracy w placówce
i nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela dyplomowanego z pe³nymi kwalifikacjami.

§ 7. Nagroda ma charakter uznaniowy.

§ 8. Nagroda mo¿e byæ przyznana tylko jeden raz w ci¹gu
roku szkolnego.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z pó�n.zm.)  i art.30 ust.1 pkt. 2 i ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela [ Dz.U.z 2003r. Nr 118, poz.1112] oraz
§ 6 i 7 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000 r. w sprawie wysoko�ci minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wy-
soko�ci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê
przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i
zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i
uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyzna-
nia dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków
zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹-
cych do dodatku za wys³ugê lat [Dz.U.Nr 39, poz. 455; z 2003r.
Nr34, poz.286]- Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala , co na-
stêpuje:

§ 1.Ustala siê Regulamin dodatku za warunki pracy przy-
s³uguj¹cego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i przed-
szkolach prowadzonych przez Gminê Zawadzkie, stanowi¹cy za-
³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Za-
wadzkiego.

§ 3. Traci moc uchwa³a  Nr XVIII/106/2000 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 28 wrze�nia 2000 r.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert
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Uchwa³a Nr IX/86/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu dodatku za warunki pracy.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IX/86/2003

Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

 Regulamin dodatku za warunki pracy

§ 1. 1. Dodatek za warunki pracy przys³uguje nauczycie-
lom pracuj¹cym w trudnych i uci¹¿liwych dla zdrowia warun-
kach.

2. Wykaz prac wykonywanych w trudnych warunkach okre-
�la § 6 rozporz¹dzenia MEN z dnia 11 maja 2000 r.

3. Wykaz prac wykonywanych w uci¹¿liwych warunkach
okre�la § 7 rozporz¹dzenia MEN z dnia 11 maja 2000 r.

§ 2. 1. Wysoko�æ dodatku, o którym mowa w § 1, uzale¿-
niony jest od:

a) stopnia trudno�ci, uci¹¿liwo�ci dla zdrowia realizowa-
nych prac lub zajêæ,

b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach wy-
mienionych w § 1.

§ 3. 1. Dodatek dla nauczyciela i wychowawcy wykonuj¹-
cego pracê w warunkach trudnych wg wykazu, do którego odwo-
³uje siê w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, ze szczególnym
uwzglêdnieniem prowadzenia indywidualnego nauczania dziec-
ka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego, a realizuj¹-
cego ten obowi¹zek w szko³ach powszechnych, ustala siê w
wysoko�ci 20% godziny przeliczeniowej za ka¿d¹ godzinê prze-
prowadzonych zajêæ.

2. Dodatek dla nauczyciela wykonuj¹cego pracê w warun-
kach uci¹¿liwych wg wykazu tych warunków do którego odwo³u-
je siê § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu,  ustala siê w wysoko-
�ci 10% godziny przeliczeniowej za ka¿d¹ godzinê przepraco-
wanych zajêæ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109    Poz.2297-2298- 8679 -
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§ 4. W razie zbiegu tytu³u uprawniaj¹cego do dodatków za
trudne i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi pra-
wo do dodatku z obu tytu³ów.

§ 5. Dodatek za warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
za ka¿d¹ faktycznie przepracowan¹  w tych warunkach godzinê.

§ 6. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielowi
dyrektor szko³y lub przedszkola, w której nauczyciel jest zatrud-
niony, a dyrektorowi Burmistrz Zawadzkiego.

§ 7. Dodatek wyp³acany jest miesiêcznie z do³u, w dniu
wyp³aty wynagrodzenia.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym [ Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z
pó�n.zm.] oraz art.54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r.- Karta Nauczyciela [ Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112] -
Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje:

§1.1. Ustala siê Regulamin nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, okre�laj¹cy wysoko�æ oraz szczegó³owe za-
sady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego, przys³uguj¹cego nauczycielowi, który posiada kwa-
lifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego
w szkole lub w przedszkolu na terenie wsi, prowadzonemu przez
Gminê Zawadzkie.

2. Regulamin stanowi za³¹cznik do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Za-
wadzkiego.

§ 3.  Traci moc uchwa³a Nr XVIII/107/2000 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 28 wrze�nia 2000r. i uchwa³a Nr XXIII/146/01
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 7 czerwca 2001r.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert

                                                                         Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/88/2003

                          Rady Miejskiej w Zawadzkiem
                                           z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

Regulamin nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

§ 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "do-
datkiem", przys³uguje nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifika-
cje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego w
wymiarze co najmniej po³owy obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w
szkole lub w przedszkolu, po³o¿onych na wsi.

§ 2.1.   Dodatek mieszkaniowy przys³uguje w zale¿no�ci
od stanu rodzinnego nauczyciela ( wspó³ma³¿onek, dzieci w³a-
sne i przysposobione mieszkaj¹ce stale z nim i pozostaj¹ce
pod jego opiek¹) w wysoko�ci:

a)  1 osoba - 0,7 %
b)  2 osoby - 0,8 %
c)  3 osoby - 0,9 %
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Uchwa³a Nr IX/88/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia  30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie ustalenia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

d)  4 osoby i wiêcej - 1% p³acy zasadniczej nauczyciela
mianowanego z pe³nymi   kwalifikacjami.

3. Dokumentami potwierdzaj¹cymi prawo nauczyciela do
dodatku s¹ w szczególno�ci: odpis aktu urodzenia dziecka, orze-
czenie s¹dowe o przysposobieniu dziecka, za�wiadczenie biu-
ra ewidencji ludno�ci o zamieszkiwaniu, wpis w dowodzie oso-
bistym.

4. Wniosek i odpisy dokumentów, o których mowa w ust.
1i 2, nauczyciel przedstawia swojemu pracodawcy.

§ 3. Dodatek jest przyznawany w ostatnim dniu miesi¹ca
kalendarzowego.

§ 4.Prawo do dodatku wygasa lub ulega zmianie:
1) w przypadku zmiany stanu rodzinnego nauczyciela,
2) z koñcem miesi¹ca kalendarzowego, w którym dziec-

ko, od którego posiadania uzale¿nione jest prawo nauczyciela
do dodatku, koñczy w 18 roku ¿ycia,

3) z ostatnim dniem miesi¹ca kalendarzowego, w którym
nast¹pi³o wyga�niêcie lub rozwi¹zanie stosunku pracy z nauczy-
cielem.

§ 5.1. Wyp³acenie przys³uguj¹cego dodatku ulega zawie-
szeniu na okres :

a) urlopu bezp³atnego nauczyciela, d³u¿szego ni¿ miesi¹c
kalendarzowy,

b) umieszczenie dziecka, od posiadania którego uzale¿-
nione jest prawo  nauczyciela do dodatku w domu lub innej
placówce o�wiatowo-wychowawczej,

c) zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem, od
posiadania którego uzale¿nione jest prawo nauczyciela do do-
datku.

2. Wznowienie wyp³acania zasi³ku po ustaniu przyczyny
zawieszenia, nastêpuje po z³o¿eniu przez nauczyciela wniosku i
na zasadzie okre�lonych w §2.

§ 6.Nauczyciel, któremu dodatek jest wyp³acany, obowi¹-
zany jest zawiadomiæ niezw³ocznie pracodawcê o okoliczno-
�ciach powoduj¹cych zmiany prawa do zasi³ku lub zawieszenia
jego wyp³acania.

§ 7.Dodatek przys³uguj¹cy za niepe³ne miesi¹ce kalen-
darzowe wyp³aca siê w wysoko�ci 1/30 dodatku za ka¿dy dzieñ.
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pomiêdzy :
1.Gmin¹ Skarbimierz,  reprezentowan¹ przez:
Wójta -  Andrzeja Pulita, zwanym dalej " Powierzaj¹cym - a
2. Powiatem Brzeskim, reprezentowanym przez Zarz¹d ,

w osobach :
- Stanis³awa Szypu³y - Przewodnicz¹cego Zarz¹du,
- Zbys³awa Bila - Wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du ,
zwanym dalej " Przejmuj¹cym " , w sprawie  przejêcia

zadañ edukacyjnych  zwi¹zanych z  funkcjonowaniem  gim-
nazjum przysposabiaj¹cego do pracy.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorz¹dzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pó�n. zm.)  i art. 5 ust. 5 b ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o
systemie o�wiaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó�n. zm.)
strony Porozumienia postanawiaj¹ , co nastêpuje:

§1 . Przejmuj¹cy przejmuje zadanie w³asne Gminy Skar-
bimierz dotycz¹ce za³o¿enia i prowadzenia gimnazjum przyspo-
sabiaj¹cego do pracy.

§2 . 1.Gimnazjum, o którym mowa w § 1,  bêdzie szko³¹
dla m³odzie¿y, kszta³c¹c¹ w cyklu 3 - letnim, na podbudowie
szko³y podstawowej .

2.Siedzib¹ gimnazjum bêdzie Zespó³ Szkó³ Rolniczych w
¯³obi�nie 80.
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POROZUMIENIE
 Nr Or.  0084/49/2003

zawarte w dniu 20 listopada 2003 r.

3.Przejmuj¹cy mo¿e w³¹czyæ gimnazjum do Zespo³u Szkó³
Rolniczych w   ¯³obi�nie 80.

 § 3 . Gimnazjum przysposabiaj¹ce do pracy bêdzie pla-
cówk¹ bezobwodow¹, o zasiêgu regionalnym.

§ 4. Finansowanie zadania odbywaæ siê bêdzie w ramach
otrzymywanej przez Powiat Brzeski subwencji o�wiatowej.

§ 5. Ka¿dej ze stron s³u¿y prawo wypowiedzenia Porozu-
mienia,  z zachowaniem rocznego terminu, który up³ywa z dniem
31 sierpnia danego roku.

§ 6 . Porozumienie zawiera siê na czas nieokre�lony.

§ 7. Porozumienie sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach,  z czego dwa otrzymuje " Przejmuj¹cy" i
jeden egzemplarz " Powierzaj¹cy" .

§ 8 . Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania .

Powierzaj¹cy :         Przejmuj¹cy:
Wójt                                         Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Andrzej Pulit                          Stanis³aw Szypu³a
                                                  Wicestarosta
                                                  Zbys³aw Bil

pomiêdzy:
Urzêdem Gminy w Strzeleczkach, reprezentowanym

przez: Wójta Bronis³awa Kurpielê
a Komend¹ Wojewódzk¹ Policji w Opolu, reprezento-

wan¹ przez: nadkom.   Zbigniewa Bia³ostockiego - p.o. Zastêpcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Opolu o nastêpuj¹cej
tre�ci:

§ 1.1. Gmina zobowi¹zuje siê do przekazania �rodków
finansowych w wysoko�ci 4.000 z³ (s³ownie:  cztery  tysi¹ce  z³o-
tych  00/100), Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

2. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu o�wiadcza, i¿
ww. �rodki przyjmuje.

3. �rodki zostan¹ wykorzystane do dnia 31 grudnia 2003r.

§ 2.Ww. kwota  przeznaczona zostanie na dofinansowa-
nie zakupu radarowego miernika prêdko�ci z przeznaczeniem
dla dzielnicowych pe³ni¹cych s³u¿bê na terenie Gminy Strze-
leczki.

§ 3.1. �rodki, o których mowa w § 1, zostan¹ przekazane w
ci¹gu 14 dni od daty podpisania Porozumienia na rachunek
bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu :

- Kredyt Bank S.A. O/Opole nr 15001575-1007-
121570007904.

§ 4.1. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli realizacji za-
kupów okre�lonych w § 2.
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Porozumienie

zawarte w Opolu dnia 3 grudnia 2003 r.

2. W przypadku, gdy Gmina w wyniku kontroli stwierdzi, ¿e
przekazane �rodki finansowe zosta³y przeznaczone na inny cel
ni¿ wskazano w niniejszym Porozumieniu,  warto�æ przekazanej
kwoty podlega natychmiastowemu zwrotowi na rachunek Gminy.

3. Otrzymane �rodki nale¿y wydawaæ zgodnie z przepisa-
mi ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 5.Wszelkie zmiany do niniejszego Porozumienia wyma-
gaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 6.Przekazuj¹cy �rodki finansowe, informacjê o przeka-
zanych �rodkach finansowych og³osi w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego, na co odbieraj¹cy �rodki finansowe
wyra¿a  zgodê.

§ 7.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozu-
mieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.Porozumienie sporz¹dzono w 6 jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach z czego 4 egzemplarze otrzymuje strona odbiera-
j¹ca �rodki.

Odbieraj¹cy �rodki finansowe: Przekazuj¹cy �rodki finansowe:
Zastêpca Wójt
Komendanta Wojewódzkiego Policji  Bronis³aw Kurpiela
w Opolu
Nadkom.Zbigniew Bia³ostocki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109    Poz.2300-2301- 8681 -
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Na podstawie art. 24 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 pa�dzier-
nika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r., Nr 99, poz.
1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz.1623; z
2002 r. Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 39 i
42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w
województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80 poz. 872, Nr 128 poz. 1407;
z 2002 r. Nr 37 poz. 329, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 558, Nr 89
poz.804, Nr 200 poz. 1688; z 2003 r. Nr 52 poz. 450),  zarz¹dza
siê, co nastêpuje:

§ 1. W rozporz¹dzeniu Nr P/10/2000 Wojewody Opolskie-
go z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie Parku Krajobrazowego
"Góra �w. Anny" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  Nr 33, poz.169) wpro-
wadza siê na-stêpuj¹ce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"Park Krajobrazowy "Góra �w. Anny", utworzony uchwa³¹

Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia
26 maja 1988 r. , zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar o po-
wierzchni 5.051 ha, po³o¿ony w Gminach: Le�nica, Zdzieszowi-
ce, Gogolin, Izbicko, Strzelce Opolskie i Ujazd w województwie
opolskim.

Granica Parku przebiega: drog¹ krajow¹ 409 (Gogolin -
Strzelce Opolskie) od skrzy¿owania  z drog¹ wojewódzk¹
27-454 we wsi D¹brówka do skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹
27-827; dalej t¹ drog¹ przez wie� Wysoka, Kad³ubiec do pasa
autostrady; pasem autostrady do drogi wojewódzkiej 27-805;
drog¹ t¹ do linii kolejowej (Opole - Kêdzierzyn-Ko�le);lini¹  kole-
jow¹ w kierunku zachodnim do drogi wojewódzkiej 27-401; t¹
drog¹ przez wie� Lichynia do Le�nicy; w Le�nicy na pó³noc gra-
nic¹ dzia³ki nr ew. 669/65 i na pó³nocny zachód granic¹ dzia³ek
nr ew. 1173/66 a 1168/66 do drogi dz. nr ew. 608/68. Dalej umow-
n¹ lini¹ prost¹ do granicy dzia³ek nr ew. 505/263 a 476/264,
oko³o 120 metrów wzd³u¿ tej granicy, a nastêpnie prostopadle
do niej do granicy dzia³ek nr ew. 266 a 341/267 i t¹ granic¹ do
drogi dz. nr ew. 251. Dalej w kierunku pó³nocnym wzd³u¿ drogi,
wokó³ dzia³ki 364/108 i drog¹ dz. nr ew. 112 do granicy dzia³ek
87 i 249 - nastêpnie w kierunku zachodnim granic¹ pomiêdzy
dzia³kami 88 a 250; 83 a 238; 82 a 370/237 i 369/236; 744/78 a
922/220 i 749/204. Dalej w kierunku po³udniowym drog¹ nr ew.
748/79 do ul. Góra �w. Anny; w kierunku pó³nocno-zachodnim
umown¹ lini¹ prost¹ prostopad³¹ do podzia³u geodezyjnego do
drogi polnej dz. nr ew. 536 i t¹ drog¹ do ul. Trzech Braci. Wzd³u¿
ulicy do granicy pomiêdzy dzia³kami 184/79 i 183/79 a dz. 78 t¹
granic¹ w kierunku po³udniowo-zachodnim, a nastêpnie w od-
leg³o�ci 70 m od ul. ¯yrowskiej równolegle do jej przebiegu a¿
do granicy dzia³ek nr ew. 74 i 75, t¹ granic¹ do ul. ¯yrowskiej i
dalej drog¹ wojewódzk¹ 27-471 do wsi ̄ yrowa; w ̄ yrowej drog¹
Kasztanow¹, wschodni¹ i pó³nocn¹ granic¹ zespo³u parkowo-
pa³acowego i ulic¹ Ogrodow¹ do drogi wojewódzkiej 27-443;
drog¹ t¹ do wsi Jasiona, a nastêpnie drog¹ wojewódzk¹ 27-
454 przez wsie Zakrzów i D¹brówka do drogi krajowej 409 (Go-
golin - Strzelce Opolskie).

Park obejmuje zachodni kraniec Wy¿yny �l¹skiej zwany
Garbem Che³mu, dominuj¹cy w krajobrazie �rodkowej czê�ci
województwa i wyró¿niaj¹cy siê bezcennymi warto�ciami histo-
rycznymi i kulturowymi oraz wysokimi walorami krajobrazowo-
przyrodniczymi."

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
"1. Na terenie Parku zabrania siê:
1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przed-

siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie �rodowiska;

2) umy�lnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, nisz-
czenia nor, legowisk zwierzêcych oraz tarlisk i z³o¿onej ikry, z
wyj¹tkiem amatorskiego po³owu ryb, polowañ prowadzonych w
ramach gospodarki ³owieckiej oraz wykonywania czynno�ci w
ramach racjonalnej gospodarki rolnej, le�nej, rybackiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ �ródpolnych, przy-
dro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu
drogowego oraz budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urz¹dzeñ wodnych;

4) wypalania ro�linno�ci i pozosta³o�ci ro�linnych, je¿eli
nie jest ono zwi¹zane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
le�nej, rolnej lub robót zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpowodziow¹;

5) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, minera-
³ów oraz skamienia³o�ci, zw³aszcza kopalnych szcz¹tków ro�lin
i zwierz¹t;

6) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rze�bê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym albo utrzymaniem, budow¹, odbudow¹,
napraw¹ lub remontem urz¹dzeñ wodnych;

7) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli zmiany
te nie s³u¿¹ ochronie przyrody oraz racjonalnej gospodarce rol-
nej, le�nej, wodnej i rybackiej;

8) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników
wodnych;

9) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych
gruntów rolnych;

10) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹ bez-
�ció³kow¹;

11) utrzymywania otwartych rowów �ciekowych i zbiorni-
ków �ciekowych;

12) umieszczania tablic reklamowych poza terenami za-
budowanymi.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹ zadañ
realizowanych na rzecz obronno�ci kraju i bezpieczeñstwa pañ-
stwa, akcji ratowniczej oraz inwestycji realizuj¹cych cele publicz-
ne."

3) w § 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Wokó³ Parku tworzy siê otulinê o powierzchni 6.374 ha."
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
"Przepisy § 3 maj¹ zastosowanie do obszaru otuliny, je¿e-

li dotyczy przedsiêwziêæ niekorzystnie wp³ywaj¹cych na zacho-
wanie walorów krajobrazowych Parku."

5) uchyla siê § 8;
6) za³¹cznik do rozporz¹dzenia otrzymuje brzmienie

okre�lone w za³¹czniku.

§ 2. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

2302

Rozporz¹dzenie Nr 0151/P/7/2003
Wojewody Opolskiego

z dnia 8 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra �w. Anny".



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109    Poz. 2302- 8683 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109            Poz.2302- 8684 -



Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r., Nr 99, poz. 1079, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623; 2002r.  Nr 130,
poz. 1112; 2003r. Nr 80, poz. 1189) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.1. Uznaje siê za zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe
obszary, których wykaz, lokalizacja i przedmiot ochrony okre�lo-
ny zostaje w za³¹czniku do rozporz¹dzenia.

§ 2. Na terenie zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych za-
brania siê:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu,
2) zmiany sposobu u¿ytkowania ziemi,
3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych

rze�bê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym albo utrzymaniem, budow¹, odbudow¹,
napraw¹ lub remontem urz¹dzeñ wodnych,

4) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, w tym: wysypy-
wania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczysto-
�ci, za�miecania obiektu i terenu wokó³ niego,

2303

Rozporz¹dzenie Nr 0151/P/8/2003
Wojewody Opolskiego

z dnia  8 grudnia  2003 r.

w sprawie uznania za zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe.

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli zmiany
te nie s³u¿¹ ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rol-
nej, le�nej, wodnej lub rybackiej,

6) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania natural-
nych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-
b³otnych,

7) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia u¿ytko-
wanych gruntów rolnych,

8) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektu-
ry i tymczasowych obiektów budowlanych mog¹cych  mieæ ne-
gatywny wp³yw na obiekt chroniony b¹d� spowodowaæ degra-
dacjê  krajobrazu.

§ 3. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik do
rozporz¹dzenia Nr 0151/P/8/2003

Wojewody Opolskiego
z dnia  8 grudnia  2003 r.

Po³o¿enie Administracyjne 
Lp. Nazw a 

Pow ierzchnia  
(ha) Starostwo/ 

Gmina 
Nadle�nictw o Nr dzia³ek 

Po³o¿enie 
Geograficzne 

Przedmiot ochrony 

Strzelce Opolskie/ 

Kolonow skie 

Zawadzkie 

Obrêb: Kolonow skie 

Le�nictwo: Haraszow skie, Piotrow ina 
Oddz.: 144,145a*,158,159,160,161,179,180,200,201, 

202,215abcdfghijk,216abc  

144/2,144,145*,159, 

160,161,179/2 ,180, 

200,201,202,215/1*, 

216/1* 
1 Kocia G óra 370,36 

Olesno/ Dobrodzieñ  

Zawadzkie 

Obrêb: Kolonow skie 

Le�nictwo: Piotrow ina 

Oddz.: 158,200   

158,200 

Rów nina Opolska 

Obni¿enie Ma³ej 

Panw i 

Obszar W niesieñ 

morenow ych 

poro�niêtych lasami  

Strzelce Opolskie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 

Obrêb: Zawadzkie 

Le�nictwo: Mosty 

Oddz.: 169,170,171,201,202,203,207,228,229,230 

169/2,169/3,169/4, 
226,170/1,170/2, 

170/4,171/1 ,171/2, 

201,202,203,207/1, 

207/2,228,229,230 2 M ostki 501,32 

Strzelce Opolskie/ 

Jemielnica 

Zawadzkie 

Obrêb: Zawadzkie 

Le�nictwo: Mosty 
Oddz.: 172,173,174,175,208,209,210 

172,173,174,175, 

208/1,208/2,209/1, 

209/2,210/1,210/2 

Rów nina Opolska 

Obni¿enie Ma³ej 

Panw i 

W zniesienia 
morenow e 

3 

 

Nad 

Bziniczk¹ 
 

155,43 
Strzelce Opolskie/ 

Zawadzkie 

Zawadzkie 

Obrêb: Kolonow skie 

Le�nictwo: Kolejka, Haraszow skie 

Oddz.: 109,110d*ghi, 111f, 

112g*h, 113,130, 67, 145a*b, 146a*bc, 147a*bcd, 148,108abcdfhi 

113/2,112/2,111/1, 

110*,109,130,67/2, 
145*,146*,147*,148,108* 

Rów nina Opolska 

Kompleks le�ny 

po³o¿ony w zd³u¿ 

�rodkow ego odcinka 

rzeki Bziniczki 

 

4 

 

Piaskowa 

Góra 

 

 

99,88 

Strzelce Opolskie/ 

Jemielnica 

Zawadzkie 

Obrêb: Zawadzkie 

Le�nictwo: W ierchlesie 

Oddz.:183,184,185,150d*, 151ijk* 

 

183,184,185,150*, 151*
 

Rów nina Opolska 
Obni¿enie Ma³ej 

Panw i 

 

W zniesienia 

morenow e 

Strzelce Opolskie/ 

Kolonow skie 

Zawadzkie 

Obreb: Kolonow skie 

Le�nictwo: Piotrow ina, 

Haraszow skie 

Oddz.: 240,241,242,243,  244,245,246,247, 238d*f*g*hij, 218hijk, 

215prs, 219h*j*nm*o, 239g*d*f*hib*,216klm, 217hijk,  

240,241,242,243, 

244,245,246,247/2, 

219/3*,238/2*,239*, 
216/3,217/3,218/3, 

215/3  

Strzelce Opolskie/ 

Zawadzkie 

Zawadzkie 

Obrêb: Zawadzkie 

Le�nictwo: Dêbie, 

Oddz.:  4dfghi, 6abcdfg,7a ,8a*,9a*bc, 10abcd,11ab,12abcmn, 

13abcdfghijklmn,14abcdfgi,15abcd,16abc,17abc, 18abcdf*,1,1A,2 

04/03,6/1* ,7*,8*,9*,10*,11*,12/2, 

13/2, 

14,15/1, 

16/1,17/1,18/1*,1,2  

 

 

5 

 

 

 

Pod 

Dêbami 

 

456,69 

Strzelce Opolskie/ 

Jemielnica 

Zawadzkie 

Obrêb: Zawadzkie 
Le�nictwo: Dêbie, Ja�w in 

Oddz.: 18g*,19abcdfg, 20abcdfg*, 21abc*d*, 22abcdf*g* 

18/2*,19*,20*,21*, 

22* 

Rów nina Opolska 

Obni¿enie Ma³ej 

Panw i 

Kompleks le�ny 

po³o¿ony w  dolinie 

rzeki M a³a Panew  
 

 

 

 

6 Szczypki 81,45 
Strzelce Opolskie/ 

Jemielnica 

Zawadzkie 

Obreb: Zawadzkie 

Le�nictwo: W ierchlesie 

Oddz.: 154,155,188 

154,155,188 

Rów nina Opolska 
Obni¿enie Ma³ej 

Panw i 

Zalesione 

w zniesienia 

morenow e w raz           

z bagnem Ko³o 

7 
W yspa na 
rzece  

W idawie 

4,28  
Namys³ów / 

Namys³ów  
- 859/2  

Rów nina Ole�nicko-

Bierutow ska 

W yspa w  
rozwidleniu rzeki 

W idawy 

* - czê�æ pododdzia³u le�nego lub dzia³ki ewidencyjnej odpowiadaj¹cej adresowi le�nemu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109    Poz.2303- 8685 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r., Nr 99, poz. 1079, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1189,  Nr 145, poz. 1623; 2002r. Nr 130,
poz. 1112; 2003r. Nr 80, poz. 1189) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. 2. Uznaje siê za u¿ytki ekologiczne obszary, których
wykaz, lokalizacja i przedmiot ochrony okre�lony zostaje w za-
³¹czniku do rozporz¹dzenia.

§ 2.  Na terenie u¿ytków ekologicznych zabrania siê:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu,
2) zmiany sposobu u¿ytkowania ziemi,
3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych

rze�bê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym albo utrzymaniem, budow¹, odbudow¹,
napraw¹ lub remontem urz¹dzeñ wodnych,

4) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, w tym: wysypy-
wania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczysto-
�ci, za�miecania obiektu i terenu wokó³ niego,

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli zmiany
te nie s³u¿¹ ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rol-
nej, le�nej, wodnej lub rybackiej,

6) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania natural-
nych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-
b³otnych,

7) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia u¿ytko-
wanych gruntów rolnych,

8) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektu-
ry i tymczasowych obiektów budowlanych mog¹cych  mieæ ne-
gatywny wp³yw na obiekt chroniony, b¹d� spowodowaæ degra-
dacjê  krajobrazu.

§ 3. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

2304

Rozporz¹dzenie Nr 0151/P/9/2003
Wojewody Opolskiego

z dnia   8 grudnia 2003 r.

w sprawie uznania za u¿ytki ekologiczne.

Po³o¿enie Administracyjne 
Lp. Nazwa 

Powierzchnia 

(ha) Starostwo/ 

Gmina 
Nadle�nictwo Nr dzia³ek* 

Po³o¿enie Geograficzne Przedmiot ochrony 

1 Hehelec 4,0 
Strzelce Opolskie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kielcza 
Le�nictwo: �wierkle 
Oddz: 85cfh 

85 
Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi  

£¹ka �ródle�na 
z zabagnionym, zarastaj¹cym 
starorzeczem 

2 Nad Ma³¹ Panwi¹ 2,91 
Strzelce Opolskie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kielcza 
Le�nictwo: �wierkle 
Oddz.  84h, 

84 
Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

Bagno bêd¹ce starorzeczem 
Ma³ej Panwi 

3 £¹ki Woltera 3,17 
Strzelce Opolskie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kielcza 
Le�nictwo: ê̄dowice 
Oddz.  36f, 37g, 

36,37 
Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

Zespó³ ³¹k �ródle�nych 

4 Nasiejów 7,06 
Strzelce Opolskie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kielcza 
Le�nictwo:  ê̄dowice 
Oddz. 37b, 40g 

39,40 
Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

£¹ki �ródle�ne 
z niewielkim zbiornikiem 
wodnym 

5 Pod Dêbem 1,65 
Strzelce Opolskie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kielcza 
Le�nictwo: �wierkle 
Odz. 77i, 78h 

77,78 
Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

£¹ka �ródle�na 

 
6 

 
Przy Lublinieckiej 

 
4,32 

 
Strzelce Opolskie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kielcza 
Le�nictwo: Zarzecze 
Oddz.  101c, 102g 

 
101,102 

Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

 
£¹ka �ródle�na 

 
7 

 
Oczko 

 
0,7 

Strzelce Opolskie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kielcza 
Le�nictwo: �wierkle 
Oddz.  111d 

 
111 

Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

 
£¹ka �ródle�na 

 
8 

 
Podarta  

 
5,25 

Strzelce Opolskie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kielcza 
Le�nictwo: �wierkle 
Oddz.  112dm 

 
112 

Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

 
Bagno �ródle�ne 

 
9 

�wiñski £uk 6,53 
Strzelce Opolskie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obreb: Kielcza 
Le�nictwo: Zarzecze 
Oddz. 138Ac, 139i 

138A,139/4 
Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

£¹ka �ródle�na bêd¹ca 
zaro�niêtym starorzeczem 

10 Smuga 1,84 
Strzelce Opolskie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kielcza 
Le�nictwo: Kielcza 
Oddz. 188o, 188i, 

188/2,188/1 
Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

 
Zespó³ ³¹k �ródle�nych 
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Za³¹cznik do
rozporz¹dzenia Nr 0151/P/8/2003

Wojewody Opolskiego
z dnia  8 grudnia  2003 r.



11  Kaczmorka 0,40 ha 
Strzelce Opolskie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kielcza 
Le�nictwo: �wierkle 
Oddz.: 114k 

114 
Równina Opolska 
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

£¹ka �ródle�na 

12 Dwoinka 4,38 
Zawadzkie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kielcza 
Le�nictwo: ̄ êdowice 
Oddz. 137l, 136j, 

137,136 
Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

Kompleks ³¹k �ródle�nych 
z przyleg³ymi bagnami 

13 Jelenie Rogi 1,72 
Zawadzkie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kielcza 
Le�nictwo: ̄ êdowice 
Oddz. 137c 

137 
Równina Opolska 
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

Unikalne biotopy ³¹kowe i 
ekotonowe 

14 Ksiê¿e Stawy 9,92 
Strzelce 
Opolskie/Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kielcza 
Le�nictwo: ̄ êdowice 
Oddz. 4f, 6c, 7a, 

4,6,7 
Równina Opolska 
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

Bagno �ródle�ne 
w naturalnej sukcesji 

15 Sowin 2,12 
Strzelce Opolskie/ 
Kolonowskie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kolonowskie 
Le�nictwo: Kolejka 
Oddz. 48c 

48 
Równina Opolska  
 

£¹ka �ródle�na 

16 Grañ 4, 79 
Strzelce Opolskie/ 
Kolonowskie 

Zawadzkie 
Obreb: Kolonowskie 
Le�nictwo: Kolejka 
Oddz.  50l, 51d 

50,51 
Równina Opolska  
 

£¹ka �ródle�na 

17 Wielka Kobyla 20,95 
Strzelce Opolskie/ 
Kolonowskie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kolonowskie 
Le�nictwo:Kolonowskie 
Oddz.  52d, 53g 

52,53 
Równina Opolska  
 

£¹ka �ródle�na 

18 
Rysi Kierz 
(Pysi Kierz) 

4,61 
Strzelce Opolskie/ 
Kolonowskie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kolonowskie 
Le�nictwo:Kolonowskie 
Oddz.  54f 

54 
Równina Opolska  
 

£¹ka �ródle�na 

19 Laski 6,95 
Strzelce Opolskie/ 
Kolonowskie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kolonowskie 
Le�nictwo:Kolonowskie 
Oddz. 57g, 56f, 80b, 81a, 80d, 
81f, 80f, 

57/1,56,80/1,81/1 
Równina Opolska  
 

Zespó³ ³¹k �ródle�nych 

20 Przy My�liñskiej 4,33 
Strzelce Opolskie/ 
Kolonowskie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kolonowskie 
Le�nictwo:Kolonowskie 
Oddz. 57b, 58d, 58j 

57/1,58/1 
Równina Opolska  
 

£¹ka �ródle�na 

21 Ma³a Kobyla 6,6 
Strzelce Opolskie/ 
Kolonowskie 

Zawadzkie 
Obreb: Kolonowskie 
Le�nictwo:Kolonowskie 
Oddz. 78d, 77f, 78f, 

77,78 
Równina Opolska  
 

£¹ka �ródle�na 

22 Kiepka 1,11 
Strzelce Opolskie/ 
Kolonowskie 

Zawadzkie 
Obreb: Kolonowskie 
Le�nictwo:Kolonowskie 
Oddz. 86d 
 

86/1 
Równina Opolska  
 

£¹ka �ródle�na 

23 Kumince 10,31 
Strzelce Opolskie/ 
Kolonowskie 

Zawadzkie 
Obreb: Kolonowskie 
Le�nictwo:Kolonowskie 
Oddz. 84h, 100b, 101c 

84,100,101 
Równina Opolska  
 

£¹ka �ródle�na 

24 Czarna Dziura 2,79 
Strzelce Opolskie/ 
Kolonowskie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kolonowskie 
Le�nictwo:Kolonowskie 
Oddz.  119d 

119 
Równina Opolska  
 

£¹ka �ródle�na 

25 Przy Czarnej Dziurze  1,02 
Zawadzkie/ 
Kolonowskie 

Zawadzkie 
Obrêb: Kolonowskie 
Le�nictwo:Kolonowskie 
Oddz. 104k 

104/2 Równina Opolska £¹ka �ródle�na 

26 Nowe £¹ki 9,08 
Strzelce Opolskie/ 
Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Zawadzkie 
Le�nictwo: Dêbie 
Oddz.  34i 

34/1 
Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

£¹ka �ródle�na 

29 Pod Jesionem 1,8 
Strzelce Opolskie/ 
Jemielnica 

Zawadzkie 
Obrêb: Zawadzkie 
Le�nictwo: Wierchlesie 
Oddz. 85b, 86d 

85,86 
Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

£¹ka �ródle�na 

30 Bagienko 0,9 
Strzelce Opolskie/ 
Jemielnica 

Zawadzkie 
Obrêb: Zawadzkie 
Le�nictwo: £aziska 
Oddz. 119b 

119 
Równina Opolska  
Obni¿enie Ma³ej Panwi 

£¹ka �ródle�na 

31 Rokitna Góra 2,3 
Strzelce Opolskie/ 
Jemielnica 

Zawadzkie 
Obrêb: Zawadzkie 
Le�nictwo: £aziska 
Oddz. 131j 

131 
Równina Opolska  
 

£¹ka �ródle�na 

32 B³umsztajnowe 2,52 
Strzelce Opolskie/ 
Jemielnica 

Zawadzkie 
Obrêb: Zawadzkie 
Le�nictwo: Ja�win 
Oddz.  133g, 134d 

133,134 
 

Równina Opolska  
 

£¹ka �ródle�na 
 

33 
Wierzecznik 
(Kasztal) 

17,33 
Strzelce Opolskie/ 
Jemielnica 

Zawadzkie 
Obrêb: Zawadzkie 
Le�nictwo: Ja�win 
Oddz. 135c, 136c 

135,136 
Równina Opolska  
 

Bagno 
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109

34 Ostoja 0,59 
Strzelce Opolskie/ 

Jemielnica 

Zawadzkie 

Obrêb: Zawadzkie 

Le�nictwo: £aziska 
Oddz. 157h 

157 
Równina Opolska  

Obni¿enie Ma³ej Panwi 
£¹ka �ródle�na 

35 
Ko³odzieje 

(Ko³odziejowizna) 
4,28 

Strzelce Opolskie/ 

Zawadzkie 

Zawadzkie 

Obrêb: Zawadzkie 

Le�nictwo: £aziska 

Oddz. 160Ag, 160Aj 

160A 
Równina Opolska  

 
£¹ka �ródle�na 

36 Markownie 5,15 
Strzelce Opolskie/ 

Zawadzkie 

Zawadzkie 

Obrêb: Zawadzkie 
Le�nictwo: £aziska 

Oddz.  163cg, 164jk 

163/1,163/2,164/1,164/2 
Równina Opolska  

 
£¹ka �ródle�na 

37 
Szachty 

(Szadyk) 
4,36 

Strzelce Opolskie/ 

Zawadzkie 

Zawadzkie 

Obrêb: Zawadzkie 

Le�nictwo: £aziska 

Oddz.  192f 

129 
Równina Opolska  

 
£¹ka �ródle�na 

38 Ko³o 15,85 
Strzelce Opolskie/ 

Zawadzkie 

Zawadzkie 
Obrêb: Zawadzkie 

Le�nictwo: Mosty 

Oddz. 228d 

228 
Równina Opolska  

Obni¿enie Ma³ej Panwi 

Bagno �ródle�ne 

w naturalnej sukcesji 

39 Bo¿yszczok 1,1 
Strzelce Opolskie/ 

Jemielnica 

Zawadzkie 

Obrêb: Zawadzkie 

Le�nictwo: £aziska 
Oddz. 128f 

128 
Równina Opolska  

 

Bagno �ródle�ne 

w naturalnej sukcesji 

40 Przy Kole 0,66 
Strzelce 

Opolskie/Zawadzkie 

Zawadzkie 

Obrêb: Zawadzkie 

Le�nictwo. Mosty 

Oddz. 200k 

200 
Równina Opolska 

Obni¿enie Ma³ej Panwi 
£¹ka �ródle�na 

41 M³yñskie Stawy 5,83 Namys³ów/ Namys³ów 

Namys³ów 

Obrêb: Namys³ów 

Le�nictwo:Ziemie³owice 

Oddz. 165Ah 

165A Równina Namys³owska 

Ogroblowane ³¹ki 

w dolinie Potoku 
Biestrzykowickiego 

z licznymi stanowiskami 

lêgowymi ptactwa wodno-

b³otnego 

 

42 Bagno M³ynki 18,87 Namys³ów/ Namys³ów 

Namys³ów 

Obrêb: Namys³ów 

Le�nictwo: Podmiejskie 

Oddz. 69 

Le�nictwo: Niwki 

Oddz. 169, 170 

78/3, 423/1, 424/3, 419/5, 

471/1, 461/2 

Równina  

Namys³owska 

Podmok³e ³¹ki z licznymi 

oczkami wodnymi i 
stanowiskami lêgowymi 

ptactwa wodno-blotnego 

43 Dzicze Bagno 2,75 Opole/ Niemodlin 

Prószków 

Obrêb: Chrzelice 
Le�nictwo:Rzymkowice 

Oddz. 168 

168 Równina Niemodliñska 

Zbiornik retencyjny 

ze stanowiskami bytowania 
ptactwa wodno-b³otnego 

44 Suchy £ug 29,58 Nysa/ Korfantów 

Prószków 

Obrêb: Chrzelice 

Le�nictwo:Rzymkowice 

Oddz. 16d, 36bc, 37abcd, 38a 
 

16, 36, 37, 38 Równina Niemodliñska £¹ka �ródle�na 

45 Gêsi Staw 3,14 Opole/ Popielów 

Kup 

Obrêb: Popielów 

Le�nictwo: Popielów 

Oddz. 256ac 

256o Pradolina Wroc³awska 
Zbiornik wodny 

z przyleg³ym bagnem 

 

46 Jagienieckie £¹ki 22,90 Namys³ów/ Pokój 

Kup 
Obrêb: Pokój 
Le�nictwo: Jagienna 
Oddz. 125no, 154klm, 
155ijklmn, 158d 

23/6, 29/6, 27/6, 37/6, 28/6, 
26/6, 400/3, 33/14, 379/3, 
401/1, 379/1, 378/3, 378/6, 
39/14, 40/14, 378/4, 400/2, 
378/7, 41/16, 43/16, 35/16, 
42/16 

Próg Wo�nicki 
Obni¿enie Liswarty-Prosny 

£¹ki ze stanowiskami 
chronionych gatunków ro�lin. 
¯erowiska ptaków 
drapie¿nych 

47 P³aszczyna 0,6 Opole/ Turawa 

Opole 
Obrêb: Zawada 
Le�nictwo: P³aszczyna 
Oddz. 229b 

229/13 Równina Opolska Bagno �ródle�ne 

48 Antoniów 1,83 Opole/ Ozimek 

Opole 
Obrêb: Dylaki 
Le�nictwo: Antoniów 
Oddz. 182d, 183b 

182,183 Równina Opolska Bagno �ródle�ne 

49 Torfowisko Dêbska Ku�nia 5,19 
Opole/ Chrzastowice 
 

Opole 
Obrêb: Daniec 
Le�nictwo: Ozimek 
Oddz.184b 

184/1 Równina Opolska Torfowisko 

50 ¯urawie Bagno 5,06 Opole/ Niemodlin 

Tu³owice 
Obrêb: Niemodlin 
Le�nictwo: Goszczowice 
Oddz. 179A, 180k 

179a, 180/1 Równina Niemodliñska Torfowisko 

51 Bagno przy Wejmutkach 4,64 Nysa/ Korfantów 

Tu³owice 
Obrêb: Tu³owice 
Le�nictwo: Ku�nia Ligocka 
Oddz. 212j 

 
 
212 

Równina Niemodliñska Bagno �ródle�ne 

52 Do³y Goszczowickie 2,92  Nysa/ £ambinowice 

Tu³owice 
Obrêb: Tu³owice 
Le�nictwo: £ambinowice 
Oddz.: 187b  

187/1 Wa³ Niemodliñski Bagno �ródle�ne 

53 Kana³ M³yñski 5,07  Brzeg/ Grodków 

Tu³owice 
Obrêb: Niemodlin 
Le�nictwo: G³êbocko 
Oddz.: 8j, 4di, 9f, 10h,  
11h, 12o 

9, 10, 11, 12, 8/7, 4/10, 
4/11 

Równina Grodkowska 
Stare koryto kana³u ³¹cz¹cego 
m³yny wodne 
z przyleg³ymi doñ bagnami 

54 Tu³y 22,41 
Kluczbork/ Lasowice 
Wielkie 

Kluczbork 
Obrêb: Lasowice Ma³e 
Le�nictwo: Tu³y 
Oddz. 14lk, 142g, 
 170b, 171b, 172ak 

141, 142, 170, 171, 172 Równina Opolska Bagna �ródle�ne 

55 Starorzecze Prosny 1 19,3 
Olesno/ 
Gorzów �l¹ski 

Kluczbork 
Obrêb: Gorzów �l¹ski 
Le�nictwo: Têczynów 
Oddz. 26A 

170, 166, 167, 164, 122, 
127, 259, 277, 248, 252, 
261, 206, 207, 263, 264, 
152, 116, 113, 98, 149, 150, 
87, 88, 249, 209, 210, 147 

Próg Wo�nicki 
Obni¿enie Liswarty-Prosny 

�ródle�ne bagno bêd¹ce 
zarastaj¹cym starorzeczem 
rzeki Prosny 

56 Starorzecze Prosny 2 31,82  
Kluczbork/ 
Byczyna/ 

Kluczbork 
Obrêb: Sieros³awice 
Le�nictwo: 
Oddz. 28iprstw, 28Aadgkno 

31/14 
32 
30/13 
38/10 

Próg Wo�nicki 
Obni¿enie Liswarty-Prosny 

Bagno, torfowisko 
w dolinie rzeki Prosny 

57 Tarzanisko 0,8 Olesno/ Olesno 

Olesno 
Obrêb: Olesno 
Le�nictwo: Boroszów 
Oddz. 75b 

75/16 
Próg Wo�nicki 
Obni¿enie Liswarty-Prosny 

Bagno �ródle�ne 

 

           Poz.2304- 8688 -



5 8  L ê g o w is k o  1 ,6 4  O le s n o /  O le s n o  

O le s n o  
O b r ê b :  O le s n o  
L e � n i c tw o : B o r o s z ó w  
O d d z .  1 1 5 j l  

1 1 5 /2 0  
P ró g  W o � n ic k i  
O b n i¿ e n i e  L i s w a rt y - P ro s n y  

B a g n o  � r ó d le � n e  

5 9  O s to j a 1  0 ,2 5  O le s n o /  O le s n o  

O le s n o  
O b r ê b :  O le s n o  
L e � n i c tw o : B o r o s z ó w  
O d d z .  1 7 5  j  

1 7 5 /3 1  
P ró g  W o � n ic k i  
O b n i¿ e n ie  L i s w a r ty - P ro s n y  

B a g n o  � r ó d le � n e  

6 0  W o d o p ó j 0 ,0 5  O p o le /  T u r a w a  

O le s n o  
O b r ê b :  S z u m ir a d  
L e � n i c tw o : L i g o ta  
O d d z .  1 9 5 c  

1 9 5 /3  R ó w n in a  O p o ls k a  
N a tu ra ln y  � r ó d le � n y  z b io r n ik  
w o d n y  

6 1  S u c h y  D ó ³ 0 ,1  O p o le /  T u r a w a  

O le s n o  
O b r ê b :  S z u m ir a d  
L e � n i c tw o : L i g o ta  
O d d z .  2 1 0 c  

2 1 0  R ó w n in a  O p o ls k a  
N a tu ra ln y  � r ó d le � n y  z b io r n ik  
w o d n y  

6 2  T o r f o w is k o  2 ,4 8  O le s n o /  O le s n o  

O le s n o  
O b r e b :  O le s n o  
L e � n i c tw o : S t a r e  O le s n o  
O d d z .  1 2 3  a g  

1 2 3 /2 7  
P ró g  W o � n ic k i  
O b n i¿ e n i e  L i s w a rt y - P ro s n y  

B a g n o  � r ó d le � n e  

6 3  S u c h y  S ta w  0 ,8 3  O le s n o /  O le s n o  

O le s n o  
O b r e b :  Z ê b o w ic e  
L e � n i c tw o : W ê d r y n ia  
O d d z .  6 4 b  

6 4 /3 2  R ó w n in a  O p o ls k a  B a g n o  � r ó d le � n e  

6 4  S ta w e k  0 ,3 7  O le s n o /  O le s n o  

O le s n o  
O b r ê b :  Z ê b o w ic e  
L e � n i c tw o : W y s o k a  
O d d z .  8 5 b  

8 5 /2  R ó w n in a  O p o ls k a  £ ¹ k a  � r ó d le � n a  

6 5  B a g ie n k o  0 ,2 5  O le s n o /  O le s n o  

O le s n o  
O b r ê b :  Z ê b o w ic e  
L e � n i c tw o : W y s o k a  
O d d z .  1 8 2 b  

1 8 2 /1 9  R ó w n in a  O p o ls k a  B a g n o  � r ó d le � n e  

6 6  O c z k o 1  0 ,8 1  O le s n o /  P r a s z k a  

O le s n o  
O b r ê b :  O le s n o  
L e � n i c tw o : M a rk i  
O d d z .  3 6 9 i  

3 6 9 /2 3  
P ró g  H e rb s k i  
O b n i¿ e n i e  L i s w a rt y - P ro s n y  

B a g n o  � r ó d le � n e  

6 7  B a b r z y s k o  0 ,7 5  O le s n o /  R a d ³ó w  

O le s n o  
O b r ê b :  O le s n o  
L e � n i c tw o : S t e r n a li c e  
O d d z .  6 f  

6 /7  O b n i¿ e n i e  L i s w a rt y - P ro s n y  B a g n o  � r ó d le � n e  

6 8  K r z y ¿ ó w k a   0 ,1 5  O le s n o /  R a d ³ó w  

O le s n o  
O b r ê b :  O le s n o  
L e � n i c tw o : S t e r n a li c e  
O d d z .  2 3 h  

2 3 /2 7  O b n i¿ e n i e  L i s w a rt y - P ro s n y  B a g n o  � r ó d le � n e  

6 9  O ls z y n k a  1 ,3 2  O le s n o /  R u d n ik i  

O le s n o  
O b r ê b :  O le s n o  
L e � n i c tw o : S t ro j ec  
O d d z .  4 0 5 j  

4 0 5 /1  
O b n i¿ e n i e  K r z e p ic k i e   
P ró g  H e rb s k i  

B a g n o  � r ó d le � n e  

 

70  K ¹p ieliska  1 ,95  O lesno/ R ud nik i 

O lesno 
O b rêb : O lesn o 
Le�nic tw o: Strojec  
O d dz. 40 6j 

406/215, 406/216 
O b ni¿enie K rzep ickie  
P róg H erb sk i 

B agn o �ródle�n e 

71  K nieja 1 ,07  
Zêb ow ice/ 
Lasow ice W ielk ie 

O lesno 
O b rêb : Kn ieja  
Le�nic tw o: K nieja  
O d dz. 51 bd , 52c  

51,52/2 R ów nina O p olska  
B agn o �ródle�n e 
w  natu ralnej sukcesji 

72  
£¹ka p rzy p om nikach 
przyrod y 

1,38  O lesno/ Zêbo wice 

O lesno 
O b rêb : Zêb ow ice 
Le�nic tw o: O sieck o 
O d dz. 24 0d  

240 R ów nina O p olska  £¹ka �ród le�na 

73  O czko za sk³adnic¹  0 ,36  
K êd zierzyn-K o�le/ 
K êd zierzyn-K o�le 

K êd zierzyn 
O b rêb : K êdzierzyn 
Le�nic tw o. B lachow nia 
O d dz. 72 Ah  

72/3 K ot lin a R aciborsk a 

� ródle�ne oczko wodn e, 
m iejsce w ylêgu                          
i przeb yw ania ptactwa w od no-
b³otnego 

 

* - czê�ci dzia³ek ewidencyjnych odpowiadaj¹cych adresowi le�nemu

Dzia³aj¹c na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 214 poz. 1806 / oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r.
Nr 15 poz. 148/, Wójt Gminy zarz¹dza, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie dochodów o kwotê      722,00

Dzia³ 853 OPIEKA SPO£ECZNA               722,00
85395 Pozosta³a dzia³alno�æ               722,00

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami                             722,00.

2305

Zarz¹dzenie Nr  37/2003
Wójta Gminy Murów

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone gminom.

§ 2. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie wydatków o kwotê        722,00

Dzia³ 853 OPIEKA SPO£ECZNA                              722,00
85395 Pozosta³a dzia³alno�æ               722,00

3240  Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   722,00.

§ 3. Zarz¹dzenie podaje siê do publicznej wiadomo�ci
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Wójt
Andrzej Pu³awski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109    Poz. 2304-2305- 8689 -

74 Naczys³awki 2,80  Kêdzierzyn-Ko�le/ Reñska Wie� 

Kêdzierzyn 
Obrêb: Kêdzierzyn 
Le�nictwo. Pokrzywnica 
Oddz. 310fgh 

310/1 Kotlina Raciborska 
�ródle�na  ³¹ka,  
  miejsce lêgowe ptactwa 
wodno-b³otnego 

75 Ostojnik 2,53  Kêdzierzyn-Ko�le/ Kêdzierzyn-Ko�le 

Kêdzierzyn 
Obrêb: Kêdzierzyn 
Le�nictwo. Czajka 
Oddz. 40g 

40/1 Kotlina Raciborska 
Eutroficzny zbiornik wodny, bagno, 
miejsce lêgowe ptactwa wodno�b³otnego 

76 Kaczy Dó³ 1,15  Kêdzierzyn-Ko�le/ Kêdzierzyn-Ko�le 

Kêdzierzyn 
Obrêb: Kêdzierzyn 
Le�nictwo: Brze�ce 
Oddz. 55d 

55/2 Kotlina Raciborska 
�ródle�ne bagno 
z oczkami wodnymi, miejsce lêgowe 
ptactwa wodno�b³otnego 

77 ¯abi Dó³ 0,49  Kêdzierzyn-Ko�le/ Kêdzierzyn-Ko�le/ 

Kêdzierzyn 
Obrêb: Kêdzierzyn 
Le�nictwo: Brze�ce 
Oddz. 78o 

78/1 Kotlina Raciborska Bagno, trzcinowisko 

78 Gacek 14,0   Kêdzierzyn-Ko�le/ Bierawa/ 

Kêdzierzyn 
Obrêb: Kêdzierzyn 
Le�nictwo: Brze�ce 
Oddz. 107kmn,108b 

107/11 
107/4 
108/2 

Kotlina Raciborska 
Polder zalewowy 
w dolinie Odry, miejsce gniazdowania 
ptactwa wodno�b³otnego 

 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 109

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw ( Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ) w zwi¹zku
z uchwa³¹ Rady Gminy w Skarbimierzu Nr XI/90/2003 z dnia
3 grudnia 2003 r. zarz¹dzam:

§ 1.Przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy w  Skarbimierzu w 3 mandatowym Okrêgu wyborczym
Nr 7, w którym na wakuj¹cy mandat wybierany bêdzie 1 radny.

§ 2.Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ 29 lutego  2004 r.

§ 3.Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin,

2306

Zarz¹dzenie  Nr 136/03
Wojewody Opolskiego

 z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w  Skarbimierzu.

rad powiatów i sejmików województw, okre�la kalendarz wybor-
czy, stanowi¹cy za³¹cznik  do zarz¹dzenia.

§ 4.Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

w z. Wojewody Opolskiego
  Franciszek Stankala

                   WICEWOJEWODA

Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 136/03
Wojewody Opolskiego

z dnia 12 grudnia 2003 r

KALENDARZ  WYBORCZY 

 

Termin wykonania czynno�ci wyborczej Tre�æ czynno�ci 

 
do 31.12.2003 r. 
 

 
- podanie do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczenia zarz¹dzenia Wojewody Opolskiego o 

przeprowadzeniu wyborów uzupe³niaj¹cych, 
 

 
do 10.01.2004 r. 

 
- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach 

okrêgu wyborczego oraz             o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, 
 

 
do 15.01.2004 r. 

 
- powo³anie przez  Komisarza Wyborczego w Opolu I Gminnej Komisji Wyborczej w Skarbimierzu, 
 

 
do 30.01.2004 r. 
do godz. 24.00 

 
- zg³aszanie Gminnej  Komisji Wyborczej list kandydatów  na radnych, 
 

 

do 08.02.2004 r. 
 
 
 

 
- powo³anie przez Wójta  Obwodowej Komisji Wyborczej, 

- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach 
obwodu g³osowania oraz           o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, 

 

 
do 14.02.2004 r. 
 

 

 
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej  o zarejestrowanych listach 

kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery list, dane o kandydatach umieszczone w 
zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list, 

 
 
do 15.02.2004 r. 

 
- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie  Gminy, 
 

  
     28.02.2004 r.      
       

 
- przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców, 
 

    
     29.02.2004 r. 
godz.6.00-20.00    

 
- g³osowanie. 
 

 

Uwaga
Je¿eli koniec terminu do wykonania czynno�ci okre�lonej

w kalendarzu wyborczym przypada na dzieñ ustawowo wolny od
pracy, to termin up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
/art.205 Ordynacji wyborczej/.

           Poz.2306- 8690 -


