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

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

Dz. 600  -  Transport i ³¹czno�æ
R 60095 -  Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 6050    -  Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

      o kwotê 82.455 z³
Dz. 801  -  O�wiata i wychowanie
R 80101 -  Szko³y podstawowe
§ 4010    -  Wynagrodzenia osobowe pracowników

      o kwotê 33.800 z³
§ 4110    -  Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

      o kwotê   6.000 z³
R 80110  -  Gimnazja
§ 4010     -  Wynagrodzenia osobowe pracowników

      o kwotê 58.000 z³
§ 4110     -  Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

      o kwotê 18.300 z³
Dz. 854   -  Edukacyjna opieka wychowawcza
R  85401 -  �wietlice szkolne
§ 4010     -  Wynagrodzenia osobowe pracowników

      o kwotê    3400 z³
R 85446   -  Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
§ 3250      -  Stypendia ró¿ne                 na kwotê 10.000 z³
R 85404   -  Przedszkola
§ 4270      -  Zakup us³ug remontowych   o kwotê 25.400 z³.

§ 2. Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków w:

Dz. 600  -  Transport i ³¹czno�æ
R 60095 -  Pozosta³a dzia³alno�æ
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Uchwa³a Nr VI/51/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 28 maja 2003 r.

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

§ 4270    -  Zakup us³ug remontowych o kwotê     7.100 z³
Dz. 700   -  Gospodarka mieszkaniowa
R 70005  -  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
§ 4210     -  Zakup materia³ów i wyposa¿enia

     o kwotê    1.000 z³
§ 4300     -  Zakup us³ug pozosta³ych    o kwotê    4.000 z³
Dz. 801   -  O�wiata i wychowanie
R 80101  -  Szko³y podstawowe
§ 3020     -  Nagrody  i wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeñ       o kwotê   4.100 z³
§ 4210     -  Zakup materia³ów i wyposa¿enia

      o kwotê 40.000 z³
§ 4220     -  Zakup �rodków ¿ywno�ci      o kwotê     1.800 z³
§ 4440     -  Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych                   o kwotê   37.555 z³
§ 6050     -  Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

   o kwotê  135.100 z³
Dz. 926   -  Kultura fizyczna i sport
R 92605  -  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2570     -  Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych

jednostek sektora  finansów publicznych         o kwotê  5.200 z³

Dz. 900   -  Gospodarka komunalna  i ochrona �rodowiska
R 90015  -  O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 6050     -  Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

       o kwotê 1.500 z³.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kor-
fantowa.

§ 4. 1.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych / Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45
poz. 391/, Rada Miejska uchwala:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê        10.770 z³:

1688

Uchwa³a Nr VI/52/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy Korfantów na 2003 rok.

Dz. 801 - O�wiata i wychowanie
R 80101 - Szko³y podstawowe
§ 270     -  �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ

bie¿¹cych gmin, powiatów,  samorz¹dów województwa pozy-
skane z innych �róde³                                           o kwotê   8.100 z³

Dz. 853 - Opieka spo³eczna
R 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 270     -  �rodki na dofinansowanie w³asnych zdañ bie¿¹-

cych gmin, powiatów,  samorz¹dów województwa pozyskane z
innych �róde³        o kwotê  6.720 z³.
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§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê 10.770 z³ w:

Dz. 801 - O�wiata i wychowanie
R 80101 - Szko³y podstawowe
§ 4210   - Zakup materia³ów i wyposa¿enia

      o kwotê   4.050 z³
§ 4270   - Zakup us³ug remontowych     o kwotê   4.050 z³
Dz. 853 - Opieka spo³eczna
R 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 3110    - �wiadczenia spo³eczne          o kwotê  6.720 z³.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kor-
fantowa.

§ 4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806/ oraz na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148 , Nr 45, poz. 391/, Rada Miejska uchwala:

§ 1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr V/45/2003 Rady Miej-
skiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. - Wydatki maj¹tko-
we Gminy Korfantów w 2003 roku wprowadza siê zmiany:

-  w pozycji Lp.04 - Modernizacja przystanku komunikacji
publicznej        kwotê 168.000 z³,

 zastêpuje siê        kwot¹   85.545 z³,
-  w pozycji Lp. 11 - Rozbudowa Szko³y Podstawowej w

Przechodzie       kwotê 300.000 z³,
 zastêpuje siê       kwot¹ 435.100 z³,
-   w pozycji Lp. 17 - Budowa nowych punktów �wietlnych

na drogach    wojewódzkich       kwotê   20.000 z³,
 zastêpuje siê       kwot¹   21.500 z³.
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Uchwa³a Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 28 maja 2003 r.

1) w sprawie zmiany  uchwa³y Nr V/45/2003 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia  2003 r.
2) w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2002 r.

§ 2. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr III/20/2002 Rady
Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2002 r. - Wieloletni
program inwestycyjny na lata 2003 - 2005 wprowadza siê zmiany:

- w pozycji Lp.7       kwotê 168.000 z³,
 zastêpuje siê       kwot¹   85.545 z³,
- w pozycji Lp. 20        kwotê 300.000 z³,
zastêpuje siê       kwot¹ 435.100 z³.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kor-
fantowa.

§ 4. 1.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592 z pó¿n. zm.) oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 Nr 15,
poz.148) w zwi¹zku z § 16 ust. 1 uchwa³y Nr VII/31/2003 Rady
Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2003 rok, Za-
rz¹d Powiatu Krapkowickiego uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr 29/2003
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia  20 maja 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/31/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2003 rok.

§ 1. W uchwale Nr VII/31/2003 Rady Powiatu Krapkowic-
kiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Powiatu Krapkowickiego na 2003 r., zmienionej uchwa³¹ Rady
Powiatu Nr VIII/40/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz uchwa³a-
mi Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego Nr 9/2003 z dnia 26 marca
2003 r., Nr 17/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r., Nr 21/2003 z dnia
23 kwietnia 2003 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê          20.000 z³
 - zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê          20.000 z³
 - zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Wprowadza siê plan dochodów i wydatków na zadania

realizowane na podstawie porozumieñ z jednostkami samorz¹-
du terytorialnego w kwocie          20.000 z³,

jako za³¹cznik nr 10 i 11 do ww. uchwa³y w brzmieniu usta-
lonym w za³¹cznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego.

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

Podpisy
cz³onków Zarz¹du:

Albert Macha
Hubert Niepala

Norbert Kicler
Tomasz Soko³owski

Henryk Steinhoff

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 29/2003

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 20 maja 2003 r.

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie
dochodów

Zwiêkszenie
dochodów

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa 0 20.000

231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub
miasta sto³ecznego Warszawa na
zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ (umów) miedzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego.

0 20.000

Razem dochody 0 20.000

Ogó³em zwiêkszenie dochodów 20.000

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 29/2003

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 20 maja 2003 r.

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zmniejszenie
wydatków

Zwiêkszenie
wydatków

754 Bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa 0 20.000

75411 Komendy Powiatowe Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 20.000

801 O�wiata i wychowanie 8.851 8.851

80123 Licea profilowane
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 8.851

80130 Szko³y zawodowe
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 8.851 0

Razem wydatki 8.851 28.851

Ogó³em zwiêkszenie wydatków 20.000

DOCHODY

WYDATKI
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Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592 z pó�n. zm.) oraz art.116, 128 ust.1 pkt1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych w zwi¹zku z § 16
ust. 1 uchwa³y Nr VII/31/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z
dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Krapkowickiego na 2003 rok, Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/31/2003 Rady Powiatu Krapkowic-
kiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Powiatu Krapkowickiego na 2003 rok, zmienionej uchwa³ami
Rady Powiatu Nr VIII/40/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r., oraz
uchwa³ami Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego Nr 9/2003 z dnia
26 marca 2003 r., Nr 17/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r., Nr 21/2003
z dnia 23 kwietnia 2003 r., Nr 29/2003 z dnia 20 maja 2003 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zmniejsza siê dochody bud¿etu     o kwotê 129.110 z³
 - zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu     o kwotê 129.110 z³
 - zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Zwiêksza siê wydatki maj¹tkowe      o kwotê  70.000 z³.
W wyniku wprowadzonych zmian, za³¹cznik nr 8 do ww.

uchwa³y otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
4. W za³¹czniku nr 10 "Dochody realizowane na podstawie

porozumieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego" zwiêksza
siê dochody                   o kwotê        900 z³.
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Uchwa³a Nr 41/2003
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 11 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/31/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2003 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik nr 10 do ww. uchwa³y
otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.

5. W za³¹czniku nr 11 "Wydatki realizowane na podstawie
porozumieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego" zwiêk-
sza siê wydatki              o kwotê           900 z³.
W wyniku wprowadzonych zmian, za³¹cznik nr 11 do ww. uchwa-
³y otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y.

6. Zmniejsza siê rezerwê ogóln¹       o kwotê    154.260 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Po-
wiatu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego.

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

Podpisy cz³onków Zarz¹du:
Albert Macha

Hubert Niepala
Norbert Kicler

Tomasz Soko³owski
Henryk Steinhoff

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 41/2003

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 11 czerwca 2003 r.

D z ia ³ § N a z w a Z m n ie js z e n ie

d o c h o d ó w

Z w iê k s z e n ie

d o c h o d ó w

0 1 0 R o ln ic tw o  i  ³o w ie c tw o 2 0 3 .6 6 2 0

2 1 1 D o ta c je  c e lo w e  o t r z y m a n e  z  b u d ¿ e tu

p a ñ s tw a  n a  z a d a n ia  b ie ¿ ¹ c e  z  z a k r e s u

a d m in i s t r a c j i  r z ¹ d o w e j  o ra z  in n e  z a d a n ia

z le c o n e  u s ta w a m i r e a l iz o w a n e  p rz e z  p o w ia t . 2 0 3 .6 6 2 0

7 5 0 A d m in is t r a c j a  p u b l ic z n a 5 .4 0 4 5 .4 0 4

2 1 1 D o ta c je  c e lo w e  o t r z y m a n e  z  b u d ¿ e tu

p a ñ s tw a  n a  z a d a n ia  b ie ¿ ¹ c e  z  z a k r e s u

a d m in i s t r a c j i  r z ¹ d o w e j  o ra z  in n e  z a d a n ia

z le c o n e  u s ta w a m i r e a l iz o w a n e  p rz e z  p o w ia t . 0 5 .4 0 4

2 1 2 D o ta c je  c e lo w e  o t r z y m a n e  z  b u d ¿ e tu

p a ñ s tw a  n a  z a d a n ia  b ie ¿ ¹ c e  r e a l iz o w a n e

p rz e z  p o w ia t  n a  p o d s ta w ie  p o ro z u m ie ñ  z

o rg a n a m i  a d m in is t r a c j i  r z ¹ d o w e j 5 .4 0 4 0

7 5 4 B e z p ie c z e ñ s t w o  p u b l ic z n e  i  o c h r o n a

p r z e c iw p o ¿ a r o w a 0 7 0 .0 0 0

6 4 1 D o ta c je  c e lo w e  o t r z y m a n e  z  b u d ¿ e tu

p a ñ s tw a  n a  in w e s ty c j e  i  z a k u p y

in w e s ty c y j n e  z  z a k r e s u  a d m in i s t r a c j i

r z ¹ d o w e j  o ra z  in n e  z a d a n ia  z le c o n e

u s ta w a m i r e a l iz o w a n e  p r z e z  p o w ia t 0 7 0 .0 0 0

8 5 3 O p ie k a  s p o ³ e c z n a 0 3 .6 5 2

2 1 3 D o ta c je  c e lo w e  o t r z y m a n e  z  b u d ¿ e tu

p a ñ s tw a  n a  r e a l iz a c jê  b ie ¿ ¹ c y c h  z a d a ñ

w ³a s n y c h  p o w ia tu 0 3 .6 5 2

8 5 4 E d u k a c y j n a  o p ie k a  w y c h o w a w c z a

0

9 0 0

2 3 1 D o ta c je  c e lo w e  o t r z y m a n e  z  g m in y  lu b

m ia s ta  s to ³e c z n e g o  W a r s z a w y  n a  z a d a n ia

b ie ¿ ¹ c e  r e a liz o w a n e  n a  p o d s ta w ie

p o r o z u m ie ñ  ( u m ó w )  m ie d z y  j e d n o s tk a m i

s a m o rz ¹ d u  te r y to r ia ln e g o . 0 9 0 0

R a z e m  d o c h o d y 2 0 9 .0 6 6 7 9 .9 5 6

O g ó ³ e m  z m n ie j s z e n ie  d o c h o d ó w 1 2 9 .1 1 0

DOCHODY



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 87 - 6809 -            Poz. 1691

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 41/2003 r.

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 11 czerwca 2003 r.

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zmniejszenie 

wydatków 

Zwiêkszenie 

wydatków 

010  Le�nictwo i ³owiectwo 203.662 0 

 01021 Inspekcja weterynaryjna 

- wynagrodzenia i pochodne 

- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 

 

178.649 

25.013 

 

0 

0 

 Transport i ³¹czno�æ 0 11.000 600 

60014 Drogi publiczne powiatowe 
- wynagrodzenia i pochodne 

- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 

 

0 

0 

 

9.810 

1.190 

 Administracja publiczna 1.000 1.000 

75019 Rady powiatów  
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 

 

0 

 

1000 

750 

75045 Komisje poborowe 
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 

 

1.000 

 

0 

 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 

przeciwpo¿arowa 

 

0 

 

70.000 

754 

75411 Komendy Powiatowe Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej 

- wydatki maj¹tkowe-inwestycje 

 
 

0 

 
 

70.000 

 Ró¿ne rozliczenia 154.260 0 758 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 

 

154.260 

 

0 

801  O�wiata i wychowanie 0 143.260 

80102 Szko³y specjalne podstawowe 

- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 

 

0 

 

12.000 

80120 Licea ogólnokszta³c¹ce 

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 

 

0 

 

5.000 

80130 Szko³y zawodowe 

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 

 

0 

 

118.510 

 

80140 Centra kszta³cenia ustawicznego  

i praktycznego oraz o�rodki dokszta³cania 

zawodowego 

- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 

 

 

 

0 

 

 

 

7.750 

 Opieka spo³eczna 0 3.652 853 

85302 Domy pomocy spo³ecznej 
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 

 

0 

 

3.652 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 0 900 

 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 

wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej 

- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 

 

 

 

0 

 

 

 

900 

 Razem wydatki 358.922 229.812 

 Ogó³em zmniejszenie wydatków 129.110 

 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 87 - 6810 -                  Poz.1691

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr 41/2003

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 11 czerwca 2003 r.

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa

§ 231
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub
miasta sto³ecznego Warszawy na
zadania realizowane na podstawie
porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego

Razem

754 75411 Komendy Powiatowe
Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej 20.000 20.000

854 85412
Kolonie i obozy oraz inne
formy wypoczynku dzieci
i m³odzie¿y szkolnej

900 900

Razem 20.900 20.900

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr 41/2003

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 11 czerwca 2003 r.

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO

Wydatki bie¿¹ce

W tym
Dzia³

Roz-
dzia³

Nazwa

Razem
Wynagro-

dzenia
i pochodne

Dotacje
Pozosta³e
wydatki

Wydatki
maj¹tko-
we(inwe-
stycje)

Razem

745 75411 Komendy
Powiatowe
Pañstwowej
Stra¿y
Po¿arnej 20.000 0 0 20.000 0 20.000

854 85412 Kolonie i
obozy oraz
inne formy
wypoczynku
dzieci i
m³odzie¿y
szkolnej 900 0 0 900 0 900

Razem 20.900 0 0 20.900 0 20.900



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 87 - 6811 - Poz.1692-1693

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 124 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15 poz. 148) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
    o kwotê  112.007z³

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo               3.300
Rozdzia³ 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sani-

tacyjna wsi                                                                              3.300
§ 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów               3.300
Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa           53.640
Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nierucho-

mo�ciami                                                                           53.640
§ 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at                         53.640
Dzia³ 750 Administracja publiczna               7.719
Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin                           7.719
§ 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at                           1.000
§ 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów              6.719
Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                         47.348
Rozdzia³ 75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji

ogólnej dla gmin                                                               47.348
§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa      47.348

Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
   o kwotê   14.707z³

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo            14.707
Rozdzia³ 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sani-

tacyjna wsi,                                                                                14.707
w tym:
Wydatki inwestycyjne                                                  14.707

Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie przychodów
    o kwotê   60.000z³:

§ 955 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                                                       60.000

Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie rozchodów
           o kwotê       37.300z³:

§ 992 Sp³ata otrzymanych krajowych po¿yczek i kredy-
tów                                                                                        37.300

Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
                         o kwotê     20.000z³:

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                         20.000
Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz

sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne                         20.000
§ 201 Dotacja celowe otrzymane z bud¿etu na realiza-

cjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz in-
nych zadañ zleconych gminie ustawami                         20.000

Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
             o kwotê     20.000z³:

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                         20.000
Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz

sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne                                   20.000,
w tym:  Wydatki bie¿¹ce 20.000.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Micha³ Serafin

1692

Uchwa³a Nr VIII/47/ 2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 29 maja 2003 r

w sprawie zmiany bud¿etu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 21 i art. 124
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
        o kwotê       2 000.00 z³

1693

Uchwa³a Nr VIII/48/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 29 maja 2003r.

w sprawie zmiany w bud¿ecie.

Dzia ³ Rozdzia ³ Tre�æ  Kwota  

854  

 Edukacyjna  op ieka  

w ychow aw cza  

2 000.00  

 

85404  

Przedszko la 

w  tym : 

- w ydatk i b ie¿¹ce  

2 000.00 

 

2  000.00  

 

w rozbiciu na:
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Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków
          o kwotê    2 000.00 z³

w rozbiciu na:

D z ia ³   R o z d z ia ³  T r e � æ  K w o ta  

8 0 1  

 

O �w ia ta  i 
w y ch o w a n ie  

2  0 0 0 .0 0  

 

8 0 1 0 1  

S zko ³y  p o d s ta w o w e  
w  tym : 
-  w yd a tk i b ie ¿¹ ce  

2  0 0 0 .0 0  
 

2  0 0 0 .0 0  

§ 2. Dokonuje siê zmiany w planie �rodka specjalnego
Zespo³u Szkó³ w £ambinowicach oraz w planie �rodka specjal-
nego Publicznej Szko³y Podstawowej w Lasocicach, zgodnie z
za³¹cznikami nr 1 i nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Micha³ Serafin

D z ia ³ R o z d z ia ³  §  T re � æ  K w o ta  

801  

  

O �w ia ta  i w ychow an ie  7  014 .00  

 

80195  

 

Pozos ta ³a  d z ia ³a lno �æ  7  014 .00  

  096  

O trzym a ne  spadk i, 
zap isy  i d a row izn y  w  
pos ta c i p ien iê ¿ne j 

7  014 .00  

 

Zmniejsza siê stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek
okresu sprawozdawczego                     o kwotê     7 014.00 z³.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VIII/48/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 29 maja 2003 r.

Jednostka organizacyjna-Publiczna Szko³a Podstawo-
wa Lasocice

Zmniejsza siê plan �rodka specjalnego po stronie wy-
datków o kwotê     245.00 z³

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Kwota

801 O�wiata i wychowanie 245.00

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 245.00

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 245.00

Zmniejsza siê stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek
okresu sprawozdawczego        o kwotê          245.00 z³.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VIII/48/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 29 maja 2003 r.

Jednostka organizacyjna-Zespó³ Szkó³ £ambinowice

Zwiêksza siê plan �rodka specjalnego po stronie przy-
chodów    o kwotê            7 014.00 z³

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 214, poz.1806) oraz art. 124 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 i Nr 96, poz. 874 ) - Rada Gminy uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Dokonaæ zmian bud¿etu:
- zwiêkszenia dochodów o kwotê z³ / za³¹cznik nr 1/

                 25.670,40,
- zwiêkszenia wydatkow o kwotê z³ / za³¹cznik nr 2/

                                                                    25.670,40.

§ 2 . Po dokonaniu zmian bud¿et wynosi :
1. Dochody w z³                       10.579.619,80,
w tym dotacja na zadania zlecone                 839.873,08

1694

Uchwa³a Nr IX /55/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 21 czerwca 2003 r.
.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy £ambinowice na 2003 rok.

- przychody w z³              1.000.000,00

- wydatki w z³           11.387.444,80,
w tym dotacja na zadania zlecone    839.873,08

- rozchody                192.175,00.

§ 3 . Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Micha³ Serafin



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 87 - 6813 -            Poz. 1694

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IX/55 /2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 21 czerwca 2003 r.

Dzia³ § Nazwa
Zwiêkszenia

kwota z³

853
 

Opieka spo³eczna 25.670,40

  

Srodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

(zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów

województw , pozyskane z innych �róde³

25.670,40

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IX/55/2003

Rady Gminy £ambinowice
z dnia 21 czerwca 2003 r.

  Wydatki bie¿¹ce 

w tym   

Dz. 

  

Rozdz 

  

Nazwa 
  

Razem 
Wynagrodzen. 

i pochodne 
Dotacje 

Obs³uga 
d³ugu 

Z tyt.. 
Porêczeñ 

i 
gwarancji 

Wydatki 
maj¹tkowe 

RAZEM 

801   
O�wiata i 
wychowanie 

37.880,00 28.530,00         37.880,00 

  80101 
Szko³y 
podstawowe 

37.880,00 28.530,00         37.880,00 

853   
Opieka 
spo³eczna 

 25.670,40            25.670,40 

  85395 
Pozosta³a 
dzia³alno�æ 

25.670,40           25.670,40 

854   
Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza 

-37.880,00 -17.771,00         -37.880,00 

  85404 Przedszkola -37.880,00 -17.771,00         -37.880,00 

    RAZEM 25.670,40 10.759,00         25.670,40 

 

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

ZMIANA PLANU WYDATKÓW



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 87 - 6814 - Poz.1695-1696

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984; Nr 214
poz.1806/ oraz art.109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 /, Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

 § 1. Zmniejszyæ bud¿et po stronie przychodów
 o kwotê 180.000,00

Dzia³ 957 NADWY¯KI Z LAT UBIEG£YCH
                                                     180.000,00.

§ 2. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie przychodów
o kwotê 217.448,00

 Dzia³ 955 PRZYCHODY Z TYTU£U NNYCH ROZLICZEÑ
KRAJOWYCH                                                                 217.448,00.

§ 3. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie dochodów
             o kwotê   60.388,00

Dzia³ 801 O�WIATA I WYCHOWANIE         56.000,00
80101       Szko³y podstawowe                             56.000,00
096   Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniê¿nej                                  6.000,00
097   Wp³ywy z ró¿nych dochodów      50.000,00

Dzia³ 853         OPIEKA SPO£ECZNA                     4.388,00
85313       Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane

za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecz-
nej

201   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie                                          2.500,00

85395       Pozosta³a dzia³alno�æ
201   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie                                         1.888,00

1695

Uchwa³a Nr VI/36/2003
Rady Gminy w Murowie

z dnia  15 maja 2003 r.

w sprawie dokonania zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§4. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie wydatków
              o kwotê 102.836,00

Dzia³ 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA                  21.731,00
75023       Urzêdy Gmin wydatki bie¿¹ce
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

      21.731,00
Dzia³ 801         O�WIATA I WYCHOWANIE                    61.000,00
80101       Szko³y podstawowe
wydatki maj¹tkowe                                                 61.000,00

Dzia³ 853         OPIEKA SPO£ECZNA                          4.388,00
85313       Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane

za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecz-
nej wydatki bie¿¹ce                                                              2.500,00

85395       Pozosta³a dzia³alno�æ
wydatki bie¿¹ce                                                         1.888,00

Dzia³ 854        EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
                                                                                    15.717,00
85404       Przedszkola
wydatki bie¿¹ce                                                        15.717,00
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ       14.675,00

§ 5. Zmniejszyæ bud¿et po stronie wydatków
                                                                o kwotê       5.000,00

Dzia³ 801         O�WIATA I WYCHOWANIE                      5.000,00
80101       Szko³y podstawowe
Wydatki bie¿¹ce                                                         5.000,00
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ        5.000,00.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§7. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomo�ci przez
rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Sowada

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.
717) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 oraz art. 70
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
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Uchwa³a Nr XIII/195/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych.

chomo�ciami (Dz. U. z 2000 r.Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129,
poz. 1447  i  Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15,
Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874), Rada Miejska w
Nysie uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.1. Lokale mieszkalne w budynkach stanowi¹cych w³a-
sno�æ Gminy sprzedaje siê w drodze bezprzetargowej, na zasa-
dzie pierwszeñstwa ich nabycia przez najemców tych lokali, z
którymi zawarto umowy na czas nieoznaczony.

2. Warunkiem sprzeda¿y lokalu mieszkalnego jest uregu-
lowanie dotychczasowych  zobowi¹zañ wynikaj¹cych z najmu
lokalu.

3. Sprzeda¿ dokonywana jest na wniosek najemcy.
4. Warto�æ lokali okre�laj¹ rzeczoznawcy maj¹tkowi a

wa¿no�æ wyceny dezaktualizuje siê po up³ywie dwóch lat, licz¹c
od daty wyceny.

§ 2. W przypadku nie skorzystania przez dotychczasowe-
go najemcê z prawa pierwszeñstwa nabycia, lokal bêdzie sprze-
dany w drodze przetargu.

§ 3. Sprzeda¿ lokali nastêpuje wraz ze sprzeda¿¹ udzia³u
w prawie wieczystego u¿ytkowania lub w prawie w³asno�ci grun-
tu, na którym stoi budynek.

§ 4. 1. Burmistrz odmawia sprzeda¿y lokali mieszkalnych
w przypadku niezgodno�ci z planem zagospodarowania prze-
strzennego.

2. Burmistrz mo¿e odmówiæ sprzeda¿y lokalu w przypad-
ku, gdy lokal jest niezbêdny do realizacji zadañ w³asnych gminy
oraz ze wzglêdu na uzasadniony interes spo³eczny.

§ 5. 1. Sprzeda¿ lokali mieszkalnych po³o¿onych w budyn-
kach wybudowanych przed 31 grudnia 1995r. w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemców, nastêpuje z zastosowaniem
85% - owej bonifikaty od warto�ci ustalonej przez rzeczoznawcê
w nastêpuj¹cych przypadkach:

a) jednorazowej wp³aty przez nabywcê nale¿no�ci za lokal
przed zawarciem umowy notarialnej,

b) zrzeczenia siê przez nabywcê uprawnieñ do ¿¹dania
zwrotu zwaloryzowanej kaucji wniesionej przy zawieraniu umo-
wy najmu.

2. W przypadku zbiegu praw do bonifikat z ró¿nych tytu³ów,
stosuje siê jedn¹ bonifikatê, najkorzystniejsz¹ dla nabywcy.

§ 6. 1. Je¿eli nabywcy nie zrzekaj¹ siê uprawnieñ do ¿¹da-
nia zwrotu zwaloryzowanej kaucji wniesionej przy zawieraniu
umowy najmu, cena lokalu zostanie ustalona bez zastosowa-
nia bonifikaty okre�lonej w §5.

2. Cena za lokal bez uwzglêdnienia bonifikaty na wniosek
nabywcy zostaje roz³o¿ona na miesiêczne raty, na okres nie d³u¿-
szy jak na 10 lat, licz¹c od daty zawarcia umowy notarialnej:

a) pierwsza rata p³atna przed zawarciem umowy nie mo¿e
byæ ni¿sza ni¿ 10% nale¿nej ceny,

b) roz³o¿ona na raty nie sp³acona czê�æ ceny, podlega
oprocentowaniu w stosunku rocznym, jak nastêpuje:

   - 3% przez okres trzech lat, licz¹c od daty zawarcia umowy
   - 5% przez okres trzech kolejnych lat
   - 7% przez okres czterech pozosta³ych lat ,
c) sp³ata rat mo¿e nast¹piæ na wniosek nabywcy w termi-

nach wcze�niejszych,
d) w przypadku nieterminowej zap³aty raty, pozosta³a do

sp³aty kwota wraz z oprocentowaniem staje siê natychmiast
wymagalna. Postanowienie to zamieszcza siê w umowie nota-
rialnej,

e) wierzytelno�æ Gminy podlega zabezpieczeniu hipotecz-
nemu.

§ 7. 1. Je¿eli nabywca lokalu przed up³ywem 5 lat, licz¹c
od dnia jego nabycia, zby³ lub wykorzysta³ lokal na cele inne ni¿

mieszkalne, zobowi¹zany jest do zwrotu kwoty równej wysoko-
�ci udzielonej bonifikaty, o której mowa w § 5, po jej waloryzacji.
Postanowienie to nie dotyczy zbycia na rzecz osoby bliskiej.

2. Zastrze¿enie zwrotu bonifikaty zamieszcza siê w umo-
wie sprzeda¿y nieruchomo�ci.

§ 8. 1. Nabywca lokalu mieszkalnego pokrywa w ca³o�ci
koszty zwi¹zane z przygotowaniem dokumentacji niezbêdnej do
zbycia lokalu.

2. Rozpoczêcie czynno�ci zwi¹zanych z przygotowaniem
lokalu do sprzeda¿y na wniosek, uzale¿nia siê od wniesienia
zaliczki w wysoko�ci ustalonej przez Burmistrza na pokrycie
wydatków zwi¹zanych z przygotowaniem dokumentacji.

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

4. W przypadku rezygnacji z nabycia lokalu, kwota o której
mowa w ust. 2 , zostanie zwrócona jedynie  w takiej czê�ci, jaka
pozostanie po pokryciu poniesionych przez Gminê wydatków.

§ 9. Nabywca lokalu mieszkalnego pokrywa w ca³o�ci
op³aty notarialne i s¹dowe zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asno�ci lokalu.

§ 10. Wy³¹cza siê ze sprzeda¿y, na zasadach okre�lonych
niniejsz¹ uchwa³¹:

1. Lokale socjalne (wg za³¹cznika nr 1 do uchwa³y Nr XLVIII/
564/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 listopada 2001r.  w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa).

2. Lokale w budynkach niezbêdnych do funkcjonowania
Miasta i Gminy wg wykazu stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do ni-
niejszej uchwa³y.

3. Lokale po³o¿one w budynkach przeznaczonych do mo-
dernizacji lub rozbiórki  wg wykazu stanowi¹cego za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.

4. Przez okres 10 lat, licz¹c od daty oddania do u¿ytkowa-
nia, lokale mieszkalne po³o¿one w budynkach mieszkalnych
wybudowanych po 1 stycznia 1996r.

§ 11. 1. Lokale mieszkalne uszkodzone w czasie powodzi
z lipca 1997 r. a wyremontowane ze �rodków Gminy, mog¹ byæ
sprzedawane, je¿eli nabywca zwróci ustalone nak³ady.

2. Wysoko�æ nak³adów poniesionych na remont okre�la ka¿-
dorazowo Burmistrz Nysy, w oparciu o przed³o¿on¹ dokumentacjê
uwzglêdniaj¹c¹ zakres i warto�æ remontu popowodziowego.

3. Wysoko�æ okre�lonych przez Burmistrza nak³adów pod-
legaj¹cych zwrotowi, na wniosek nabywcy zostaje roz³o¿ona na
raty, na okres nie d³u¿szy ni¿ 5 lat, licz¹c od daty zawarcia umowy
notarialnej, bez oprocentowania.

4. Wierzytelno�æ Gminy podlega zabezpieczeniu hipotecz-
nemu.

§ 12. Dotychczasowi nabywcy lokali mieszkalnych dotkniê-
tych powodzi¹ z lipca 1997r. a wyremontowanych ze �rodków
Gminy zachowuj¹ nabyte od dnia 25 stycznia 2002r. uprawnie-
nie dotycz¹ce zwolnienia ich z obowi¹zku uiszczania oprocento-
wania w wysoko�ci 2% w stosunku rocznym.

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Nysy.

§ 14. Traci moc uchwa³a Nr XL/421/2001 Rady Miejskiej w
Nysie z dnia 21 marca 2001r. w sprawie zasad sprzeda¿y lokali
mieszkalnych oraz zmieniaj¹ca j¹ uchwa³a Nr L/611/2001 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 21 grudnia 2001r.
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§ 15. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego, w prasie regionalnej oraz na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Nysie, ul. Ko-
lejowa 15.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy o samorz¹dzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591
z pó�n. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z pó�n.
zm.), w zwi¹zku z art. 85 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.717)
oraz uchwa³y Nr XXXVII/308/2002 Rady Miejskiej w Paczkowie z
dnia 5 lipca 2002 r., Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Paczkowa w rejonie ulic Stanis³awa Staszi-
ca, Ignacego Daszyñskiego i Górskiej.

§ 2. Zakres planu zawarty jest w tre�ci uchwa³y i na rysun-
ku planu w skali 1 : 500, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§ 3. Przedmiotem ustaleñ s¹ :

1) tereny zabudowy us³ug publicznych zdrowia i ochrony
socjalnej oznaczone symbolem UPz,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-
czone symbolem MW,

3) tereny zabudowy us³ug komercyjnych oznaczone sym-
bolem UC ,

4) zasady ochrony warto�ci kulturowych,
5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
6) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i

zagospodarowania terenu,
7) zasady ochrony wód wg³êbnych i powierzchniowych.

§ 4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
C65aUPz przeznacza siê pod us³ugi publiczne  zdrowia i ochro-
ny socjalnej (szpital, hospicjum, dom pomocy spo³ecznej itp.).
Ustala siê dla niego nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu:

1)  utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê budynków fronto-
wych , przy czym obiekty te mog¹ podlegaæ przebudowie i rozbu-
dowie poziomej od strony zaplecza w dostosowaniu do linii za-
budowy okre�lonej na rysunku planu,
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Uchwa³a Nr XII/67/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

w sprawie uchwalenia planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Paczkowa w rejonie
ulic Stanis³awa Staszica, Ignacego Daszyñskiego i Górskiej.

2)  dopuszcza siê likwidacjê istniej¹cej zabudowy gospo-
darczej oraz budynków nie spe³niaj¹cych wymogów sanitarnych
i technicznych,

3)  lokalizacja nowych budynków winna uwzglêdniaæ nie-
przekraczalne linie zabudowy okre�lone na rysunku planu,

4)  w zagospodarowaniu dzia³ki uwzglêdniæ lokalizacjê
parkingów dla  stanowisk samochodów osobowych i dostaw-
czych,

5)  architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków wspó³czesna; uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów
winien dostosowaæ obiekty do zasad istniej¹cej architektury,

6)  wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy do po-
ziomu dachu nie mo¿e przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych
z dopuszczeniem  1÷2-ch kondygnacji w poddaszu; poziom oka-
pów zasadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 7,5m, a poziom
kalenicy 14 m, mierz¹c od �redniego poziomu terenu przy bu-
dynku (poziom okapu oraz poziom kalenicy nale¿y dostosowaæ
do poziomu s¹siaduj¹cej zabudowy),

7)  dachy strome o nachyleniu 40-60o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi; w przestrzeni poddasza
mo¿na umie�ciæ do 2-ch  kondygnacji u¿ytkowych,

8)  utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹  oraz istniej¹c¹
zieleñ izolacyjn¹ ,w ramach których nale¿y wprowadziæ dodatko-
we nasadzenia zieleni zimozielonej,

9)  na terenie dopuszcza siê adaptacjê i budowê obiektów
ma³ej architektury oraz budowê i rozbudowê istniej¹cych obiek-
tów i sieci infrastruktury technicznej (wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazowej, energetycznej, telekomunika-
cyjnej, cieplnej),

10)  gospodarkê odpadami prowadziæ w oparciu o obo-
wi¹zuj¹ce przepisy, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zak³adaj¹c ich od-
zysk,

11)  ogrzewanie zabudowy z kot³owni wbudowanej, pracu-
j¹cej w oparciu o  niskoemisyjne �ród³a energii (olej opa³owy,
energia elektryczna lub gaz)  lub wysokosprawne systemy grzew-
cze opalane paliwem sta³ym,

12)  dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku przyj¹æ
jak dla terenów zabudowy szpitali.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIII/195/03

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 sierpnia 2003 r.

I. Wykaz lokali mieszkalnych po³o¿onych w budynkach
niezbêdnych dla fukcjonowania Miasta i Gminy:

1. Bohaterów Warszawy 27.
2. Mieczys³awa I 2.

II. Wykaz lokali mieszkalnych po³o¿onych w budynkach
przeznaczonych do rozbiórki:

1. Brodziñskego 17, 19.
2. Pu³askiego 17.
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§ 5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
C65bMW,UC ; C66MW,UC przeznacza siê pod zabudowê miesz-
kaniow¹ wielorodzinn¹, z us³ugami komercyjnymi i publiczny-
mi. Ustala siê dla nich nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê frontow¹, przy czym
istniej¹ce budynki  mog¹ podlegaæ modernizacji, przebudowie
i rozbudowie, po uprzednim uzgodnieniu z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków,

2/ lokalizacja nowych budynków winna uwzglêdniaæ nie-
przekraczaln¹ liniê zabudowy, okre�lon¹ na rysunku planu,

3/ dopuszcza siê likwidacjê istniej¹cej zabudowy gospo-
darczej oraz budynków nie spe³niaj¹cych wymogów technicz-
nych,

4/ w zagospodarowaniu dzia³ki uwzglêdniæ lokalizacjê
parkingu dla  samochodów osobowych i dostawczych,

5/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków wspó³czesna; uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów
winien dostosowaæ obiekty do zasad istniej¹cej architektury,

6/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych (bez uwzglêdnienia
kondygnacji dachu);  poziom okapów zasadniczego dachu nie
mo¿e przekroczyæ 10 m , a poziom kalenicy 15 m, mierz¹c od
�redniego poziomu terenu przy budynku (poziom okapu oraz
poziom kalenicy nie powinien ró¿niæ siê o wiêcej ni¿ 2,0m od
odpowiednich elementów budynku s¹siedniego),

7/ dachy strome (dopuszczalne mansardowe)  o nachyle-
niu po³aci g³ównych 40÷60o; kryte dachówk¹ lub materia³em
dachówkopodobnym; w przestrzeni poddasza nale¿y umie�ciæ
min. 1 kondygnacjê u¿ytkow¹,

8/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹  oraz istniej¹c¹
zieleñ izolacyjn¹, w ramach których nale¿y wprowadziæ dodatko-
we nasadzenia zieleni zimozielonej,

9/ na terenie dopuszcza siê adaptacjê i budowê obiektów
ma³ej architektury oraz budowê i rozbudowê istniej¹cych obiek-
tów i sieci infrastruktury technicznej (wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazowej, energetycznej, telekomunika-
cyjnej, cieplnej),

10/ wody opadowe z utwardzonych parkingów, placów i
dróg dojazdowych odprowadziæ do kanalizacji deszczowej po
ich podczyszczeniu (separacji),

11/ gospodarkê odpadami prowadziæ w oparciu o obo-
wi¹zuj¹ce przepisy, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zak³adaj¹c odzysk
surowców mo¿liwych do powtórnego przetworzenia,

12/ ogrzewanie zabudowy z kot³owni wbudowanej, pracu-
j¹cej w oparciu o niskoemisyjne �ród³a energii (olej opa³owy,
energia elektryczna lub gaz) lub wysokosprawne systemy grzew-
cze opalane paliwem sta³ym,

13/ dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku przyj¹æ
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§ 6. Ochrona warto�ci kulturowych:
1/ Tereny objête planem po³o¿one s¹ w strefie konserwa-

torskiej "A" ochrony zabytkowego staromiejskiego uk³adu prze-
strzennego oraz w strefie "OW" obserwacji archeologicznych.

2/ Budynki przy ul. Stanis³awa Staszica 4, 5, 6, 7,  zasadni-
czy budynek szpitala oraz budynki przy ul. Daszyñskiego 4, 6, 10,
obejmuje siê ochron¹ konserwarwatorsk¹.

3/ Obiekty okre�lone w pkt.2 nale¿y wpisaæ do rejestru
zabytków OWKZ lub do Gminnej Ewidencji Dóbr Kultury.

4/ Prace w obiektach zabytkowych, projekty inwestycyjne
wymagaj¹ uzgodnienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków.

5/ Prace projektowe i roboty budowlane przy obiektach
zabytkowych winny prowadziæ osoby posiadaj¹ce w³a�ciwe ze-
zwolenie.

6/ Roboty ziemne na obszarze objêtym planem winny byæ
prowadzone pod nadzorem archeologicznym; w przypadku od-
kryæ obiektów archeologicznych roboty nale¿y wstrzymaæ i prze-
prowadziæ ratownicze badania archeologiczne, po uzyskaniu
zezwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.

§ 7. Obszary wysokiej ochrony wód podziemnych i ochro-
ny wód powierzchniowych:

1/  Teren objêty planem w ca³o�ci znajduje siê na grani-
cach znajduj¹cego siê na obszarze Gminy G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych -Subzbiornika 338  Paczków - Niemodlin,
stanowi¹cego obszar wysokiej ochrony wód podziemnych oraz
w obszarze ochrony wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy
K³odzkiej.

2/  Na terenie  obowi¹zuje odprowadzenie �cieków zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, do miejskich systemów ka-
nalizacyjnych (bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitar-
nej, a opadowych  do kanalizacji deszczowej; przy czym odpro-
wadzenie wód opadowych z utwardzonych terenów ulic, placów,
parkingów,  po ich podczyszczeniu - separacji).

3/ Wyklucza siê na obszarze objêtym planem lokalizacjê
zbiorników wybieralnych.

4/ Na terenie prowadziæ nale¿y zorganizowan¹ gospodar-
kê odpadami, polegaj¹c¹ na wstêpnej segregacji i gromadze-
niu sta³ych odpadków komunalnych w odpowiednich pojemni-
kach lub kontenerach na okre�lonych miejscach poszczegól-
nych posesji, sk¹d wywo¿one bêd¹ przez s³u¿by komunalne
poza obszar miasta na gminne wysypisko we wsi Uje�dziec.

§ 8. Zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, dla wszystkich terenów objêtych planem, ustala
siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty
od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci : 0%.

§ 9. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia  planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Paczkowa, zatwier-
dzonego uchwa³¹ Nr VIII/32/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Paczkowie z dnia 23 listopada 1989 r. z pó�niejszymi zmiana-
mi, w czê�ci uregulowanej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pacz-
kowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wac³aw Æwik
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Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 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 161, poz. 1372)
Rada Gminy w Skoroszycach  uchwala , co nastêpuje:

§ 1. Liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych za-
wieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu ( z wyj¹tkiem piwa), prze-
znaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miej-
scu sprzeda¿y, ustala siê  na 40 ( s³ownie: czterdzie�ci).

§ 2. 1. Ustala siê, ¿e  miejsca sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych  na terenie Gminy, nie mog¹ znajdowaæ
siê w bezpo�rednim s¹siedztwie:

1) przedszkoli,
2) szkó³,
3) ko�cio³ów.
2. Bezpo�rednie s¹siedztwo, w  rozumieniu uchwa³y, za-

chodzi wówczas, gdy punkt usytuowany jest w odleg³o�ci mniejszej
ni¿ 50 m w linii prostej od granicy posesji wymienionych w ust.2.
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Uchwa³a Nr VIII / 41 / 03
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie ustalenia  liczby punktów sprzeda¿y  napojów alkoholowych  oraz zasad usytuowania
na terenie Gminy Skoroszyce  miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/161/97 z dnia 13 listopa-
da 1997 r. w sprawie ustalenia ilo�ci punktów sprzeda¿y napo-
jów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu, prze-
znaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz okre-
�lenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzeda¿y
napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.

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

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski

Na podstawie art. 34a ustawy  26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45,
poz.391),  Rada  Gminy w Skoroszycach  uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania,
odraczania i rozk³adania na raty wierzytelno�ci jednostek orga-
nizacyjnych Gminy  z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych, w tym cywil-
noprawnych, zwanych dalej "nale¿no�ciami", do których nie sto-
suje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa  przypadaj¹cych od osób fizycznych, osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej - zwanych dalej "d³u¿nikami".

§ 2. 1. Nale¿no�ci pieniê¿ne mog¹ byæ umarzane w ca³o-
�ci lub czê�ci, w przypadku ich ca³kowitej nie�ci¹galno�ci, która
nastêpuje, je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:

1) d³u¿nik - osoba fizyczna zmar³, nie pozostawiaj¹c ¿ad-
nego maj¹tku lub pozostawia nieruchomo�ci  nie podlegaj¹ce
egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów,

2) d³u¿nik - osoba prawna zosta³ wykre�lony z w³a�ciwe-
go rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku maj¹tku, z
którego mo¿na by egzekwowaæ nale¿no�æ, a odpowiedzialno�æ
z tytu³u nale¿no�ci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
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Uchwa³a Nr  VIII/42/03
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie zasad i  trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych
Gminy z tytu³u  nale¿no�ci pieniê¿nych.

3) zachodzi  uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej nale¿no�ci lub postêpowanie egze-
kucyjne okaza³o siê nieskuteczne,

4) w wyniku egzekucji z maj¹tku d³u¿nika, d³u¿nik lub oso-
by pozostaj¹ce na jego utrzymaniu, byliby pozbawieni niezbêd-
nych �rodków utrzymania.

2. Umarzanie nale¿no�ci o charakterze cywilnoprawnym
w przypadku, gdy oprócz d³u¿nika g³ównego s¹ zobowi¹zane
inne osoby, mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy warunki umarzania
zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.

§ 3. 1. Umorzenie nale¿no�ci g³ównej poci¹ga za sob¹
umorzenie nale¿no�ci ubocznych.

2. Je¿eli umorzenie dotyczy czê�ci nale¿no�ci g³ównej, w
odpowiednim stosunku do tej nale¿no�ci podlegaj¹ umorzeniu
nale¿no�ci uboczne.

3. 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.

4. Je¿eli d³u¿nik nie dotrzyma³ terminu zap³aty pozosta³ej
czê�ci nale¿no�ci, decyzja o umorzeniu mo¿e byæ ca³kowicie
cofniêta.
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§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo-
³ecznymi i gospodarczymi,  organ uprawniony  na wniosek d³u¿-
nika, mo¿e odroczyæ termin sp³aty ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci
albo roz³o¿yæ p³atno�æ ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci na raty, bio-
r¹c pod uwagê mo¿liwo�ci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony
interes wierzyciela.

2. Od nale¿no�ci, której termin odroczono lub  któr¹  od³o-
¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê za okres od
wydania decyzji do up³ywu terminu  zap³aty okre�lonej 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 wymagaln¹ wraz z nale¿nymi odsetkami
za zw³okê, w tym równie¿ z odsetkami, o których mowa w ust.2.

§ 5.1. Nale¿no�æ mo¿e byæ umorzona na wniosek d³u¿ni-
ka lub z inicjatywy wierzyciela.

2. Odroczenie terminu zap³aty lub roz³o¿enie na raty nale¿-
no�ci  mo¿e nast¹piæ  jedynie na wniosek d³u¿nika.

§ 6. Do odraczania terminu zap³aty, rozk³adania na raty
oraz umarzania nale¿no�ci uprawnieni s¹ :

1)  Wójt Gminy  w stosunku do wierzytelno�ci Urzêdu Gminy
do wysoko�ci 3.000 z³, a powy¿ej tej kwoty Rada Gminy,

2) kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do wie-
rzytelno�ci tej jednostki do wysoko�ci  2.000 z³, a powy¿ej tej
kwoty Rada Gminy.

§ 7. Wójt Gminy i kierownik jednostki organizacyjnej sk³a-
daj¹ Radzie Gminy informacjê o udzielonych umorzeniach ³¹cz-
nie ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu Gminy za dany rok
bud¿etowy.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski

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 1999r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41 poz. 412,  i  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 i Nr 154
poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253,  Nr 113 poz. 984 oraz Nr 130 poz.
1112) w zwi¹zku  z art. 85 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717) -  Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.  Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  wsi Tarnów Opolski - przyjêtego uchwa³¹ Nr III/16/02
Rady Gminy Tarnów Opolski  z dnia 30 grudnia 2002 r.

 § 2. 1. Zmian¹ planu obejmuje siê  tereny  we wsi  Tarnów
Opolski przy ul. Cmentarnej - dzia³ki nr 2207/287 i czê�æ dzia³ki nr 2117/
289, oznaczone w obowi¹zuj¹cym planie zagospodarowania prze-
strzennego symbolem GK - tereny obiektów i urz¹dzeñ gospodarki ko-
munalnej oraz MN  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2.  Zakres zmiany planu zawarty jest w tre�ci uchwa³y i na  rysunku
zmiany  planu w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik do  uchwa³y.

3. W granicach  zmiany planu przeznacza siê na cele  nierolnicze
0,7 ha u¿ytków rolnych V i VI klasy bonitacyjnej, nie wymagaj¹cych
uzyskania odrêbnej zgody.

§ 3.  1. Terenom objêtym zmian¹ planu nadaje siê symbole :
1) KS - teren  stacji paliw,
2) UC - teren us³ug komercyjnych,
3) ZI  - teren zieleni izolacyjnej,
4) KL - ulica klasy lokalnej (ul. Cmentarna),
5) KD - ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ustala siê:
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Uchwa³a Nr X /66 / 03
Rady Gminy Tarnów Opolski

z  dnia 29 wrze�nia  2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski.

1)  przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne oraz warunki
tego dopuszczenia,

2)  warunki zabudowy i zagospodarowania ,
3)  zasady obs³ugi w zakresie  infrastruktury komunalnej,
4)  zasady ochrony �rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
5)  zasady   ochrony �rodowiska kulturowego.
3. Na terenach komunikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4,

obowi¹zuj¹ odpowiednie, niezmienione ustalenia planu.

§ 4. Obowi¹zuj¹cymi  ustaleniami,  okre�lonymi na rysunku zmia-
ny  planu s¹:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu, b¹d�
ró¿nych zasadach  zagospodarowania,

2) linie zabudowy  - nieprzekraczalne,
3) kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej.

§ 5. Ustalenia zmiany planu s¹ spójne z kierunkami  zagospoda-
rowania  przestrzennego, okre�lonymi w Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Opolski,
przyjêtym uchwa³¹ Nr  XIV/91/99  Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia
30 grudnia 1999 r.

§ 6. 1. Okre�lenia i nazwy u¿yte w uchwale oznaczaj¹:
1) plan - obowi¹zuj¹cy miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego  wsi Tarnów Opolski, przyjêty uchwa³¹ Nr III/16/02 Rady
Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 grudnia 2002 r.,

2) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko - inwestycje i   inne  dzia³ania  okre�lone w ten sposób w
przepisach szczególnych.

2. Pozosta³ych nazw i okre�leñ u¿yto w uchwale w znaczeniu
nadanym im w planie.

Rozdzia³ 2
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 7.  W granicach  terenu oznaczonego symbolem KS - stacji
paliw (dzia³ka nr 2207/287), jako obowi¹zuj¹ce  ustala siê nastêpuj¹ce
zasady  zabudowy i zagospodarowania  terenu :
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1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów kubaturowych
od strony drogi  dojazdowej KD - 6,0 m, dodatkowo nale¿y uwzglêdniæ
wymagane minimalne odleg³o�ci urz¹dzeñ do magazynowania i dystry-
bucji paliw - okre�lone w przepisach szczególnych,

2) dostêpno�æ komunikacyjna wed³ug ustaleñ rysunku  zmiany planu,
3) wysoko�æ zabudowy dla obiektów kubaturowych - do 2 kon-

dygnacji naziemnych, w tym u¿ytkowe poddasze, zaleca siê dachy
strome o symetrycznym uk³adzie po³aci, nachyleniu 35 - 45°, kryte da-
chówk¹ lub materia³em podobnym do dachówki ,

4) zadaszenie i wystrój placu manewrowego dostosowaæ ar-
chitektonicznie do obiektów kubaturowych,

5) podziemne zbiorniki paliw realizowaæ jako wielop³aszczowe,
umieszczone w wannie o pojemno�ci wystarczaj¹cej do awaryjnego
zatrzymania ca³o�ci magazynowanego paliwa,

6) wymagane jest zabezpieczenie przewodów, instalacji i urz¹-
dzeñ paliwowych przed bezpo�rednim wyciekiem paliw do ziemi w
razie nieszczelno�ci oraz przed niekontrolowanym ulatnianiem par pro-
duktów ropopochodnych,

7) powierzchnie placów, parkingów i dróg wewnêtrznych nale-
¿y uszczelniæ i zabezpieczyæ przed sp³ywem wód opadowych i rozto-
powych na tereny przyleg³e,

8) wymagana jest budowa wewnêtrznej sieci kanalizacji desz-
czowo - przemys³owej z separatorami paliw i olejów przed odprowa-
dzeniem �cieków   do zewnêtrznej sieci kanalizacyjnej,

9) w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ, odpowied-
nio  do wielko�ci obiektu i pe³nionej funkcji:

a/ komunikacjê  wewnêtrzn¹,
b/ przekrycia placów manewrowych,
c/ parkingi dla samochodów osobowych,
d/ w³¹czenia do ulicy KD (wjazd i wyjazd),
e/ pomieszczenia handlowe i magazynowe,
f/ urz¹dzenia sanitarne z instalacj¹ wodno - kanalizacyjn¹ dla

pracowników i  klientów stacji.

§ 8. Na terenie us³ug komercyjnych, oznaczonym symbolem UC
(czê�æ dzia³ki nr 2117/289), ustala siê przeznaczenie podstawowe:
us³ugi handlu, gastronomii, inne oraz obowi¹zuj¹ce warunki zabudowy
i zagospodarowania:

1) nieprzekraczalne linie  zabudowy:   6,0 m od  ulic dojazdo-
wych (KD), 8,0 m od ul. Cmentarnej (KL);

2) wysoko�æ obiektów  kubaturowych - do 2 kondygnacji na-
ziemnych, nie wliczaj¹c poddaszy u¿ytkowych, nie wiêksza jednak ni¿
9 m, licz¹c od poziomu terenu do kalenicy;

3) dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci, nachyleniu
35 - 45°, kryte dachówk¹ lub materia³em podobnym do dachówki;

4) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dachowe,
ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami;

5) miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie odpowiedniej dla
funkcji terenu - lokalizowaæ  w granicach dzia³ki;

6) powierzchnie placów, parkingów i dróg wewnêtrznych nale-
¿y uszczelniæ i zabezpieczyæ przed sp³ywem wód opadowych i rozto-
powych na tereny przyleg³e;

7) w realizacji obiektów u¿yteczno�ci publicznej uwzglêdniæ
konieczno�æ ich dostosowania do korzystania przez osoby niepe³no-
sprawne, w szczególno�ci poruszaj¹ce siê na wózkach;

8) powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, zieleñ ozdobna)
powinna stanowiæ nie mniej ni¿  25 % powierzchni dzia³ki.

§ 9. Wyznacza siê teren zieleni izolacyjnej ZI, zwi¹zany funkcjo-
nalnie z terenem us³ug komercyjnych UC, na którym obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce warunki zagospodarowania:

1) zieleñ izolacyjn¹ ZI nale¿y urz¹dziæ obowi¹zkowo nie pó�niej
ni¿ w czasie realizacji inwestycji na terenie UC, w pasie szeroko�ci co
najmniej 5 m, od strony s¹siedniej zabudowy mieszkaniowej;

2) w nasadzeniach uwzglêdniæ zieleñ �redni¹ i wysok¹ z udzia-
³em zimozielonej, w szczególno�ci zieleñ o wysokiej gêsto�ci i odpor-
no�ci na niekorzystne warunki .

§ 10. Ustala siê zasady  obs³ugi  obszaru zmiany planu w zakre-
sie  infrastruktury technicznej:

1) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci zewnêtrznej
-  na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci ;

2) zaopatrzenie  w  wodê - z istniej¹cej  sieci wodoci¹gowej ;
3) odprowadzenie �cieków komunalnych - do zewnêtrznej sieci

kanalizacji �ciekowej;
4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu UC

- do zewnêtrznej sieci kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólno-
sp³awnej;

5) odprowadzenie �cieków przemys³owych oraz wód opado-
wych i roztopowych z terenu KS - do zewnêtrznej sieci kanalizacji
�ciekowej - po uprzednim podczyszczeniu w urz¹dzeniach zak³ado-
wych, o których mowa w § 7 pkt 8;

6) ogrzewanie obiektów z indywidualnych �róde³ ciep³a, zaleca
siê stosowanie ekologicznych no�ników energii (energia elektryczna,
paliwa gazowe, olejowe);

7) gospodarkê odpadami komunalnymi prowadziæ zgodnie z za-
sadami obowi¹zuj¹cymi w Gminie; postêpowanie z innymi odpadami, w
tym niebezpiecznymi - zgodnie z decyzjami w³a�ciwych organów,
wydanymi na podstawie przepisu  szczególnego; odpady w postaci
mas ziemnych z wykopów budowlanych wykorzystaæ do kszta³towa-
nia i podwy¿szenia powierzchni terenów inwestycji.

§ 11. Teren zmiany planu znajduje siê w obrêbie granic dwóch,
piêtrowo wystêpuj¹cych zbiorników wód podziemnych: G.Z.W.P. 333
"Opole - Zawadzkie" (obszar najwy¿szej ochrony) i G.Z.W.P. 335 "Krap-
kowice - Strzelce Opolskie" (obszar wysokiej ochrony), a tak¿e w
strefie ochrony po�redniej ujêcia wód podziemnych "Tarnów Opolski",
wywo³uje to potrzebê ustalenia form i zasad ochrony �rodowiska natu-
ralnego, w szczególno�ci wód podziemnych:

1) na obszarze zmiany planu zakazuje siê lokalizacji przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na  �rodowisko, zawsze
wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko;

2) powierzchnie zagro¿one zanieczyszczeniem produktami ro-
popochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, mog¹cymi przenikaæ
do gruntu i wód podziemnych nale¿y uszczelniæ i zabezpieczyæ przed sp³y-
wem zanieczyszczeñ na tereny przyleg³e;

3) na terenie KS zastosowaæ zabezpieczenia ziemi i wód pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniem, tak¿e w sytuacjach awaryjnych,
na najwy¿szym  mo¿liwym poziomie pewno�ci; przewidzieæ system
wczesnego ostrzegania o wyciekach paliw oraz system monitoringu
wód podziemnych w postaci piezometrów;

4) gospodarkê �ciekow¹ i odpadami na obszarze zmiany planu,
sposób ochrony wód podziemnych oraz zakres i organizacjê monitorin-
gu wód podziemnych nale¿y podporz¹dkowaæ wymaganiom rozpo-
rz¹dzeñ w sprawie obszarów ochronnych obu wymienionych wy¿ej
zbiorników wód podziemnych.

§ 12. Ha³as przenikaj¹cy z terenu stacji paliw i terenu us³ug ko-
mercyjnych do najbli¿szych terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i zabudowy zagrodowej nie powinien powodowaæ przekro-
czenia dopuszczalnego poziomu ha³asu okre�lonego przepisem szcze-
gólnym dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.

§ 13. Wystêpuj¹ce w obszarze zmiany planu stanowisko arche-
ologiczne nr 22 (punkt osadniczy - pradziejowy i z pó�nego �rednio-
wiecza) podlega ochronie wed³ug nastêpuj¹cych zasad:

1) projekt budowlany inwestycji na terenie UC nale¿y uzgodniæ
Wojewódzkim Oddzia³em S³u¿by  Ochrony Zabytków;

2) wszelkie roboty ziemne  w obszarze stanowiska archeolo-
gicznego nr 22, b¹d� w jego pobli¿u, nale¿y uzgadniaæ z Wojewódzkim
Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków; w przypadku stwierdzenia znalezisk
archeologicznych nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ  S³u¿bê Ochrony Zabyt-
ków i Urz¹d Gminy oraz podporz¹dkowaæ siê ich zaleceniom.

Rozdzia³ 3
PRZEPISY  KOÑCOWE

§ 14. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala siê stawkê procentow¹ dla naliczenia jednorazowej
op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci o której mowa w art. 36 ust.
3 tej ustawy - w granicach terenów oznaczonych w planie symbolami :
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1) KS    -  10 %;
2) UC   -   10 %;
3) ZI     -     0 %.

§ 15. W zakresie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów
Opolski, przyjêtego uchwa³¹ Nr  III/16/02  Rady Gminy Tarnów Opolski  z
dnia 30 grudnia 2002 r.

§ 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tarnów
Opolski .

§ 17. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.

§ 18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Dambon
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ust. 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 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz.
717) oraz art. 48 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Zaci¹gn¹æ po¿yczkê z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na sfinan-
sowanie wydatków zwi¹zanych z budow¹ kot³owni w budynku
mieszkalnym przy ul. Ko�ciuszki w Tu³owicach w wysoko�ci
103.000,00 z³ (s³ownie: sto trzy tysi¹ce z³otych 00/100 groszy).
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Uchwa³a Nr IX/77/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 11 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki

2. �ród³em dochodu, z którego po¿yczka zostanie pokryta,
bêdzie wp³yw �rodków z podatku od nieruchomo�ci od osób
prawnych - § 0310.

§ 2. Sp³ata po¿yczki nast¹pi w okresie 2 lat pocz¹wszy od
31 marca 2004 r.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                                         Przewodnicz¹cy Rady Gminy
                                       Teresa Kucharzak-Juszczyk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ust. 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 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717) oraz art. 48 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmienia siê uchwa³ê Nr XXVIII/195/01 Rady Gminy
Tu³owice z dnia 29 sierpnia 2001 r. w nastêpuj¹cy sposób:
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Uchwa³a Nr IX/78/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 11 wrze�nia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXVIII/195/01 Rady Gminy Tu³owice z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki.

       § 3 wskazanej powy¿ej uchwa³y otrzymuje tre�æ:
      " Sp³ata po¿yczki nast¹pi w okresie 5 lat pocz¹wszy od

1 marca 2002 r. (ostatnia rata 10 grudnia 2006 r.)".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                                         Przewodnicz¹ca Rady Gminy
                                       Teresa Kucharzak-Juszczyk

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 pó�n. zm.), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz.717) oraz art. 10, 11 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139 z pó�n. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXIV/163/01 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 12 lipca 2001 r., Rada Miejska w
Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr VII/62/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia  28 sierpnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czê�ci obszaru miasta Zawadzkie,
obejmuj¹cego czê�æ terenów Nadle�nictwa Zawadzkie oraz Dom Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci i M³odzie¿y w Zawadzkiem.

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania czê-
�ci obszaru miasta Zawadzkie, obejmuj¹cy czê�æ terenów Nad-
le�nictwa Zawadzkie oraz Dom Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci i
M³odzie¿y w Zawadzkiem, w granicach oznaczonych na rysunku
planu.

§ 2.1. Miejscowy plan zagospodarowania czê�ci obszaru
miasta Zawadzkie, obejmuj¹cy czê�æ terenów Nadle�nictwa
Zawadzkie oraz Dom Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci i M³odzie¿y
w Zawadzkiem, zwany w niniejszej uchwale planem, sk³ada siê z:
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1) ustaleñ planu zawartych w uchwale, stanowi¹cych tekst
planu,

2) rysunku planu na mapie w skali 1:1000, stanowi¹cego
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2. Przedmiotem planu s¹ ustalenia dotycz¹ce przezna-
czenia terenów, sposobu ich zagospodarowania wraz z infra-
struktur¹, okre�lone w art. 10 ust. 1 w punktach 1-10 wy¿ej wy-
mienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w za-
kresie wynikaj¹cym z okre�lonych planem rodzajów funkcji te-
renu.

3. Celem opracowania planu, wymienionego w ust. 1 jest:
1) przeznaczenie na cele niele�ne terenów:
a) czê�ci terenu us³ug oznaczonych w planie symbolami

UZ, UO, (UT),
b) ca³ego terenu us³ug oznaczonego w planie symbolami

UT, UX,
2) ustalenie zasad u¿ytkowania terenów, warunków ochro-

ny �rodowiska, ochrony i korzystania z walorów krajobrazowych
i kulturowych �rodowiska na terenach objêtych planem.

§ 3. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia dla terenów,
o których mowa w § 1 uchwa³y;

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê;
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek pla-

nu na mapie w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y;

4) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
normy bran¿owe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami,
wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia (funkcji) terenu, które powinno prze-
wa¿aæ na danym terenie, okre�lony symbolem literowym i wy-
znaczony obowi¹zuj¹cymi lub orientacyjnymi liniami rozgrani-
czaj¹cymi na rysunku planu;

6) przeznaczeniu towarzysz¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia   terenu innego ni¿ podstawowe,
które uzupe³nia i wzbogaca funkcjê podstawow¹ danego tere-
nu lub obiektu i mo¿e byæ okre�lone symbolem literowym i linia-
mi  rozgraniczaj¹cymi  wewnêtrznego podzia³u;

7) urz¹dzeniach budowlanych - nale¿y przez to rozumieæ
urz¹dzenia techniczne     zapewniaj¹ce mo¿liwo�æ u¿ytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  jak przy³¹cza i urz¹dze-
nia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia �cieków,
przejazdy, ogrodzenia, parkingi i place postojowe, place pod
�mietniki;

8) obiektach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
budynki pomocnicze, gospodarcze, obiekty ma³ej architektury
oraz inne obiekty pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec funkcji podsta-
wowych terenu lub budynku, a tak¿e lokale u¿ytkowe;

9) drogach le�nych dopuszczonych do u¿ytku publicz-
nego - nale¿y przez to rozumieæ ustalone planem tereny komu-
nikacyjne ALP, na których mo¿e siê odbywaæ publiczny ruch pie-
szy i ko³owy, przy zachowaniu wymogów bezpieczeñstwa po¿a-
rowego na obszarach le�nych i norm ochrony �rodowiska okre-
�lonych w przepisach szczególnych, okre�lone na rysunku pla-
nu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg le�nych, placu z za-
wrotnic¹, placu postojowego lub  �cie¿ki rowerowej;

10) zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ
budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz
gospodarstwach le�nych, w tym osady le�ne Pañstwowego
Gospodarstwa Le�nego Lasy Pañstwowe wraz z obiektami to-
warzysz¹cymi i urz¹dzeniami budowlanymi oraz zieleni¹;

11) us³ugach i administracji - nale¿y przez to rozumieæ
ogólnodostêpny budynek u¿yteczno�ci publicznej, zespó³ takich

budynków lub teren przeznaczony do wykonywania funkcji: ad-
ministracji publicznej (ALP - administracji lasów pañstwowych),
opieki spo³ecznej, o�wiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, kultu religij-
nego, sportu, turystyki, handlu, gastronomii i rzemios³a oraz in-
nych podobnych funkcji;

12) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê po-
wierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej;

13) odleg³o�ciach i strefach ograniczeñ zabudowy - na-
le¿y przez to rozumieæ ograniczenia wywo³ane obecno�ci¹ lub
dzia³aniem istniej¹cych i planowanych funkcji terenu, urz¹dzeñ
i sieci technicznych, wymagaj¹cych zachowania odleg³o�ci od
innych funkcji lub terenów stosownie do wymaganych standar-
dów technicznych;

14) zagro¿eniach i uci¹¿liwo�ciach - nale¿y przez to ro-
zumieæ zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo do-
kuczliwe dla pobytu ludzi w budynku lub na otaczaj¹cym terenie,
przekraczaj¹ce standardy okre�lone w przepisach odrêbnych, a
w szczególno�ci: szkodliwe promieniowanie i oddzia³ywanie pól
elektromagnetycznych, ha³as, wibracje, zanieczyszczenie powie-
trza, gruntu lub wód, zalewanie wodami wymienione w przepi-
sach w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadaæ budynki i ich usytuowanie;

15) nieczysto�ciach ciek³ych - nale¿y przez to rozumieæ
wody zu¿yte na cele bytowe lub gospodarcze gromadzone w
szczelnych, bezodp³ywowych zbiornikach na nieczysto�ci cie-
k³e, które mog¹ byæ stosowane tylko na dzia³kach budowlanych
nie maj¹cych mo¿liwo�ci przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej i
sytuowanych wg. przepisów w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;

16) �rodowisku - nale¿y przez to rozumieæ ogó³ elemen-
tów przyrodniczych, w tym tak¿e przekszta³conych w wyniku dzia-
³alno�ci cz³owieka, a w szczególno�ci powierzchniê ziemi, ko-
paliny, wody, powietrze, zwierzêta i ro�liny, krajobraz oraz klimat;

17) znacz¹cym oddzia³ywaniu na �rodowisko - nale¿y
przez to rozumieæ oddzia³ywania  przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które wymagaj¹ sporz¹dze-
nia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko oraz oddzia³ywania
rodzaju przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia ra-
portu o oddzia³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ wymagany po
przeprowadzeniu postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywa-
nia na �rodowisko na podstawie przepisów szczególnych;

18) walorach krajobrazowych i kulturowych �rodowi-
ska - nale¿y przez to  rozumieæ warto�ci ekologiczne, estetycz-
ne, widokowe i kulturowe terenu i zwi¹zanych z nim elementów
przyrodniczych, ukszta³towanych przez si³y przyrody lub w wyniku
dzia³alno�ci cz³owieka.

§ 4. PRZEZNACZENIE TERENÓW
1. UZ, UO, (UT) - ustala siê:
a) jako przeznaczenie podstawowe - teren us³ug zdro-

wia - UZ i o�wiaty - UO, tj. pa³ac, zak³ad opiekuñczy i zespó³ szkó³
specjalnych Domu Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci i M³odzie¿y
wraz z budynkami gospodarczymi, obiektami towarzysz¹cymi,
urz¹dzeniami budowlanymi i zieleni¹,

b) jako przeznaczenie towarzysz¹ce - teren us³ug tury-
stycznych - (UT), tj. planowany Zak³ad Aktywno�ci Zawodowej z
sal¹ gimnastyczn¹ i krytym basenem k¹pielowym, parking dla
samochodów osobowych - (KP) i ujêcie wody - (WZ).

     Na terenie tym:
1) ustala siê adaptacjê istniej¹cych budynków zespo³u

o�wiatowo - opiekuñczego z mo¿liwo�ci¹ ich przebudowy i roz-
budowy w granicach oznaczonych liniami zabudowy i stref¹ ogra-
niczenia zabudowy od linii wysokiego napiêcia;

2) okre�la siê strefê ochrony konserwatorskiej "A", obej-
muj¹c¹ zabytkowy pa³ac my�liwski z po³owy XIX wraz z otocze-
niem i okazami chronionej zieleni; w strefie tej ustala siê:

a) zakaz lokalizacji i dobudowy do pa³acu jakichkolwiek
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obiektów budowlanych oraz rozbudowy istniej¹cego ³¹cznika;
dopuszcza siê przebudowê ³¹cznika w uzgodnieniu z Opolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu,

b) nakazuje siê chroniæ drzewa zaliczone do pomników
przyrody; usuwanie drzew i krzewów oraz prowadzenie zabie-
gów pielêgnacyjnych zieleni, dopuszcza siê wy³¹cznie na pod-
stawie odpowiedniego zezwolenia Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Opolu,

c) wszelkie przedsiêwziêcia inwestycyjne, remontowe i
urz¹dzeniowe dotycz¹ce obiektów, terenu i zieleni podlegaj¹
obowi¹zkowi uzgodnienia i zezwolenia Opolskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Opolu,

3) dopuszcza siê mo¿liwo�æ wyburzeñ budynków gospo-
darczych w obrêbie ustalonych linii zabudowy;

4) ustala siê mo¿liwo�æ rozbudowy zespo³u dydaktyczno-
mieszkalnego o funkcjê sportowo-rekreacyjn¹, obejmuj¹c¹ salê
gimnastyczn¹ i basen kryty, na czê�ci terenu oznaczonego (UT)
w obrêbie oznaczonych linii zabudowy, zachowuj¹c gabaryty i
formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do istniej¹cej zabudowy i
w sposób nie naruszaj¹cy warto�ci kulturowych i kompozycyj-
nych obiektu zabytkowego i strefy "A" ochrony konserwatorskiej;

5) realizacjê rozbudowy okre�lon¹ w pkt 4 nale¿y dokonaæ
w oparciu o projekt zagospodarowania terenu i odpowiednie
projekty budowlane sporz¹dzone dla ca³ego terenu UZ, UO, (UT),
przy uwzglêdnieniu wymogów ochrony konserwatorskiej zawar-
tych w pkt 2, powi¹zañ komunikacyjnych i sieciowych z terenami
s¹siednimi i bez naruszania terenów lasów LP, w zakresie i
problematyce obejmuj¹cej:

a) sposób inwestowania, program i charakterystykê tech-
niczn¹ inwestycji i ewentualne etapy realizacji,

b) projektowany uk³ad funkcjonalny zagospodarowania
terenu pod zabudowê, pod boiska sportowe i rekreacjê, komu-
nikacjê wewnêtrzn¹ ko³ow¹ i piesz¹ oraz zieleñ,

c) zasady usytuowania projektowanych budynków, obiek-
tów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, ich wzajemnych powi¹zañ funk-
cjonalnych, okre�lenie gabarytów zabudowy oraz lokalizacjê
wjazdów i wej�æ g³ównych,

d) uk³ad projektowanych dojazdów wewnêtrznych, dróg
po¿arowych, placów postojowych wi¹¿¹cych siê z istniej¹cym i
planowanym uk³adem komunikacyjnym oraz zasady obs³ugi
terenu i obiektów budowlanych w zakresie infrastruktury tech-
nicznej,

6) dopuszcza siê zmianê rodzaju us³ug w zakresie ustalo-
nych planem przeznaczeñ i warunków zagospodarowania tere-
nu, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych;

7) w przypadku przeznaczenia terenu - UZ, UO, (UT) pod
inny rodzaj us³ug, z uwzglêdnieniem ustaleñ ust.1,  ustala siê
na ca³ym terenie zakaz:

a) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, tj. wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o
oddzia³ywaniu na �rodowisko oraz przedsiêwziêæ, dla których
obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany wed³ug
przepisów szczególnych,

b) powoduj¹cych zagro¿enia i uci¹¿liwo�ci dla s¹siedz-
twa, okre�lone w przepisach w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,

8) ustala siê, aby intensywno�æ zabudowy i utwardzenia
terenu nie przekracza³a wiêcej ni¿ o 30% warto�ci intensywno-
�ci wynikaj¹cej z istniej¹cego zainwestowania w obszarze do-
puszczonym planem pod zabudowê i wyznaczonym liniami za-
budowy oraz stref¹ linii wysokiego napiêcia (w tym: budynki,
nawierzchnie utwardzone, doj�cia, dojazdy i parkingi, tarasy i
urz¹dzenia rekreacyjne o masywnej nawierzchni), pozosta³¹
czê�æ terenu nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie;

9) dopuszcza siê lokalizacjê pojedynczego mieszkania
towarzysz¹cego us³ugom - UZ, UO, (UT) dla osób dozoruj¹cych
obiekty;

10) parkingi (KP) dla obs³ugi terenu i obiektów - UZ, UO,

(UT)  powinny byæ zlokalizowane na terenie przeznaczenia pod-
stawowego, w ilo�ciach   okre�lonych w § 7 ust. 4  pkt 1 i 2, lecz
co najmniej w ilo�ci 15 stanowisk.

2. UT, UX - ustala siê:
a) jako przeznaczenie podstawowe - teren us³ug tury-

stycznych - UT, lub us³ug innych - UX o zbli¿onym charakterze
obecnie niesprecyzowanych, na wydzielonej dzia³ce wraz z urz¹-
dzeniami budowlanymi, jak np.: dom kolonijny, dom wycieczko-
wy, stacja turystyki rowerowej,

b) jako przeznaczenie towarzysz¹ce - parkingi (KP) dla
samochodów osobowych na terenie - UT,UX.

Na terenie tym:
1) ustala siê adaptacjê istniej¹cego budynku dawnej

"Szko³y ¯ycia" na cele us³ug turystycznych z mo¿liwo�ci¹ moder-
nizacji, przebudowy i rozbudowy w granicach oznaczonych linia-
mi zabudowy i stref¹ ograniczenia zabudowy od linii wysokiego
napiêcia;

2) dopuszcza siê zmianê rodzaju us³ug - UT, UX, w zakre-
sie zgodnym z przeznaczeniem podstawowym, np.: "hotel i go-
spoda le�na", harcówka, baza ekologiczna lub "zielona szko³a",
itp. us³uga odpowiadaj¹ca wymogom przepisów szczególnych,
w tym w zakresie ochrony �rodowiska i bezpieczeñstwa po¿aro-
wego w lasach;

3) dopuszcza siê lokalizacjê pojedynczego mieszkania
towarzysz¹cego us³ugom, dla w³a�ciciela lub osoby dozoruj¹-
cej obiekty UT;

4) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko, oraz powoduj¹cych zagro¿enia i
uci¹¿liwo�ci s¹siedztwa;

5) ustala siê intensywno�æ zabudowy i utwardzenia dzia³-
ki nie przekraczaj¹c¹ 60 %, powierzchni dzia³ki w obszarze do-
puszczonym planem pod zabudowê i wyznaczonym liniami za-
budowy i stref¹ linii wysokiego napiêcia (w tym: budynek, na-
wierzchnie utwardzone, doj�cia, dojazdy i parkingi, tarasy i urz¹-
dzenia sportowe o nawierzchni masywnej), pozosta³¹ czê�æ
dzia³ki nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie;

6) wszystkie parkingi (KP) w potrzebnej ilo�ci nale¿y zlo-
kalizowaæ na terenie dzia³ki przy zachowaniu, stosownie do ro-
dzaju us³ug, podstawowego przeznaczenia terenu, odpowied-
niego wska�nika zalecanej ilo�ci miejsc  postojowych:

a) 1 stanowisko/10 ³ó¿ek bazy noclegowej,
b) 1-2 stanowisk/10 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug ga-

stronomii,
c) 0,5 -1 stanowisko/10 zatrudnionych.
3. AL - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - te-

ren administracji le�nej, le�niczówka "Grabina", z obiektami to-
warzysz¹cymi i urz¹dzeniami budowlanymi.

Na terenie tym:
1) ustala siê mo¿liwo�æ realizacji nowych obiektów bu-

dowlanych zwi¹zanych z podstawowym przeznaczeniem tere-
nu,

2) dopuszcza siê odtworzenie likwidowanych, przebudo-
wê i rozbudowê istniej¹cych budynków administracyjnych,
mieszkalnych i gospodarczych,

3) dopuszcza siê lokalizacjê pojedynczego  mieszkania
s³u¿bowego jako obiektu towarzysz¹cego funkcji administracyj-
nej - AL,

4) parkingi i gara¿e powinny byæ zlokalizowane na terenie
dzia³ki co najmniej w ilo�ci:

a) 1 stanowisko/5 -10 zatrudnionych,
b) 1-2 stanowisk dla interesantów,
c) 1-2 miejsc/na mieszkanie s³u¿bowe.
4. ML� - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe -

teren zabudowy zagrodowej - osady le�nej ALP z obiektami to-
warzysz¹cymi i urz¹dzeniami budowlanymi.

 Na terenie tym:
1) utrzymuje siê dotychczasowe przeznaczenie terenu i

adaptuje siê zabudowê zagrodow¹ osady Pañstwowego Go-
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spodarstwa Le�nego Lasy Pañstwowe wraz z budynkami miesz-
kalnym, gospodarczymi i inwentarskimi oraz urz¹dzeniami bu-
dowlanymi;

2) zakazuje siê realizacji nowych obiektów budowlanych
nie zwi¹zanych z  przeznaczeniem podstawowym;

3) dopuszcza siê odtworzenie likwidowanych, przebudo-
wê i rozbudowê istniej¹cych budynków mieszkalnych i gospo-
darczych oraz wyposa¿anie w nowe urz¹dzenia sieciowe i insta-
lacyjne.

5. (WZ) - ustala siê jako przeznaczenie towarzysz¹ce
funkcji podstawowej DPS na terenie - UZ, UO, (UT) - teren obiek-
tów i urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê pitn¹ w granicach strefy
ochrony bezpo�redniej ujêcia.

Na terenie tym nale¿y zachowaæ warunki, okre�lone w prze-
pisach szczególnych, dla utrzymania przydatno�ci ujmowanej
wody lub wydajno�ci ujêæ wody, to jest:

1) ograniczyæ do niezbêdnych potrzeb przebywanie osób
nie zatrudnionych stale przy urz¹dzeniach s³u¿¹cych do poboru
wody,

2) u¿ytkowaæ grunty wy³¹cznie do celów zwi¹zanych z eks-
ploatacj¹ ujêcia,

3) teren zagospodarowaæ nisk¹ zieleni¹,
4) stosowaæ wymogi okre�lone dla strefy ochrony konserwa-

torskiej "K" w  przypadku wymiany lub przebudowy urz¹dzenia.
6. NO - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - te-

ren lokalnej oczyszczalni �cieków DPS wraz z urz¹dzeniami to-
warzysz¹cymi.

Na terenie tym:
1) istniej¹ce obiekty podstawowe, towarzysz¹ce oraz urz¹-

dzenia budowlane zwi¹zane z technologi¹ mog¹ podlegaæ wy-
mianie, rozbudowie i przebudowie pod warunkiem utrzymania
podstawowego przeznaczenia terenu,

2) dopuszcza siê zmiany standardów technicznych b¹d�
technologii, w tym urz¹dzeñ, pod warunkiem uwzglêdnienia ich
wp³ywu i nie pogarszania oddzia³ywania na �rodowisko,

3) realizacjê sieci i urz¹dzeñ na terenach nie publicznych
i ALP mo¿na prowadziæ w oparciu o uzgodnione projekty i od-
rêbne zgody w³a�cicieli lub w³adaj¹cych terenami,

4) stosowaæ wymogi okre�lone dla strefy ochrony konser-
watorskiej "K" w  przypadku wymiany lub przebudowy urz¹dzeñ.

7. EE - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - te-
ren istniej¹cej s³upowej stacji transformatorowej "Grabina", wy-
posa¿onej w transformator 160 kVA. Na terenie tym nale¿y sto-
sowaæ odpowiednio ustalenia ust. 6 pkt 1 - 4.

8. W - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tere-
ny wód otwartych, obejmuj¹ce przylegaj¹c¹ do terenu opraco-
wania rzekê Ma³a Panew i punkt poboru wody dla celów prze-
ciwpo¿arowych.

Na terenach tych:
1) nakazuje siê chroniæ wody rzeki przed zanieczyszczeniem,
2) nakazuje siê bezwzglêdnie chroniæ brzegi rzeki i istnie-

j¹ce siedliska objêtych ochron¹ �cis³¹ i czê�ciow¹ ro�lin wod-
nych i przybrze¿nych,

3) nale¿y spe³niaæ wymogi przepisów szczególnych dla
ochrony zasobów przyrodniczych i warto�ci krajobrazowych te-
renów w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Sto-
brawsko-Turawskie" i Zespo³u Przyrodniczo- Krajobrazowego
"Pod Dêbami".

9. WR - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe -
tereny wód otwartych - rowy.

Tereny te s³u¿¹ prowadzeniu gospodarki melioracyjnej na
terenie lasów ALP.

10. RO - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe -
teren ogrodów zwi¹zanych z istniej¹c¹ zagrod¹ - osad¹ le�n¹
ALP, oznaczona symbolem - ML�.

Na terenie tym:
1) ustala siê zakaz zabudowy budynkami, z wyj¹tkiem

obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ ogrodnicz¹, obiektów ma³ej
architektury i tymczasowych;

2) dopuszcza siê zmianê  przeznaczenia terenów na inne,
zwi¹zane z upraw¹ roln¹ lub sadownicz¹;

3) dopuszcza siê prowadzenie sieci napowietrznych i pod-
ziemnych, infrastruktury technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych
z nimi obiektów i urz¹dzeñ.

11. RP, RZ - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe
- tereny u¿ytków rolnych: upraw polowych - RP, ³¹k, pastwisk i
³êgów - RZ jako terenów pozostaj¹cych w zarz¹dzie ALP.

Na terenach tych:
1) nale¿y spe³niaæ wymogi przepisów szczególnych, obo-

wi¹zuj¹ce dla Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobraw-
sko-Turawskie" i Zespo³u Przyrodniczo-Krajobrazowego " Pod
Dêbami";

2) nale¿y zachowaæ podstawowe przeznaczenie terenów,
z mo¿liwo�ci¹ zmian u¿ytkowania rodzajów upraw rolnych;

3) nakazuje siê utrzymanie i wzbogacenie istniej¹cych
zadrzewieñ i zakrzewieñ �ródpolnych;

4) dopuszcza siê prowadzenie sieci napowietrznych i pod-
ziemnych, infrastruktury technicznej oraz realizacjê zwi¹zanych z
nimi urz¹dzeñ budowlanych, nie powoduj¹cych trwa³ego prze-
znaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i niele�ne;

5) zakazuje siê realizacji obiektów budowlanych z wyj¹t-
kiem s³u¿¹cych produkcji rolnej.

12. LS - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe-
tereny lasów - pozostaj¹cych w zarz¹dzie ALP.

Na terenach tych:
1) zarz¹d, administracjê i gospodarkê le�n¹ prowadzi

Nadle�nictwo Zawadzkie;
2) nale¿y prowadziæ gospodarkê le�n¹ wed³ug zasad okre-

�lonych w ustawie z dnia   28 wrze�nia 1991 r. o lasach (Dz. U.
z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z pó�n. zm.) oraz wed³ug ustaleñ zawar-
tych w planach urz¹dzenia lasu;

3) nale¿y spe³niaæ wymogi przepisów szczególnych dla
ochrony zasobów przyrodniczych i warto�ci krajobrazowych te-
renów w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Sto-
brawsko-Turawskie" i Zespo³u Przyrodniczo- Krajobrazowego "
Pod Dêbami";

4) ustala siê obowi¹zek zachowania i ochrony drzew uzna-
nych za pomniki przyrody o¿ywionej oraz okazów drzew w wy-
miarze pomnikowym;

5) zakazuje siê realizacji obiektów budowlanych z wyj¹t-
kiem s³u¿¹cych produkcji le�nej lub okre�lonych w planie urz¹-
dzenia lasu,

6) dopuszcza siê realizacjê i prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej, podziemnych i nadziemnych wraz z obiektami i
urz¹dzeniami, nie wymagaj¹cymi przeznaczenia terenów lasów
na cele niele�ne na warunkach i w sposób okre�lony przez
organy ALP.

§ 5. LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£-
TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Na terenie oznaczonym symbolem - UZ, UO, (UT):
1) ustala siê, w strefie ochrony konserwatorskiej "A", za-

kaz rozbudowy i nadbudowy zabytkowego pa³acyku my�liwskie-
go, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego
pod numerem 2219/86, a tak¿e dobudowy do niego jakichkol-
wiek budynków i obiektów oraz budowy w jego s¹siedztwie no-
wych budynków i obiektów naziemnych;

2) ustala siê, aby w przypadku przebudowy istniej¹cego
budynku - ³¹cznika, dobudowanego bezpo�rednio do zabytko-
wego pa³acu, uwzglêdniæ wymogi ochrony konserwatorskiej, np.
w zakresie wystroju elewacji, doboru materia³ów budowlanych;
nie dopuszcza siê do jakiejkolwiek rozbudowy i powiêkszenia
gabarytu dobudowanego budynku ³¹cznika;

3) dopuszcza siê, w obszarze wyznaczonym liniami zabu-
dowy, odtworzenie likwidowanych i rozbudowê istniej¹cych bu-
dynków z wyj¹tkiem budynku - ³¹cznika, dla którego ustalenia
zawarte s¹ pkt 2);
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4) ustala siê, ¿e w obszarze wyznaczonym nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy, wysoko�æ planowanych budynków us³u-
gowych, powinna byæ ka¿dorazowo sprawdzona analiz¹ projek-
tow¹ stopnia ingerencji w kompozycjê urbanistyczn¹ i krajobraz
zespo³u budynków DPS i nie mo¿e ona przekraczaæ:

a) z dachami stromymi - 3 kondygnacji nadziemnych (w
tym poddasze u¿ytkowe) i 15,0 m, liczonych od powierzchni tere-
nu do kalenicy,

b) z dachami p³askimi - 2 kondygnacji nadziemnych i 10,0m
liczonych od powierzchni terenu do najwy¿szej czê�ci budynku,

5) ustala siê, ¿e wysoko�æ planowanych budynków go-
spodarczych i towarzysz¹cych nie mo¿e  przekroczyæ 1 kondy-
gnacji naziemnej;

6) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o-
�ci 14,5 m od krañcowego przewodu linii wysokiego napiêcia
110 kV.

2. Na terenie oznaczonym symbolem - UT, UX:
1) dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cego budynku,
2) ustala siê, ¿e wysoko�æ budynku po rozbudowie nie

mo¿e  przekraczaæ:
a) z dachem stromym - 3 kondygnacji (w tym poddasze

u¿ytkowe) i 15,0 m liczonych od powierzchni terenu do kalenicy,
b) z dachem  p³askim - 2 kondygnacji i 10,0 m, liczonych

od powierzchni terenu do najwy¿szej czê�ci budynku,
3) ustala siê, ¿e wysoko�æ planowanych budynków go-

spodarczych i towarzysz¹cych nie mo¿e  przekroczyæ 1 kondy-
gnacji naziemnej;

4) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o-
�ci 14,5 m od krañcowego przewodu linii wysokiego napiêcia
110 kV oraz 15,0 m od granicy dzia³ki przy drodze le�nej ozna-
czonej symbolem DLp;

5) nale¿y zachowaæ przy lokalizacji i przebudowie budyn-
ków wymagan¹ przepisem szczególnym ze wzglêdu na bezpie-
czeñstwo po¿arowe odleg³o�æ od granicy lasu - terenu LS.

3. Na terenie oznaczonym symbolem - AL:
1) dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê istniej¹cego

budynku podstawowego,
2) ustala siê, ¿e wysoko�æ budynku po rozbudowie nie

mo¿e  przekraczaæ, z dachem stromym - 2 kondygnacji (w tym
poddasze u¿ytkowe) i 12,0 m, liczonych od powierzchni terenu
do kalenicy,

3) ustala siê, ¿e wysoko�æ planowanych budynków go-
spodarczych i towarzysz¹cych nie mo¿e przekroczyæ 1 kondy-
gnacji naziemnej; zaleca siê dachy strome.

4. Na terenie oznaczonym symbolem - ML�:
1) dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê istniej¹cego

budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych;
2) ustala siê, ¿e wysoko�æ budynku po rozbudowie nie

mo¿e  przekraczaæ z dachem stromym - 2 kondygnacji (w tym
poddasze u¿ytkowe) i 12,0 m liczonych od powierzchni terenu
do kalenicy.

§ 6. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TE-
RENÓW

1. Zasady ochrony zasobów wodnych G³ównych Zbior-
ników Wód Podziemnych:

1) Nr 327 "Lubliniec - Myszków" triasowy, o statusie wyso-
kiej i najwy¿szej ochrony,

2) Nr 328 "Dolina Kopalna rz. Ma³a Panew" - czwartorzê-
dowy, o statusie wysokiej ochrony i najwy¿szej ochrony,

3) Nr 335 "Krapkowice - Strzelce Opolskie" - triasowy, o
statusie wysokiej ochrony, zosta³y okre�lone w przepisach szcze-
gólnych i decyzjach administracyjnych, które nale¿y stosowaæ w
obszarze planu.

2. Ustala siê ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu w ob-
rêbie strefy ochrony bezpo�redniej ujêæ wody pitnej, na terenie
oznaczonym symbolem (WZ) w obrêbie terenu oznaczonego
symbolami - UZ, UO, (UT) dla utrzymania przydatno�ci ujmowa-

nej wody lub wydajno�ci ujêæ wody wed³ug przepisów szczegól-
nych, wymienionych w § 4 ust. 5 pkt 1-3.

3. Ustala siê strefê ograniczonego u¿ytkowania dla te-
renów bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ od rzeki Ma³a Pa-
new, okre�lon¹ na rysunku planu granic¹ morfologiczn¹ terasy
zalewowej, w której nale¿y uwzglêdniæ zakazy i warunki ich za-
chowania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych, dotycz¹ce miê-
dzy innymi: lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, groma-
dzenia �cieków, odchodów zwierzêcych, �rodków chemicznych,
a tak¿e innych materia³ów mog¹cych zanieczy�ciæ wody, prowa-
dzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szcze-
gólno�ci ich sk³adowania, a tak¿e wykonywania urz¹dzeñ wod-
nych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, sadzenia
drzew lub krzewów, zmiany ukszta³towania terenu, sk³adowania
materia³ów oraz wykonywania innych robót i czynno�ci, które
mog³yby utrudniæ ochronê przed powodzi¹ oraz wp³yn¹æ na po-
gorszenie jako�ci wód.

4. Ustala siê zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi przy liniach elektroenergetycznych, w odle-
g³o�ci mierzonej od osi  lub od krañcowego przewodu linii po
obu stronach:

a) dla  linii wysokiego napiêcia 110 kV:
- w odleg³o�ci 25 m od osi linii i minimum 14,5 m od

skrajnego przewodu,
b) dla  linii �redniego napiêcia 15 kV:
- w odleg³o�ci 7,0 m od osi linii  i minimum 5,2 m od

skrajnego przewodu.
5. W Obszarze Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobraw-

sko-Turawskie", obejmuj¹cym swym zasiêgiem korytarz eko-
logiczny doliny rzeki Ma³a Panew i ca³y obszar w granicach pla-
nu oraz w wyodrêbnionym w jego granicach Zespole Przyrodni-
czo-Krajobrazowym "Pod Dêbami", obowi¹zuj¹ zasady ochrony
przyrody i �rodowiska okre�lone  w przepisach szczególnych
oraz  przyjête w planie.

Na terenach objêtych planem, przy okre�laniu warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu nale¿y uwzglêdniaæ ww.
zasady ochrony stosuj¹c nastêpuj¹ce regulacje:

1) zakazuje siê:
a) odprowadzenia nie oczyszczonych �cieków do rzeki i

innych wód powierzchniowych,
b) likwidacji nasadzeñ �ródpolnych, przydro¿nych i nad-

wodnych,
c) wypalania traw, uszkadzania i zanieczyszczania gleb,

pozyskiwania darni i torfu,
d) chemicznego nawo¿enia ³¹k i pastwisk, wylewania gno-

jowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia gruntów rolnych gnojówk¹ i obor-
nikiem na zasadach okre�lonych w przepisach o nawozach i
nawo¿eniu,

e) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania
przepustów zwê¿aj¹cych naturalny przekrój cieków p³yn¹cych, w
szczególno�ci w miejscu skrzy¿owañ z drogami,

f) likwidacji starorzeczy, ma³ych zbiorników wodnych oraz
obszarów wodno-b³otnych,

g) hodowli zwierz¹t metod¹ bez�ció³kow¹,
h) sk³adowania, zakopywania i wylewania odpadów lub

innych nieczysto�ci,
i) inwestowania budowlanego, niezgodnego z przezna-

czeniem podstawowym, terenów oznaczonych jako W, LS, RP,
RZ i RO, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ hydrotechnicznych i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej i  komunalnej,

j) lokalizowania biwaków w miejscach do tego nie wyzna-
czonych,

k) nieuprawnionego zabijania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, nisz-
czenia nor, legowisk zwierz¹t, ptasich gniazd oraz mrowisk,

2) nakazuje siê:
a) zachowaæ i chroniæ stanowiska i siedliska gatunków



  Poz.1703
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 87                                       -6832 -

ro�lin i zwierz¹t objêtych ochron¹ �cis³¹ i czê�ciow¹, a tak¿e
gatunki rzadkie, zagro¿one wyginiêciem,

b) chroniæ i zachowaæ drzewa uznane za pomniki przyrody
o¿ywionej oraz okazy drzew o wymiarze pomnikowym, zgodnie z
wymogami przepisów szczególnych,

c) chroniæ i zachowaæ bez zmian istniej¹ce siedliska ro-
�lin wodnych w rzece oraz ro�linno�æ szuwarowo-³êgow¹  pora-
staj¹c¹ jej  brzegi oraz zalewy starorzeczy,

d) przy dokonywaniu nowych nasadzeñ drzew i krzewów
stosowaæ w miarê mo¿liwo�ci gatunki pochodzenia rodzimego,
szeroko reprezentowane w miejscowym �rodowisku,

e) zachowaæ stanowiska i ostoje gatunków ro�lin i zwie-
rz¹t zagro¿onych wyginiêciem,

3) zaleca siê:
a) ograniczaæ chemiczne nawo¿enie terenów upraw rol-

nych,
b) wytyczanie i znakowanie ci¹gów pieszych i rowerowych

oraz szlaków turystycznych, w tym turystyki kajakowej, dokony-
waæ w porozumieniu z w³a�cicielami gruntów i wód.

6. Wymogi dotycz¹ce ograniczenia skutków oddzia³y-
wania realizacji ustaleñ planu na �rodowisko okre�la siê w
sposób nastêpuj¹cy:

1) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
obowi¹zuje zasada stosowania paliwa proekologicznego dla
celów grzewczych i bytowych, zgodnie z zapisem § 8 ust. 4  uchwa-
³y;

2) w zakresie gospodarki �ciekowej:
a) zakazuje wprowadzania �cieków do ziemi i wód po-

wierzchniowych,
b) nakazuje siê uregulowanie gospodarki �ciekami byto-

wymi oraz �ciekami pochodz¹cymi z wód opadowych i roztopo-
wych, zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 i ust. 3, niniejszej uchwa³y;

3) w zakresie gospodarki odpadami ustala siê:
a) wymóg prowadzenia zorganizowanej selektywnej zbiórki

odpadów, czasowe ich gromadzenie  oraz  wywóz na sk³adowi-
sko komunalne,

b) zakaz sk³adowania odpadów na terenach objêtych planem;
4) w zakresie zachowania i ochrony istniej¹cego ukszta³-

towania powierzchni ziemi:
a) nakazuje siê ograniczyæ do minimum prace niwelacyj-

ne zwi¹zane z budow¹ i rozbudow¹ obiektów budowlanych, b¹d�
zagospodarowaniem terenu wokó³ nich,

b) zakazuje siê samowolnego dobywania kruszywa i wy-
konywanie prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych istniej¹c¹
rze�bê terenu.

7. W zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê obo-
wi¹zek zachowania dopuszczalnych poziomów ha³asu dla tere-
nów mieszkaniowych i us³ug okre�lonych symbolami ML�, UO,
UZ, UT, UX i AL oraz zachowania standardów akustycznych, zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

§ 7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
1. Okre�la siê tereny dla komunikacji, obejmuj¹ce ist-

niej¹ce drogi le�ne wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i wpro-
wadza siê nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê funkcjonaln¹ wg oznaczeñ:

1) DLp - drogi le�ne dostêpne dla ruchu publicznego, jako
odpowiadaj¹ce funkcjom dróg publicznych klasy "D", szeroko�æ
tych dróg w liniach rozgraniczenia oraz lokalizacja parkingów
jest przyjêta wg stanu istniej¹cego zainwestowania, lub ustala-
na bêdzie stosownie do wystêpuj¹cych potrzeb przez ALP w
porozumieniu z organami Gminy;

2) DL - drogi le�ne, do celów prowadzenia gospodarki
le�nej, dostêpne dla publicznego ruchu pieszego i rowerowego
wy³¹cznie na szczególnych zasadach wstêpu do lasów ALP oraz
po wyznaczonych i oznakowanych szlakach turystyki rowerowej.

2. Okre�la siê funkcje u¿ytkowe w pasach drogowych,
wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi dróg le�nych, dostêp-
nych dla ruchu publicznego - DLp, jako nastêpuj¹ce:

1) ruch ko³owy,  ruch rowerowy i ruch pieszy,
2) budowa, przebudowa i rozbudowa urz¹dzeñ budowla-

nych infrastruktury technicznej  na zasadach okre�lonych w prze-
pisach szczególnych i warunkach uzgodnionych i dopuszczo-
nych przez ALP.

3. Okre�la siê przebieg istniej¹cych tras turystyki ro-
werowej wyznaczonych po drogach le�nych o funkcjach - DLp i
DL, oznaczonych symbolami - (Kr) i przebiegaj¹cych przez ob-
szar planu jako trasy: "163" - niebieska i "166" -  czarna.

4. Ustala siê jako przeznaczenie towarzysz¹ce - tereny
parkingów dla samochodów osobowych wraz z dojazdami, wy-
magane planem do zlokalizowania na terenach przeznaczenia
podstawowego i oznaczone symbolem - (KP) w zalecanej ilo-
�ci:

1) dla terenu zabudowy us³ugowej oznaczonej symbolem
- UZ, UO, (UT):

a) co najmniej 15 stanowisk dla DPS, lub jak w  pkt 2,
2) dla terenu zabudowy us³ugowej oznaczonej symbolem

- UT, UX, stosownie do rodzaju realizowanej funkcji us³ugowej:
a) 1 stanowisko/10 ³ó¿ek bazy noclegowej,
b) 1-2 stanowisk/10 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug ga-

stronomii,
c) 0,5 -1 stanowisko/10 zatrudnionych,
3) dla administracji lasów ALP, oznaczonej symbolem -

AL, stosownie do funkcji  u¿ytkowych:
a) 1 stanowisko/5 -10 zatrudnionych,
b) 1-2 stanowisk dla interesantów,
c) 1-2 miejsc/mieszkanie s³u¿bowe,
4) dla zabudowy zagrodowej - osady le�nej ALP, oznaczo-

nej symbolem ML�:
a) 1-2 miejsc/mieszkanie.

§ 8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

1. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) dla terenu oznaczonego symbolem UZ, UO, (UT):
a) �ród³a zaopatrzenia w wodê - z istniej¹cego ujêcia i

studni (WZ) w obrêbie  terenu przeznaczenia podstawowego,
b) sieci wodoci¹gowe winny byæ prowadzone w obrêbie

terenu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, z
uwzglêdnieniem dostêpno�ci wody dla celów po¿arowych;

2)  dla terenów  oznaczonych  symbolami  UT, UX, AL, ML�:
a) �ród³a zaopatrzenia w wodê - z istniej¹cej studni (WZ) w

obrêbie terenu oznaczonego symbolem UZ, UO, (UT) po rozbu-
dowie ujêcia i sieci wodoci¹gu lokalnego,

b) sieci wodoci¹gowe winny byæ prowadzone w obrêbie
w.w terenów oraz dróg le�nych oznaczonych symbolem DLp,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, z uwzglêd-
nieniem dostêpno�ci wody dla celów po¿arowych.

2. W zakresie odprowadzenia �cieków komunalnych:
1) dla terenu oznaczonego symbolem UZ, UO, (UT):
a) zachowuje siê bez zmian istniej¹cy system gospodarki

�ciekami komunalnymi oparty na odprowadzeniu �cieków do
istniej¹cej lokalnej oczyszczalni �cieków NO, a po oczyszczeniu
zrzut wód przewodem odprowadzaj¹cym do rzeki,

2) dla terenów  oznaczonych  symbolami  UT, UX, AL, ML�:
a) dopuszcza siê, do czasu docelowej realizacji kanaliza-

cji lokalnej w ca³ym obszarze planu, odprowadzenie �cieków do
indywidualnych, szczelnych, bezodp³ywowych zbiorniki na nie-
czysto�ci p³ynne, lokalizowanych na danym terenie, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

b) bezodp³ywowe zbiorniki winny byæ sukcesywnie opró¿-
niane, a nieczysto�ci wywo¿one  do punktu zlewnego w oczysz-
czalni �cieków.

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych:

1) dla wszystkich terenów zainwestowanych przeznacze-
nia podstawowego  planuje siê docelowo lokalny system kana-
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lizacji deszczowej z niezbêdnymi urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi
(piaskowniki, odstojniki szlamowe, separatory oleju) w koñco-
wych odcinkach odprowadzalników z odprowadzeniem wód do
wskazanych cieków powierzchniowych, zgodnie z przepisami
szczególnymi, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê odbior-
nika i uzgodnionych z organem ochrony �rodowiska,

2) w razie braku mo¿liwo�ci przy³¹czenia obiektów i tere-
nów objêtych planem do sieci kanalizacji deszczowej, dopusz-
cza siê przej�ciowo odprowadzenie wód opadowych na w³asny
teren nieutwardzony, do do³ów ch³onnych lub do zbiorników re-
tencyjnych.

4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
1) dla terenu oznaczonego symbolem UZ, UO, (UT) za-

opatrzenie w ciep³o z istniej¹cej kot³owni na dzia³ce; dopuszcza
siê jej rozbudowê z zachowaniem warunków wg ustaleñ pkt 2
lub alternatywne �ród³o ciep³a oparte na energii geotermalnej,
okre�lone odrêbnie uzgodnionymi warunkami;

2) dla terenów  oznaczonych  symbolami  UT, UX, AL, ML�:
a) zaleca siê  stosowanie indywidualnego, lokalnego �ró-

d³a ciep³a, opartego na paliwach p³ynnych - olej opa³owy, gazo-
wych lub energii elektrycznej,

b) stosowanie paliwa sta³ego innego ni¿ wymienione pod
lit a) mo¿e byæ dopuszczone jedynie wyj¹tkowo na podstawie
wyników oceny oddzia³ywania na �rodowisko lub danych cha-
rakterystyki wp³ywu na  �rodowisko przyjêtej technologii, zapew-
niaj¹cej nieprzekraczanie dopuszczalnych standardów emisyj-
nych, okre�lonych w przepisach szczególnych.

5. W zakresie elektroenergetyki:
a) ustala siê zasilanie, sieci¹ niskiego napiêcia, docelo-

wo zalecan¹ jako kablowa, terenów zainwestowanych na ob-
szarze planu z istniej¹cej s³upowej stacji transformatorowej
"Grabina" bez potrzeby przebudowy transformatora; dla ewentu-
alnej planowanej rozbudowy DPS o funkcjê (UT) dopuszcza siê
zwiêkszenie mocy stacji i wymianê transformatora na terenie
oznaczonym EE;

b) utrzymuje siê przebieg napowietrznej linii elektroener-
getycznej wysokiego    napiêcia 110 kV wg istniej¹cej trasy wraz
z ustalon¹ stref¹ ograniczenia upraw le�nych i ograniczeñ za-
budowy wg § 6 ust. 4; ustala siê mo¿liwo�æ przebudowy i mo-
dernizacji linii przy zachowaniu jej trasy i zasadniczych   parame-
trów.

6. W zakresie wywozu odpadów (bytowych) sta³ych:
a) ustala siê zasadê czasowego gromadzenia odpadów

sta³ych na terenie ka¿dego przeznaczenia podstawowego w urz¹-
dzonych miejscach i kontenerach oraz wywóz odpadów na sk³a-
dowisko w ramach gminnego systemu unieszkodliwiania od-
padów.

§ 9. OCHRONA  DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Ustala siê w planie dwie strefy ochrony konserwatorskiej:

strefê "A" i strefê "K" dla okre�lenia warunków i zapewnienia
ochrony warto�ci kulturowych i krajobrazu zawartych w obszarze
opracowania planu.

1. Strefa "A" obejmuje �cis³¹ ochron¹ konserwatorsk¹
zabytkowy pa³ac my�liwski z po³owy XIX wieku, wpisany do reje-
stru zabytków województwa opolskiego pod numerem 2219/86
oraz obszar jego otoczenia z okazami pomnikowej zieleni.

W strefie "A" ustala siê warunki u¿ytkowania i zagospoda-
rowania zabytku i jego otoczenia:

1) zabytkowy pa³ac my�liwski z 1856 roku stanowi dobro
kultury, którego formê i detal architektoniczny, gabaryty, kszta³t
dachów i materia³ ceramicznych pokryæ dachowych, rysunek sto-
larki otworowej, a tak¿e bezpo�rednie otoczenie nale¿y zacho-
waæ w niezmienionej formie architektonicznej i utrzymywaæ w
nale¿ytym stanie technicznym, wg ustaleñ pkt 1-3 oraz § 4 ust. 1
pkt 2 i 4, § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) zieleñ zabytkowa, drzewa pomnikowe i krzewy okazowe
jako elementy historycznego i komponowanego otoczenia za-
bytku, podlegaj¹ ochronie konserwatorskiej w zakresie ochrony
dóbr kultury oraz okazów i pomników przyrody;

3) zakazana jest rozbiórka, przebudowa, nadbudowa i roz-
budowa naruszaj¹ca cechy zabytku wymienionego w pkt 1, a
wszelkie prace budowlane przy tym obiekcie, jak te¿ prace pie-
lêgnacyjne przy zieleni zabytkowej okre�lone w pkt 2, wymagaj¹
zezwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków;

4) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych znalezisk archeologicznych nale¿y:

a) powiadomiæ o znalezisku S³u¿bê Ochrony Zabytków,
Oddzia³ Wojewódzki w Opolu.

2. Strefa "K" ochrony krajobrazu kulturowego obejmuje
ca³y obszar opracowania planu i dotyczy terenów krajobrazu in-
tegralnie zwi¹zanego z zespo³em zabytkowym.

W strefie "K" ochrona krajobrazu kulturowego obejmuje:
1) restauracjê zabytkowych elementów krajobrazu urz¹-

dzonego,
2) ochronê krajobrazu naturalnego zwi¹zanego przestrzen-

nie z historycznym za³o¿eniem,
3) ochronê form i sposobu u¿ytkowania terenów, jak miê-

dzy innymi: drzew - pomników przyrody o¿ywionej, drzew o wy-
miarach pomnikowych, alei i krzewów okazowych,

4) zalecan¹ likwidacjê elementów dysharmonizuj¹cych
krajobraz i �rodowisko, przez np.: sukcesywn¹ wymianê ogro-
dzeñ metalowych na drewniane, murowano-drewniane; drew-
niane obudowy i ekrany maskuj¹ce urz¹dzenia oczyszczalni
�cieków, malowanie s³upów energetycznych w kolorach zieleni
i b³êkitu, ustawianie tablic i znaków informacyjnych wykonanych
z drewna w odpowiednio stylizowanej formie, itp.,

5) zalecenia dla nowej zabudowy dotycz¹ce: utrzymania
formy i gabarytów bry³ o wysoko�ci do dwóch kondygnacji z sy-
metrycznymi dachami stromymi,  zachowanie charakteru archi-
tektury regionalnej, u¿ycie materia³ów elewacyjnych z zastoso-
waniem drewna, ceg³y licowej i kamienia lub stosowanie wyso-
kiej klasy architektury wspó³czesnej wkomponowanej w krajo-
braz,

6) uzyskanie opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków lub Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w
Opolu w zakresie dotycz¹cym  nowych inwestycji, rozbiórek i
przebudowy obiektów istniej¹cych oraz innych przedsiêwziêæ
mog¹cych ingerowaæ w chroniony krajobraz kulturowy i natural-
ny w obszarze planu.

§ 10. Tereny planowane do przeznaczenia okre�lonego
planem, mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, pod
warunkiem udostêpnienia gruntów dla realizacji dojazdów i
uzbrojenia, wynikaj¹cych z ustaleñ planu.

§ 11. Ustala siê stawkê procentow¹ od wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, s³u¿¹c¹ nali-
czeniu i pobraniu jednorazowej op³aty nale¿nej od w³a�ciciela
nieruchomo�ci dla Gminy Zawadzkie przy zbyciu nieruchomo-
�ci po³o¿onych w obszarze planu, w wysoko�ci 10%.

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Zawadzkiego.

§ 13. 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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W dniu 17 pa�dziernika 2003 r. Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki stwierdzi³ wyga�niêcie koncesji dla Góra¿d¿e Ce-
ment S.A. z siedzib¹ w Choruli decyzj¹ Nr WCC/266/2109/U/
OT-6/OWR/2003/JM na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
w zakresie wytwarzania ciep³a i decyzj¹ Nr PCC/276/2109/U/OT-
6/OWR/2003/JM na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a oraz umorzy³ jako bez-
przedmiotowe postêpowanie administracyjne w sprawie cof-
niêcia ww. koncesji z urzêdu.

Uzasadnienie
W dniu 17 lipca 2003 r. zosta³o wszczête z urzêdu, postê-

powanie administracyjne w sprawie cofniêcia koncesji na wy-
twarzanie ciep³a oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, z powodu
zaprzestania prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej w zakre-
sie objêtym koncesjami.

Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo
energetyczne, Prezes URE cofa koncesjê w przypadku zaprzestania
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej objêtej koncesj¹.

Jak wynika z ustaleñ postêpowania administracyjnego,
Przedsiêbiorstwo prowadzi³o dzia³alno�æ gospodarcz¹ wynika-
j¹c¹ z koncesji, której nastêpnie zaprzesta³o ze wzglêdu na brak
odbiorców.

W trakcie postêpowania Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o z
wnioskiem o wyga�niêcie koncesji z uwagi na interes Przed-
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o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

z dnia 17 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie:
I. Stwierdzenia wyga�niêcia koncesji na wytwarzanie ciep³a oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.

II. Umorzenia jako bezprzedmiotowego postêpowania administracyjnego w sprawie cofniêcia koncesji na
wytwarzanie ciep³a oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a dla Góra¿d¿e Cement S.A. z siedzib¹ w Choruli.

siêbiorstwa, które zachowuje mo¿liwo�æ wyst¹pienia o udziele-
nie koncesji pomimo jej wyga�niêcia.

Po rozpatrzeniu okoliczno�ci sprawy, a w szczególno�ci
uznaj¹c, i¿ brak odbiorców ciep³a czyni prowadzenie dzia³alno-
�ci gospodarczej bezprzedmiowe, natomiast za uchyleniem
koncesji przemawia interes Przedsiêbiorstwa wynikaj¹cy z woli
prowadzenia dzia³alno�ci w przysz³o�ci, na podstawie art. 162
§ 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postê-
powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504), posta-
nowiono uwzglêdniæ wniosek Przedsiêbiorstwa.

Jednocze�nie, wobec stwierdzenia wyga�niêcia decyzji
udzielaj¹cych koncesji, dalsze prowadzenie postêpowania w
sprawie cofniêcia koncesji uznano za bezprzedmiotowe - co
skutkowa³o umorzeniem postêpowania administracyjnego na
podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postêpowania administracyj-
nego w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Dyrektor

Wincenty Rêkas

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)
oraz art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), zarz¹dzam, co
nastêpuje:

§ 1. Dokonaæ zmian bud¿etu:
- zwiêkszenia dochodów o kwotê z³ /za³¹cznik nr 1/  34.979,00,
w tym dotacja na zadania zlecone         9.979,00

- zwiêkszenia wydatków o kwotê z³ /za³¹cznik nr 2/   34.979,00,
w tym dotacja na zadania zlecone        9.979,00.

§ 2. Po dokonaniu zmian bud¿et wynosi:
- dochody w z³          10.553.949,40,
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Zarz¹dzenie Nr 0151/33/2003
Wójta Gminy £ambinowice

z dnia 5 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy £ambinowice na 2003 rok.

w tym dotacja na zadania zlecone    839.873,08
- przychody w z³ 1.000.000,00
- wydatki w z³                       11.361.774,40,
w tym dotacja na zadania zlecone    839.873,08
- rozchody               192.175,00.

§ 3. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Wójt
Andrzej Misz
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Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591,. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806 / oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148/, Wójt Gminy zarz¹dza, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie dochodów, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 1.

§ 2. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie wydatków zgodnie z
za³¹cznikiem nr 2.

§ 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

Za³¹cznik nr 1
do zarz¹dzenia Nr 28/2003

z dnia 21 maja 2003 r.

Zwiêkszenie bud¿etu po stronie dochodów
  o kwotê 16.560,72

Dzia³ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA         3.700,00
75011 Urzêdy wojewódzkie         3.700,00

202 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji  rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami         3.700,00

Dzia³ 751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW
W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ

                           S¥DOWNICTWA         4.441,72
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

                                                          4.441,72
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Zarz¹dzenie Nr 28/2003
Wójta Gminy w Murowie

z dnia 21 maja 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach na w³asne zadania bie¿¹ce gminy i zlecone gminom.

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami                      4.441,72

Dzia³ 801 O�WIATA I WYCHOWANIE             2.019,00
80101 Szko³y podstawowe         2.019,00

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 2.019,00

Dzia³ 853 OPIEKA SPO£ECZNA        6.400,00
85395 Pozosta³a dzia³alno�æ        6.400,00

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin    6.400,00

Za³¹cznik nr 2
do zarz¹dzenia Nr 28/2003

z dnia 21 maja 2003 r.

Zwiêkszyæ bud¿et po stronie wydatków
   o kwotê 16.560,72

Dzia³ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA     3.700,00
75011 Urzêdy wojewódzkie          3.700,00

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia3.700,00

Dzia³ 751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW
W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ

                           S¥DOWNICTWA         4.441,72
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

                                                           4.441,72
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne113,26
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy                16,11
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia2.000,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych             400,00
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe

Dzia³ 801 O�WIATA I WYCHOWANIE         2.019,00
80101 Szko³y podstawowe         2.019,00

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla
uczniów         2.019,00

Dzia³ 853 OPIEKA SPO£ECZNA         6.400,00
85395 Pozosta³a dzia³alno�æ         6.400,00

3110 �wiadczenia spo³eczne         6.400,00
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Zarz¹dzenie Nr 32/2003
Wójta Gminy w Murowie

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w zarz¹dzeniu Nr 28/2003 Wójta Gminy z dnia 21 maja 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach na w³asne zadania bie¿¹ce gminy i zlecone gminom.

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 2002 r. 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. 1.W za³¹czniku nr 1 do zarz¹dzenia Nr 28 /2003 Wójta
Gminy z dnia 21 maja 2003 r. dzia³ 750 rozdzia³ 75011 § 202
otrzymuje brzmienie: " Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa na zadania bie¿¹ce realizowane przez gminê na podsta-
wie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej".

2.W za³¹czniku nr 2 do zarz¹dzenia 28/2003 Wójta Gminy
z dnia 21 maja 2003 r. w dziale 751 rozdzia³ 75110 § 4300 kwotê
400,00 z³, zastêpuje siê kwot¹ 1.912,35 z³, w § 4410 wprowadza
siê kwotê 400,00 z³ .

§ 2. Zarz¹dzenie podaje siê do publicznej wiadomo�ci
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Wójt
Andrzej Pu³awski

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 2002 r. 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  7.128,00

Dzia³ 751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW
W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA                              7.128,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

                                                                       7.128,00

             201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami  7.128,00
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Zarz¹dzenie Nr 34/2003
Wójta Gminy Murów

z dnia 4 czerwca 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone gminom.

§ 2. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie wydatków
    o kwotê  7.128,00

Dzia³ 751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW
W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ

                           S¥DOWNICTWA                      7.128,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

                                                                       7.128,00
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                      7.128,00.

§ 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


