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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 89 - 6936 - Poz. 1721-1722

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 23,  poz. 220,
Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 4
ust .1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43. Nr 106, poz. 679 i Nr
121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984) - Rada Miejska w Baborowie uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê minimalne stawki op³at za wynajêcie sal w
obiektach komunalnych na terenie Gminy Baborów:

1) �wietlice wiejskie:
a) w Babicach, Ksiê¿ym Polu, Rakowie, Suchej Psinie,

Ttustomostach
-   1 doba-100 z³,
-   2 doby - 250 z³ oraz za ka¿d¹ nastêpn¹ - 100 z³,
b) w Su³kowie - 50 z³
c) w Boguchwa³owie, Czerwonkowie, Dzielowie i Szczy-

tach - 30 z³
2) sale w Baborowie:
a) Rynek 9 (widowiskowa)   - 50 z³
b) Rynek 17                - 50 z³,
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Uchwa³a Nr VIII/66/03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 12 wrze�nia 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów u¿yteczno�ci publicznej na terenie Gminy Baborów.

3) amfiteatr w parku miejskim - 200 z³ za dobê (dodatko-
wo pobierana jest kaucja w kwocie 400 z³otych tytu³em zabez-
pieczenia, w przypadku nie uprz¹tniêcia terenu przez organiza-
tora do 12 godzin od zakoñczenia imprezy).

§2. Zwalnia siê z op³at za wynajem: Szko³y i Przedszkola z
terenu Gminy Baborów, jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych, Ko³a Gospodyñ Wiejskich, Ko³o Emerytów i Rencistów
oraz Ludowe Zespo³y Sportowe w przypadku zorganizowania
przez ka¿d¹ z nich nie wiêcej ni¿ dwóch imprez w roku, nato-
miast dwie kolejne imprezy z 50 % odp³atno�ci¹.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
oraz Dyrektorowi Gminnego Zespo³u O�wiaty, Kultury i Sportu w
Baborowie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a  ustawy z dnia  8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. 142, poz. 1591
z pó�n. zm.) ,  art. 68 ust. 1  pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce  nieruchomo�ciami   (Dz.U.  z 2000 r. Nr 46, poz.
543 z pó�n. zm.)  - Rada Miejska w Brzegu uchwala, co nastêpuje:

 §  1. W uchwale  Nr XLV/309/98  z dnia 19 marca  1998 r.
w sprawie okre�lenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania
nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wydzier¿awienia na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata,  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1.  W   § 7 uchwa³y   ust. 1   otrzymuje brzmienie :
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta  Brzegu do zastosowa-

nia  nastêpuj¹cych  bonifikat :
1)   95% ceny lokalu przy  jednoczesnej  sprzeda¿y  wszyst-

kich lokali mieszkalnych.
Jednoczesna sprzeda¿ lokali jest przeniesieniem w³asno-

�ci wszystkich dotychczas nie   sprzedanych lokali w budynku , w
wyniku której budynek przestaje byæ w³asno�ci¹ Gminy .

2) 90 % ceny lokalu  w pozosta³ych przypadkach  oraz przy
sprzeda¿y ratalnej .

2. W  §  7 uchwa³y  ust. 2 otrzymuje brzmienie :
Bonifikaty zastosowane zgodnie z ust.1 podlegaj¹ zwroto-

wi na zasadach okre�lonych w ustawie o gospodarce nierucho-
mo�ciami .
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Uchwa³a Nr XV / 112 / 03
Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia  26 wrze�nia 2003r.

 w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLV/309/98 z dnia 19 marca 1998 r., dotycz¹cej okre�lenia zasad nabywania,
zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

3. W  § 7 uchwa³y ust. 4  skre�la siê lit. a) .
4. W § 7 uchwa³y ust. 5 otrzymuje brzmienie :
Bonifikaty  okre�lone w ust. 1  stosuje siê do 31 grudnia 2004r.

§ 2 . Bonifikaty , o których mowa w  niniejszej uchwale,
stosuje siê równie¿ do najemców lokali mieszkalnych , którzy :

a) z³o¿yli wnioski o wykup lokalu   przed dat¹ obowi¹zywa-
nia niniejszej uchwa³y  i do tego dnia nie nabyli prawa w³asno-
�ci,

b)  z³o¿yli wnioski o wykup lokalu do dnia 31 grudnia 2004r.
i do tego dnia nie nabyli prawa w³asno�ci.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 89 - 6937 -      Poz.1723-1724

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414,
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001,
z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001r. Nr 72, poz. 748,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz.
1349, z 2002r. Nr 154, poz. 1176/ oraz § 2 ust. 3 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w  sprawie szczegó³o-
wych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w
2003 roku (Dz. U. Nr 13, poz. 133)-Rada Gminy Lasowice Wiel-
kie uchwala, co nastêpuje:

 §1. Uchwa³a okre�la zasady zwrotu wydatków poniesio-
nych przez Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej na do¿ywianie
uczniów, je¿eli dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza
200% kryterium dochodowego, okre�lonego zgodnie z art. 4
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej.

§2.1. Ustala siê, ¿e w przypadku, gdy dochód na osobê w
rodzinie ucznia przekracza warto�æ, o której mowa w § 1, przy-
znany zasi³ek podlega zwrotowi w ca³o�ci lub w czê�ci w wyso-
ko�ci i terminie okre�lonym w decyzji administracyjnej.
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Uchwa³a Nr XI/82/2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 24 wrze�nia 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych
w zakresie do¿ywiania uczniów.

2. Na uzasadniony wniosek zasi³kobiorcy okres zwrotu
mo¿e zostaæ przed³u¿ony przez Kierownika O�rodka Pomocy
Spo³ecznej.

§3. �wiadczeniobiorca obowi¹zany jest do zwrotu otrzy-
manego �wiadczenia jednorazowo lub w ratach miesiêcznych.

§ 4. Ponowne przyznanie �wiadczenia mo¿e nast¹piæ po
ca³kowitej sp³acie otrzymanego wcze�niej �wiadczenia.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 6.  Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/176/2002  z dnia
27 marca 2002 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek

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

§ 1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych, drogi po³o¿o-
ne na terenie Gminy £ambinowice, stanowi¹ce ulice wymienio-
ne w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Micha³ Serafin
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Uchwa³a Nr X/57/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr X/57/2003

Rady Gminy £ambinowice
z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

WYKAZ
dróg gminnych

Gmina £ambinowice

Lp.       nr drogi                 nazwa ci¹gu drogowego
1.         104701 O         Wierzbie - granica Gminy Korfantów

/W³ostowa/
2.        104702 O         Pi¹tkowice - Drogoszów
3.        104703 O         Mañkowice - Pi¹tkowice
4.        104705 O         Sowin - granica Gminy Tu³owice
                                      /Goszczowice/
5.        104705 O         £ambinowice - Niesiêbêdowice
6.        104706 O         £ambinowice, ul. Polna
7.        104707 O         £ambinowice, ul. Zielona I
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8.        104708 O         £ambinowice, ul. Zielona II
9.        104709 O         £ambinowice, ul. Le�na I  i  II
10.      104710 O         £ambinowice, ul. Ogrodowa
11.      104711 O         £ambinowice, ul. 1-go Maja
12.      104712 O         £ambinowice, ul. Szkolna
13.      104713 O         £ambinowice, ul. Muzealna
14.      104714 O         £ambinowice, ul. Kwiatowa

15.      104715 O         £ambinowice, ul. Nowowiejska
16.       104716 O        £ambinowice, ul. S³oneczna
17.      104717 O         £ambinowice, ul. Lipowa
18.      104718 O         £ambinowice, ul. Parkowa
19.      104719 O         £ambinowice, ul. Dworcowa
20.      104720 O        £ambinowice, ul. Powstañców

�l¹skich

Na podstawie art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717) oraz w zwi¹zku  z art.26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15
poz.139,  Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279, z 2000r. Nr 12 poz.136,
Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14
poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229 i Nr 154, poz.1804, z
2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113, poz.984 i Nr 130 poz.1112)  - Rada
Miejska w Nysie uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulic Grodkowskiej i Kaczkowskiego w Ny-
sie.

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

§ 3. Przedmiotem ustaleñ s¹ :
1) tereny dzia³alno�ci produkcyjnej o niskiej intensywno�ci

zagospodarowania, oznaczony symbolem PPn,
2) tereny sk³adowania i magazynowania w obiektach ku-

baturowych, oznaczone symbolem Psk,
3) tereny zabudowy us³ug publicznych: o�wiaty oznaczone

symbolem UPo, administracji oznaczone symbolem UPa, spor-
tu oznaczone symbolem UPs,

4) tereny zabudowy us³ug komercyjnych: handlu, oznaczo-
ne symbolem UCh, gastronomii, oznaczone symbolem UCg,
us³ug turystyki oznaczone symbolem UCt,

5) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-
czone symbolem MW1 i zabudowy zbiorowego zamieszkania
oznaczony symbolem MZ,

6) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony sym-
bolem TE,

7) tereny zieleni parkowej skwerowej, oznaczone symbo-
lem ZPs, tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI,

8) teren zbiornika przeciwpo¿arowego, oznaczony symbo-
lem WS3,

9) drogi dojazdowe, oznaczone symbolem KUd,
10) zasady ochrony warto�ci kulturowych,
11) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
12) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i

zagospodarowania terenu.

§ 4. Tereny : 1PPn,PSk; 12 PPn,PSk; 15 PPn,PSk;
16 PPn,PSk  przeznacza siê pod zabudowê dzia³alno�ci produk-
cyjnej (przemys³u, urz¹dzeñ produkcji budowlanej, centra tech-
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Uchwa³a Nr XIV/216/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Grodkowskiej i Kaczkowskiego w Nysie.

nologiczne) oraz sk³adów, magazynów i hurtowni (w obiektach
kubaturowych). Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i
zagospodarowania:

1/ wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których obligatoryjnie
wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przed-
siêwziêcia na �rodowisko,

2/ inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e byæ wy-
magane sporz¹dzenie stosownego raportu, podlegaj¹ postê-
powaniu w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko, które
winno okre�liæ przedsiêwziêcia  techniczne eliminuj¹ce lub
ograniczaj¹ce oddzia³ywanie na �rodowisko do warto�ci nor-
mowych,

3/ wysoko�æ  zabudowy dzia³alno�ci produkcyjnej, ma-
gazynowej  i us³ugowej: I -II kondygnacje (max.12,0m powy¿ej
poziomu  przyleg³ego terenu),

4/ architektura zabudowy -wspó³czesna; poszczególne
czê�ci zabudowy powinny byæ zaprojektowane w sposób jed-
nolity,

5/ linie zabudowy przyj¹æ zgodnie z  rysunkiem planu,
6/ dopuszczalna likwidacja istniej¹cej zabudowy lub jej

rozbudowa wg zasad okre�lonych w pkt.3 i 4,
7/ wielko�æ terenu w okre�lonym na rysunku planu kszta³-

cie, z dopuszczalnym wtórnym podzia³em na tereny mniejsze,
w ramach którego obs³ugê komunikacyjn¹ przyj¹æ drogami
dojazdowym o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych min.10m,
z jezdni¹ o szeroko�ci 5,5 - 6,0 m, z wykszta³conym ruchem
pieszojezdnym,

8/ parkingi dla samochodów ciê¿arowych o nawierzchni
utwardzonej mog¹ pe³niæ funkcjê placów manewrowych baz
transportowo-spedycyjnych; w ramach zagospodarowania te-
renu takiego parkingu dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ zwi¹zanych z jego obs³ug¹ (np. warsztat naprawczy, sta-
cja kontroli pojazdów, in.) wg zasad okre�lonych w pkt 1-3,

9/ wyklucza siê na terenie mo¿liwo�æ sk³adowania na
wolnym powietrzu, w obiektach niezadaszonych i niezabezpie-
czonych substancji i materia³ów powoduj¹cych wtórne pylenie
oraz substancji mog¹cych powodowaæ zanieczyszczenie wód
gruntowych (w tym ropopochodnymi),

10/ wody opadowe odprowadziæ po ich podczyszczeniu
(separacji) do kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku
mo¿liwo�ci takiego odprowadzenia zastosowaæ wewnêtrzne
systemy ich gromadzenia i oczyszczania, zapewniaj¹ce zgod-
no�æ stanu gospodarki �ciekowej  z przepisami szczególnymi,
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11/ gospodarkê �ciekami przemys³owymi i bytowo - go-
spodarczymi prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c zachowanie norm jako�ci
wód,

12/ gospodarkê odpadami prowadziæ w oparciu o obo-
wi¹zuj¹ce przepisy o odpadach, uwzglêdniaj¹c ich minimaliza-
cjê i odzysk,

13/ tereny przewidziane do uzbrojenia w sieæ wodoci¹go-
w¹, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczn¹, te-
lekomunikacyjn¹, gazow¹; na terenie dopuszcza siê realizacjê
urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, istniej¹ce sieci i urz¹-
dzenia infrastruktury technicznej mog¹ podlegaæ likwidacji, mo-
dernizacji, rozbudowie,

14/ ogrzewanie obiektów w oparciu  o niskoemisyjne �ró-
d³a energii lub w oparciu o wysokosprawne systemy grzewcze
opalane paliwem sta³ym,

15/ powierzchniê terenu niewykorzystan¹ pod zabudowê i
komunikacjê zagospodarowaæ zieleni¹ o charakterze skwero-
wo-parkowym z nasadzeniami zieleni wysokiej; utrzymaæ istnie-
j¹c¹ zieleñ wysok¹,

16/ w zagospodarowaniu terenów wprowadziæ pasy ziele-
ni izolacyjnej,

§ 5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
2Ups,UCt, przeznacza siê pod us³ugi publiczne  sportu oraz us³ugi
komercyjne turystyki. Ustala siê dla niego nastêpuj¹ce warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce boisko sportowe o nawierzchni
trawiastej; dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury,
zwi¹zan¹ z funkcj¹ turystyczno-sportow¹,

2/ zabudowê us³ug komercyjnych turystyki wykszta³ciæ w
formie jednego lub zespo³u  obiektów,

3/ wysoko�æ  zabudowy I - kondygnacja (max.7,0m powy-
¿ej poziomu  przyleg³ego terenu) o architekturze -wspó³czesnej;
przy czym poszczególne czê�ci zabudowy powinny byæ zaprojek-
towane w sposób jednolity,

4/ dopuszcza siê podzia³ terenu i wydzielenie us³ug ko-
mercyjnych,

5/ gospodarkê �ciekami prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c zacho-
wanie norm jako�ci wód,

6/ gospodarkê odpadami prowadziæ w oparciu o obowi¹-
zuj¹ce przepisy o odpadach, uwzglêdniaj¹c ich minimalizacjê i
odzysk,

7/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy grzewcze, opala-
ne paliwem sta³ym,

8/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elektroenerge-
tyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

9/ dopuszczalne poziomy ha³asu dla terenów us³ug ko-
mercyjnych turystyki przyj¹æ, jak dla terenów zabudowy zbioro-
wego zamieszkania.

§ 6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3ZPs ,
przeznacza siê pod zieleñ parkow¹ skwerow¹. Ustala siê dla nie-
go nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysoka i nisk¹; dopusz-
cza siê dodatkowe nasadzenia zieleni oraz wycinki sanitarne
drzew,

2/ dopuszczalna budowa elementów ma³ej architektury
zwi¹zanych z funkcj¹ rekreacyjn¹ terenu.

§ 7. Tereny :  4PSk; 11 PSk; 17 PSk przeznacza siê pod
zabudowê sk³adów, magazynów i hurtowni (w obiektach kubatu-
rowych). Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania jak w § 4.

§ 8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5UPo
przeznacza siê pod us³ugi publiczne  o�wiaty. Ustala siê dla
niego nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, która mo¿e podle-
gaæ przebudowie i rozbudowie poziomej w dostosowaniu do
linii zabudowy okre�lonej na rysunku planu,

2/ lokalizacja nowych budynków i rozbudowa istniej¹ce-
go budynku winna uwzglêdniaæ nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, okre�lone na rysunku planu,

3/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków wspó³czesna; uk³ad bry³, ukszta³towanie da-
chów winien dostosowaæ obiekty do zasad istniej¹cej architek-
tury,

4/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy do po-
ziomu dachu nie mo¿e przekraczaæ wysoko�ci istniej¹cej zabu-
dowy,

5/ dachy strome o nachyleniu po³aci jak w budynku istnie-
j¹cym; w przestrzeni poddasza mo¿na umie�ciæ 1  kondygnacjê
u¿ytkow¹,

6/  utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹; dopuszcza siê
wycinki sanitarne drzew, zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu budynku
i zwi¹zane z realizacj¹ nowej zabudowy,

7/  na niezabudowanej czê�ci terenu wydzieliæ urz¹dzenia
sportowe i rekreacyjne zwi¹zane z funkcj¹ terenu,

8/ w zagospodarowaniu dzia³ki wydzieliæ parking o na-
wierzchni utwardzonej dla  samochodów osobowych,

9/ wody opadowe z parkingu odprowadziæ do kanalizacji
deszczowej po ich podczyszczeniu (separacji),

10/ na terenie dopuszcza siê adaptacjê i budowê obiek-
tów ma³ej architektury oraz budowê i rozbudowê istniej¹cych
obiektów i sieci infrastruktury technicznej (wodoci¹gowej, ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, energetycznej, tele-
komunikacyjnej, cieplnej),

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

12/  ogrzewanie zabudowy w oparciu o ciep³o z kot³owni
wbudowanej, pracuj¹cej o niskoemisyjne �ród³a energii (olej
opa³owy, energia elektryczna lub gaz)  lub wysokosprawne sys-
temy grzewcze opalane paliwem sta³ym,

13/  dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku przyj¹æ
jak dla "terenów zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y".

§ 9. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
5aMW1 i 14MW1 przeznacza siê pod zabudowê mieszkaln¹
wielorodzinn¹ (lub zbiorowego zamieszkania). Ustala siê dla
niego nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, która mo¿e podle-
gaæ przebudowie i rozbudowie poziomej w dostosowaniu do
linii zabudowy, okre�lonej na rysunku planu,

2/ lokalizacja nowych budynków i rozbudowa istniej¹ce-
go budynku winna uwzglêdniaæ nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, okre�lone na rysunku planu,

3/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków wspó³czesna; uk³ad bry³, ukszta³towanie da-
chów winien dostosowaæ obiekty do zasad istniej¹cej architek-
tury,

4/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy do po-
ziomu dachu nie mo¿e przekraczaæ wysoko�ci istniej¹cej zabu-
dowy,

5/ dachy strome o nachyleniu po³aci jak w budynku istnie-
j¹cym; w przestrzeni poddasza mo¿na umie�ciæ 1  kondygnacjê
u¿ytkow¹,
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6/ od strony 5UPo dopuszcza siê wprowadzenie pe³nego
ogrodzenia o wysoko�ci do 2,0m,

7/ na terenie dopuszcza siê wydzielenie parkingu na sa-
mochody osobowe,

8/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹; dopuszcza siê
wycinki sanitarne drzew, zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu budynku i
zwi¹zane z realizacj¹ nowej zabudowy,

9/ w przypadku realizacji zabudowy zbiorowego zamieszka-
nia (motelu lub hotelu) dopuszczalne na terenie funkcje zwi¹za-
ne z gastronomi¹ i handlem,

10/ na terenie dopuszcza siê budowê obiektów ma³ej ar-
chitektury oraz budowê i rozbudowê istniej¹cych obiektów i sieci
infrastruktury technicznej (wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, ciepl-
nej),

11/ gospodarkê odpadami prowadziæ w oparciu o obowi¹-
zuj¹ce przepisy,

12/ ogrzewanie zabudowy w oparciu o ciep³o z kot³owni
wbudowanej, pracuj¹cej w oparciu o niskoemisyjne �ród³a ener-
gii (olej opa³owy, energia elektryczna lub gaz)  lub wysokospraw-
ne systemy grzewcze opalane paliwem sta³ym,

13/ dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku przyj¹æ
jak dla "terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej", a w
przypadku realizacji motelu (hotelu) jak dla "terenów zabudowy
zbiorowego zamieszkania".

§ 10. Tereny:  6ZI; 10ZI  przeznacza siê pod zieleñ izolacyj-
n¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia:

1/ ukszta³towanie zieleni w formie zieleni wysokiej i niskiej,
z nasadzeniami w ok. 50% gatunków drzew i krzewów zimozielo-
nych,

2/ na terenie 6ZI, obejmuj¹cym skarpê, utrzymaæ istniej¹c¹
zieleñ trawiast¹ i wprowadziæ zabezpieczenia przeciwerozyjne.

§ 11. Teren oznaczony symbolem 7TE3,  przeznacza siê
pod zabudowê i obiekty elektroenergetyczne. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ zabudowa w formie kontenerowej, wie¿owej lub kiosko-
wej; wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 6m,

2/ wprowadza siê zakaz zagospodarowania zieleni¹ wyso-
k¹, powierzchniê terenu nie wykorzystan¹ pod obiekty elektro-
energetyczne zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹,

3/ doprowadzenie mocy do stacji transformatorowych linia-
mi kablowymi,

4/ w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ te-
lekomunikacyjnych,

5/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i z
zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków tech-
nicznych.

§ 12. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8Ups,
przeznacza siê pod us³ugi publiczne  sportu (o�wiaty). Ustala
siê dla niego nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê (salê sportow¹),
która mo¿e podlegaæ przebudowie i rozbudowie poziomej od
strony zachodniej w dostosowaniu do linii zabudowy okre�lo-
nej na rysunku planu,

2/ lokalizacja nowych budynków i rozbudowa istniej¹ce-
go budynku winna uwzglêdniaæ nieprzekraczalne linie zabu-
dowy okre�lone na rysunku planu,

3/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków wspó³czesna; uk³ad bry³, ukszta³towanie da-
chów winien dostosowaæ obiekty do zasad istniej¹cej archi-
tektury,

4/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy do po-
ziomu dachu nie mo¿e przekraczaæ wysoko�ci istniej¹cej za-
budowy,

5/  utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹, dopuszcza
siê wycinki sanitarne drzew, zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu bu-
dynku i zwi¹zane z realizacj¹ nowej zabudowy,

6/ dopuszcza siê na terenie wydzielenie parkingu o na-
wierzchni utwardzonej,

7/ wody opadowe z parkingu odprowadziæ do kanalizacji
deszczowej po ich podczyszczeniu (separacji),

8/ na terenie dopuszcza siê adaptacjê i budowê obiek-
tów ma³ej architektury oraz budowê i rozbudowê istniej¹cych
obiektów i sieci infrastruktury technicznej (wodoci¹gowej, ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, energetycznej, te-
lekomunikacyjnej, cieplnej),

9/  gospodarkê odpadami prowadziæ w oparciu o obo-
wi¹zuj¹ce przepisy, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zak³adaj¹c ich
odzysk,

10/  ogrzewanie zabudowy w oparciu o ciep³o   z kot³owni
wbudowanej, pracuj¹cej o niskoemisyjne �ród³a energii (olej
opa³owy, energia elektryczna lub gaz)  lub wysokosprawne
systemy grzewcze opalane paliwem sta³ym,

11/  dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku przyj¹æ
jak dla "terenów zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y".

§ 13. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
9WS3,  przeznacza siê pod zbiornik przeciwpo¿arowy. Ustala
siê dla niego nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy zbiornik przeciwpo¿arowy, do-
puszcza siê jego rozbudowê i modernizacjê,

2/ teren wymaga ogrodzenia; w otoczeniu zbiornika zli-
kwidowaæ zieleñ wysok¹ li�ciast¹,

3/ dopuszczalna korekta granic terenu z terenami s¹-
siednimi.
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§ 14. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
13 UPa,UCg,Uch,  przeznacza siê pod zabudowê us³ug publicz-
nych  (administracji) i us³ug komercyjnych (handlu, gastrono-
mii, us³ug bytowych, in.). Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, która mo¿e podle-
gaæ przebudowie i rozbudowie w dostosowaniu do linii zabudo-
wy, okre�lonej na rysunku planu,

2/ lokalizacja nowych budynków i rozbudowa istniej¹cych
budynków winna uwzglêdniaæ nieprzekraczalne linie zabudowy
okre�lone na rysunku planu,

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

4/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy do po-
ziomu dachu nie mo¿e przekraczaæ wysoko�ci istniej¹cej zabu-
dowy, tj.2 kondygnacji i poddasza u¿ytkowego,

5/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹, dopuszcza siê
wycinki sanitarne drzew, zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu budynku i
zwi¹zane z realizacj¹ nowej zabudowy,

6/ niezabudowan¹ czê�æ terenu przeznacza siê pod zie-
leñ parkow¹ skwerow¹,

7/  dopuszcza siê na terenie wydzielenie parkingu o na-
wierzchni utwardzonej,

8/ wody opadowe z parkingu odprowadziæ do kanalizacji
deszczowej po ich podczyszczeniu (separacji),

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 w oparciu o ciep³o  z kot³owni
wbudowanej, pracuj¹cej o niskoemisyjne �ród³a energii (olej
opa³owy, energia elektryczna lub gaz)  lub wysokosprawne sys-
temy grzewcze opalane paliwem sta³ym.

§ 15. Tereny oznaczone symbolami: 01KUd; 02KUd;
03KUd; 04KUd; 05KUd; 06KUd ,  przeznacza siê pod obiekty i
urz¹dzenia transportu - ulice klasy dojazdowej. Ustala siê dla
nich nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania oraz
parametry techniczne:

1/ przekrój poprzeczny (liczba jezdni x liczba pasów ruchu) 1x2,

2/ szeroko�æ pasa ruchu : 3,0 - 3,5 m,

3/ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-
kiem planu,

4/ chodniki o szeroko�ci u¿ytkowej min. 1,5 m,

5/ ulice:  01,KUd; 03KUd mog¹ byæ wykszta³cone jako ci¹-
gi pieszojezdne o szeroko�ci jezdni 6m,

6/ w liniach rozgraniczenia lokalizuje siê obiekty ,urz¹dze-
nia i sieci infrastruktury technicznej (zalecane sieci podziemne),

7/ utrzymuje siê istniej¹ce wjazdy z ulicy Grodkowskiej i
Z³otog³owickiej; projektuje siê dodatkowy wjazd z ulicy Kaczkow-
skiego drog¹ 04KUd.

§ 16. Ochrona warto�ci kulturowych:

1/ 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.

§ 17. Obszary wysokiej ochrony wód podziemnych i ochrony
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 kana-
lizacyjnych (bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej, a
opadowych  do kanalizacji deszczowej; przy czym odprowadze-
nie wód opadowych z utwardzonych terenów ulic, placów, par-
kingów  po ich podczyszczeniu - separacji).

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

4/ Na terenie prowadziæ nale¿y zorganizowan¹ gospodar-
kê odpadami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-
nymi.

§ 18. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust.3 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty od
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci: 0% dla terenów
objêtych planem.

§ 19. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejskiego Gminy Nysa zatwierdzonego chwa³¹ Nr XLIV/261/93
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 1993r., w czê�ci ure-
gulowanej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 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), art. 85 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1998 r.
-Przepisy wprowadzaj¹ce, ustawy reformuj¹ce administracjê
publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872,  Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17,    poz. 228, Nr 19,
poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497,   Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz.
1623), art.109, 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594) - Rada Miasta Opola uchwala,
co nastêpuje:

§ 1 . Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych Miasta
Opola na 2003 rok                                            o kwotê  313.631 z³,

w tym:
 - Dochody Gminy                                     o kwotê 630.488 z³,
w tym:

Dzia³ 750 - Administracja publiczna                   + 35.000 z³

Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)                                                                     + 35.000 z³

§ 069 - Wp³ywy z ró¿nych op³at                  + 35.000 z³

Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej                                                                               + 344.956 z³

Rozdzia³ 75624 - Dywidendy                              + 344.956 z³
§ 074 - Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw maj¹t-

kowych                                                                  + 344.956 z³

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                            + 245.232 z³

Rozdzia³ 75805 - Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogól-
nej dla gmin                                                                   + 245.232 z³

§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa+ 245.232 z³

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                   + 5.300 z³

Rozdzia³ 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ         + 5.300 z³
§ 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorz¹du woje-

wództwa na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozu-
mieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego

                                                                                  + 5.300 z³

 - Dochody Powiatu o kwotê                                - 316.857 z³,
w tym:

Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo                 - 350.628 z³

Rozdzia³ 01021 - Inspekcja Weterynaryjna     - 350.628 z³
§ 211 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne za-
dania zlecone ustawami, realizowane przez powiat- 342.628 z³

§ 641 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz¹do-
wej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez po-
wiat                                                                                     - 8.000 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                   + 33.771 z³

Rozdzia³ 85302 - Domy pomocy spo³ecznej     + 30.710 z³
§ 213 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych Powiatu    + 30.710 z³

Rozdzia³ 85324 - Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych                                             + 3.061 z³
§ 097 - Wp³ywy z ró¿nych dochodów                     + 3.061 z³

§ 2. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych Miasta
Opola na 2003 rok                                             o kwotê 313.631 z³,

w tym:

Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo                 - 350.628 z³

Rozdzia³ 01021 - Inspekcja Weterynaryjna     - 350.628 z³
- Dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na zada-

nia bie¿¹ce   z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania
zlecone ustawami   realizowane przez powiat    - 342.628 z³

 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                 - 251.763 z³
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne - 43.504 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                      - 6.181 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia         - 3.489 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                    - 14.929 z³
§ 4410 - Podró¿e s³u¿bowe krajowe                  - 20.862 z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                     - 1.875 z³

- Inwestycje - zakup sprzêtu komputerowego i audiowizu-
alnego                                                                        - 8.000 z³

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-
d¿etowych                                                                        - 8.000 z³

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ                + 139.400 z³

Rozdzia³ 60004 - Lokalny transport zbiorowy    - 10.000 z³
- Miejski Zak³ad Komunikacyjny Sp. z o.o. - dop³aty do prze-

jazdów   pasa¿erskich                                             - 10.000 z³
§ 4150 - Dop³aty w spó³kach prawa handlowego- 10.000 z³

Rozdzia³ 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach
powiatu                                                                     + 49.400 z³

- Budowa chodnika wraz z zatok¹ autobusow¹ - Obroñ-
ców Stalingradu                                                        + 49.400 z³

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                 + 49.400 z³

Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne    + 100.000 z³
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Uchwa³a Nr XV/118/03
Rady Miasta Opola

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w  prawie korekty bud¿etu Miasta Opola na 2003 rok.
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- Budowa obwodnicy piastowskiej                  + 100.000 z³
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                  + 100.000 z³

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa + 2.544.956 z³

Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-
mi                                                                                 + 344.956 z³

- Wydatki bie¿¹ce                                           + 344.956 z³
§ 3030 - Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych    + 344.956 z³

Rozdzia³ 70021 - Towarzystwa budownictwa spo³ecznego
                                                                             + 2.200.000 z³

- Opolskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z
o.o.                                                                              + 2.200.000 z³

§ 6010 - Wydatki na zakup i objêcie akcji oraz wniesienie
wk³adów do spó³ek prawa handlowego              + 2.200.000 z³

Dzia³ 750 - Administracja publiczna                     + 35.000 z³

Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)                                                                       + 35.000 z³

w tym:

             - Wydatki bie¿¹ce                                   + 5.000 z³
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-

nagrodzeñ                                                                       + 35.000 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia         - 30.000 z³

- Modernizacja budynków Urzêdu Miasta - remont Wydzia³u
Komunikacji                                                                     - 350.000 z³

§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                   - 350.000 z³

- Remont Urzêdu Stanu Cywilnego                  + 350.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                   + 350.000 z³

- Zakupy inwestycyjne sprzêtu                     + 30.000 z³
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿e-

towych                                                                                   + 30.000 z³

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                                       + 10.500 z³

Rozdzia³ 75405 - Komendy powiatowe Policji    + 10.500 z³
- Utrzymanie posterunku w rewirze dzielnicowych - ZWM III KP

                                                                                               + 10.500 z³
§ 4050 - Uposa¿enia ¿o³nierzy zawodowych i nadtermino-

wych oraz funkcjonariuszy                                              + 10.500 z³

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                             -2.504.950 z³

Rozdzia³ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe   - 2.504.950 z³,
w tym:
- Rezerwa ogólna                                             - 304.950 z³
§ 4810 - Rezerwy                                             - 304.950 z³

- Rezerwa celowa                                         - 2.200.000 z³
§ 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

                                                                                          - 2.200.000 z³

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                  + 220.000 z³
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe     + 125.000 z³,
w tym:

- Remont dachu - PSP Nr 11                                  - 25.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                      - 25.000 z³

- Remont sanitariatów - PSP Nr 20                + 40.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                 + 40.000 z³

- Remont dachu - PSP Nr 24                            + 110.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych              + 110.000 z³

Rozdzia³ 80110 - Gimnazja                              + 55.000 z³
- Remont boiska szkolnego i budynku gospodarczego -

PG Nr 6                                                                   + 55.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                 + 55.000 z³

Rozdzia³ 80120 - Licea ogólnokszta³c¹ce    + 40.000 z³
- Remont dachu i posadzek - PLO Nr II     + 40.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                 + 40.000 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                 + 43.771 z³

Rozdzia³ 85302 - Domy pomocy spo³ecznej   + 30.710 z³
w tym:

- Dom Pomocy Spo³ecznej dla Kombatantów - dotacja
celowa otrzymana   z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych
zadañ w³asnych powiatu                                          + 22.908 z³

§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia    + 22.908 z³

- Dom Pomocy Spo³ecznej w Opolu, ul.Szpitalna 17 -
dotacja celowa  otrzymana z bud¿etu pañstwa na realizacje
bie¿¹cych zadañ w³asnych   Powiatu                   + 7.802 z³

§ 2580 - Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych       + 7.802 z³

Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne                                             -

- Wydatki bie¿¹ce                                                         -
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych     - 23.148 z³
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne                 + 23.148 z³

Rozdzia³ 85324 - Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych                                            + 3.061 z³
- Rehabilitacja zawodowa i spo³eczna      + 3.061 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia       + 3.061 z³

Rozdzia³ 85328 - Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze,                                                                      -

w tym:
- Wydatki bie¿¹ce                                                         -
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych + 390.936 z³
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne               - 390.936 z³

- Dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na reali-
zacjê zadañ   bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych   gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

§ 2580 - Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych    + 69.496 z³

§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne                 - 69.496 z³

Rozdzia³ 85333 - Powiatowe urzêdy pracy     + 10.000 z³
- Powiatowy Urz¹d Pracy - zakup samochodu + 10.000 z³
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

d¿etowych                                                                  + 10.000 z³

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza + 25.000 z³
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Rozdzia³ 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypo-
czynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e szkolenia m³odzie¿y
                                                                                              + 25.000 z³

- Akcja "Bezpieczny wypoczynek w mie�cie"    + 25.000 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                  + 25.000 z³

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                 + 15.782 z³

Rozdzia³ 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                                           + 234.950 z³,

w tym:
- Aktualizacja i dostosowanie dokumentacji projektowej

do wymogów Unii Europejskiej - Projekt ISPA             + 100.000 z³
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                                          + 100.000 z³

- Pomoc techniczna - przygotowanie dokumentacji prze-
targowej   do kontraktu 1 i 2                                          + 134.950 z³

§ 6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                              + 134.950 z³

Rozdzia³ 90013 - Schroniska dla zwierz¹t       + 30.232 z³
- Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierz¹t - wydatki

bie¿¹ce                                                                     + 30.232 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia         + 4.032 z³
§ 4260 - Zakup energii                               + 10.600 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                   + 15.600 z³

Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg- 49.400 z³
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                  - 49.400 z³

w tym:
- Budowa chodnika, zatoki autobusowej i o�wietlenia ul.

Strzeleckiej
   - Obroñców Stalingradu                              - 180.000 z³
- Budowa o�wietlenia ul. Strzeleckiej - Obroñców Stalin-

gradu    + 130.600 z³

Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ    - 200.000 z³
- Dokumentacja przysz³o�ciowa                 - 200.000 z³
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                              -   200.000 z³

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                             + 84.800 z³

Rozdzia³ 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe+ 60.000 z³
- Opolski Teatr Lalki i Aktora                                + 60.000 z³
§ 2550 - Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kul-

tury                                                                                  + 60.000 z³

Rozdzia³ 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych
                                                                                + 19.500 z³

- Galeria Sztuki Wspó³czesnej                   + 16.000 z³
§ 2550 - Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kul-

tury                                                                                  + 16.000 z³
- Galeria Sztuki Wspó³czesnej - zakup systemu kamer

                                                                                                + 3.500 z³
§ 6220 - Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

                                                                                   + 3.500 z³

Rozdzia³ 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ        + 5.300 z³
- Wydatki bie¿¹ce                                             + 5.300 z³

§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                     + 5.300 z³

Dzia³ 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natural-
ne obszary i obiekty chronionej przyrody                  + 50.000 z³

Rozdzia³ 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne  + 50.000 z³
- Ogród Zoologiczny - wydatki bie¿¹ce      + 50.000 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia       + 30.000 z³
§ 4260 - Zakup energii                                + 20.000 z³

§ 3. W za³¹czniku nr 9 do uchwa³y Nr X/67/03 Rady Miasta
Opola z dnia 13 marca 2003 r.      w sprawie uchwalenia bud¿etu
miasta Opola na 2003 rok,  ustala siê aktualny plan przychodów
i wydatków �rodków specjalnych Miasta Opola w 2003 roku:

          Plan przychodów     Plan wydatków

- Miejski Zarz¹d Dróg      2.400.000 z³   2.400.000 z³,
w tym:
- zakupy inwestycyjne          80.000 z³

- Szko³y podstawowe          713.100 z³       838.800 z³
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne         15.000 z³
- zakupy inwestycyjne         24.700 z³

- Licea ogólnokszta³c¹ce 850.000 z³      895.800 z³,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne                      40.500 z³

- Przedszkola specjalne 7.700 z³           7.700 z³

- Szko³y zawodowe           305.000 z³       306.000 z³
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne           9.400 z³

- Poradnia Psych. - Pedag. 13.200 z³         17.400 z³

- Placówki wychowania pozaszkolnego
                                                    601.700 z³       603.800 z³
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne           3.800 z³

- Przedszkola                          5.384.400 z³    5.394.100 z³
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne           1.200 z³
- zakupy inwestycyjne                                  18.500 z³

- Gimnazja                                 197.300 z³      204.900 z³
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne           4.000 z³

- Izba Wytrze�wieñ                          4.700 z³         9.800 z³

- Dom Dziecka            24.000 z³        24.000 z³

- Szko³y specjalne                       31.000 z³        31.000 z³

- Jednostki pomocnicze szkolnictwa
                                                             24.000 z³       64.000 z³.

§ 4. W za³¹czniku nr 15 do uchwa³y Nr X/67/03 Rady Mia-
sta Opola z dnia 13 marca 2003 r.  w sprawie uchwalenia bu-
d¿etu Miasta Opola na 2003 rok,  ustala siê aktualny plan do-
chodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ rz¹dowych w 2003 roku
w pozycji:
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Lp. Dzia³ Rozdzia³ § Kwota Realizuj¹cy 

1 2 3 4 5 6 

1 010 01021 235 33 000 Miejski Inspektorat Weterynarii 

 

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

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³o-
szeniu w trybie  przewidzianym   dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorz¹dzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (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.  z 2003 r.
Nr 80   poz. 717) oraz art. 26 ustawy o zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 15  poz. 139
z pó�n. zm.) oraz uchwa³y Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XIX/
157/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r.  -  Rada Miejska w Paczkowie
uchwala, co nastêpuje:

R O Z D Z I A £ 1
USTALENIA OGÓLNE

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru po³o¿onego w rejonie obej�cia drogowego
w ci¹gu drogi krajowej nr 46 w Paczkowie.

§2. Ustalenia planu obejmuj¹:
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tere-

ny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowa-
nia.

2. Linie rozgraniczaj¹ce ulice oraz drogi publiczne wraz z
urz¹dzeniami pomocniczymi.

3. Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych.
4. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy (w tym linie

zabudowy i gabaryty obiektów), podzia³u na dzia³ki budowlane
oraz warunki zagospodarowania z uwzglêdnieniem ochrony �ro-
dowiska kulturowego i przyrodniczego.

5. Granice i zasady u¿ytkowania obiektów podlegaj¹cych
ochronie.

6. Granice obszarów zorganizowanej dzia³alno�ci inwe-
stycyjnej.

7. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
8. Tymczasowe zasady zagospodarowania i u¿ytkowania

oraz szczególne warunki zagospodarowania terenów.
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Uchwa³a Nr XII/68/2003
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po³o¿onego
w rejonie obej�cia drogowego w ci¹gu drogi krajowej nr 46 w Paczkowie.

§3. Ilekroæ w ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1. Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia niniejszej

uchwa³y Rady Miejskiej, o ile z tre�ci przepisu nie wynika ina-
czej.

2. Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek w
skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.

3. Terenie - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ obszaru wyod-
rêbnion¹ liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczon¹ symbolem prze-
znaczenia.

4. Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych.

5. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ przeznaczenie dominuj¹ce na danym terenie.

6. Przeznaczeniu towarzysz¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ przeznaczenie, które wystêpuj¹c na danym terenie, wzbo-
gaca jego zagospodarowanie i funkcje.

7. Liczbie kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ liczbê
kondygnacji nadziemnych budynku.

8. Wysoko�ci budynków - nale¿y przez to rozumieæ wyso-
ko�æ liczon¹ od poziomu otaczaj¹cego terenu (�rednia dla na-
ro¿ników) do okapu.

9. Wska�niku zabudowy terenu - nale¿y przez to rozu-
mieæ stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dzia³ki
budowlanej.

§4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w
decyzjach administracyjnych nale¿y okre�laæ wed³ug zasad usta-
lonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgrani-
czaj¹cymi.

§5. 1. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek planu w
skali 1:2000.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 89 - 6957 -        Poz.1727

2. Ustalenia planu obowi¹zuj¹ na obszarze objêtym na
rysunku planu granic¹ opracowania.

3. Poni¿sze oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi usta-
leniami planu:

1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu.
2) Linie rozgraniczaj¹ce, mog¹ce ulec przesuniêciu.
3) Symbole przeznaczenia terenów.
4) Symbole klasyfikacji dróg i ulic.
5) Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy.
6) Nieprzekraczalna linia zabudowy.
7) Granica obszaru chronionego krajobrazu.
8) Granica strefy "B" ochrony konserwatorskiej.
9) Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane.
10) Kierunek obs³ugi komunikacyjnej.
4. Na rysunku planu wystêpuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia,

nie bêd¹ce obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Granica obrêbów.
2) Napowietrzna linia energetyczna 110 kV.
3) Napowietrzna linia energetyczna 15 kV.
4) Kablowa linia energetyczna 15 kV.
5) Gazoci¹g wysokoprê¿ny �r.100 PN 4.0 MPa.
6) Oznaczenia dróg przyleg³ych do obszaru objêtego pla-

nem:
a) KZ - ul. Robotnicza - droga powiatowa miejska,
b) KD - droga gminna, nr dzia³ki 203/1.
6) Skrzy¿owanie skanalizowane.
7) Orientacyjny zasiêg zalewów wód powodziowych.
8) GPZ - g³ówny punkt zasilania.
9) EG - stacja redukcyjna gazu.

R O Z D Z I A £ 2
USTALENIA DLA CA£EGO OBSZARU OBJÊTEGO PLANEM

§6. Ustala siê nastêpuj¹ce za³o¿enia funkcjonalne dla
obszaru objêtego opracowaniem.

1. Teren po³o¿ony po pó³nocnej stronie obej�cia drogo-
wego Paczkowa przeznacza siê na zabudowê mieszkaniow¹.

2. Teren po³o¿ony w rejonie ul. Robotniczej przeznacza siê
na zabudowê wiejsk¹.

3. Teren po³o¿ony po po³udniowej stronie obej�cia drogo-
wego Paczkowa przeznacza siê na u¿ytki rolne.

4. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funk-
cjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.

§7. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenia podstawo-
we poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgranicza-
j¹cymi i oznaczonych symbolami:

1) U¿ytki rolne oznaczone symbolem R. Dla terenów wpro-
wadza siê zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturo-
wej.

2) Teren specjalistycznej rolniczej produkcji ro�linnej ozna-
czony symbolem RP-R.

3) Zieleñ parkowa oznaczona symbolem ZP. Dla terenu
wprowadza siê zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kuba-
turowej.

4) Zieleñ trwa³a oznaczona symbolem ZT. Dla terenów
wprowadza siê zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kuba-
turowej.

5) Cmentarz historyczny oznaczony symbolem ZC.
6) Las oznaczony symbolem ZL.
7) Wody p³yn¹ce oznaczone symbolem W.
8) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno stoj¹-

ca, oznaczona symbolem MN.
9) Zabudowa wiejska oznaczona symbolem M.
10) Ulice i drogi oznaczone symbolem K.
11) Miejsce obs³ugi podró¿nych oznaczone symbolem

KS-MOP.

12) Ciep³ownia miejska oznaczona symbolem EC.
13) Stacje transformatorowe oznaczone symbolem EE.
2. Okre�lone dla czê�ci terenów przeznaczenia towarzy-

sz¹ce podaje siê w rozdziale zawieraj¹cym ustalenia dla po-
szczególnych terenów.

§8. 1. Podstawowy uk³ad komunikacji dla obszaru objête-
go planem stanowi¹:

1) Obwodnica Paczkowa w ci¹gu drogi krajowej nr 46.
2) Droga wojewódzka nr 382 Paczków-Bily Potok.
3) Droga powiatowa nr 27-673 Paczków-Dziewiêtlice.
4) Ul. Robotnicza - droga powiatowa miejska, przyleg³a

do obszaru objêtego planem.
2. Dla obs³ugi komunikacyjnej terenów zabudowy jedno-

rodzinnej, projektuje siê pêtlê ulicy lokalnej, stanowi¹c¹ po³¹-
czenie ul. Bartosza z ul. Robotnicz¹. Czê�æ trasy ulicy stanowi
istniej¹ca droga gminna - dzia³ka nr 352/4.

§9. Ustala siê nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê funkcjonaln¹
dróg oraz ich parametry techniczne:

1. KGP 1/2 NR 46 - droga klasy g³ównej ruchu przyspie-
szonego w ci¹gu drogi krajowej nr 46 - zewnêtrzna obwodnica
miasta Paczkowa:

1) Szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 50 m.
2) Przekrój poprzeczny - jezdnia 7,0 m, obustronne utwar-

dzone pobocza o szeroko�ci 2,0 m.
3) Skrzy¿owania skanalizowane z drogami wojewódzkimi

nr 382 i 408 oraz drog¹ powiatow¹ nr 27-673.
4) Planuje siê realizacjê pod³¹czenia komunikacyjnego

terenu projektowanego MOP-u.
5) Wjazd i zjazd na teren MOP-u wymaga uzgodnienia z

zarz¹dc¹ drogi.
6) Wjazd na teren oznaczony symbolem RP-R wymaga

uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi.
7) Obs³uga pozosta³ych terenów drogami zbiorczymi, usy-

tuowanymi poza liniami rozgraniczaj¹cymi obwodnicy, bez mo¿-
liwo�ci pod³¹czenia do obwodnicy.

2. KZ(G) 1/2 NR 382 - droga klasy zbiorczej w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 382 - droga dojazdowa do przej�cia graniczne-
go Bily Potok - Go�cice. Przewiduje siê podniesienie parame-
trów drogi do klasy drogi g³ównej:

1) Szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 30 m.
2) Przekrój poprzeczny - jezdnia 7,0 m, korona drogi 11,0 m.
3) Zakaz realizacji pod³¹czeñ komunikacyjnych do drogi.
4) Planuje siê lokalizacjê w liniach rozgraniczaj¹cych dro-

gi �cie¿ki rowerowej o szeroko�ci minimum 3 m.
3. KZ 1/2 NR 27-673 - droga klasy zbiorczej w ci¹gu drogi

powiatowej nr 27-673 Paczków Dziewiêtlice:
1) Szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m.
2) Przekrój poprzeczny - jezdnia 5,5 m, korona drogi 8,0 m.
3) Istniej¹ce skrzy¿owanie z drog¹ krajow¹ nr 46 skanali-

zowane proste z segregacj¹ kierunków ruchu.
4) W liniach rozgraniczaj¹cych drogi planuje siê lokaliza-

cjê �cie¿ki pieszo-rowerowej o szeroko�ci 3 m.
4. KL 1/2 - ulica klasy lokalnej:
1) Szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m.
2) Przekrój poprzeczny - jezdnia 5,0 m, obustronne chod-

niki, jednostronny pas zieleni ze szpalerem drzew.
5. KD - ulica klasy dojazdowej:
1) Szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m.
2) Przekrój poprzeczny - jezdnia 5,0 m, jedno- b¹d� obu-

stronne chodniki, jednostronny pas zieleni.
6. Projektuje siê ci¹gi pieszo-jezdne obs³uguj¹ce dzia³ki

zabudowy wiejskiej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne symbolem Kpj. Szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m.

7. Ci¹gi pieszo-jezdne bez przejazdu s¹ zakoñczone pla-
cami do zawracania o wymiarach 12 x 14 m.
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8. Wyznacza siê ci¹g pieszo-jezdny, oznaczony symbolem
Kpj1, o szeroko�ci 16,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych. Obs³u-
guje on teren historycznego cmentarza wraz z przyleg³¹ zieleni¹
parkow¹. Planuje siê lokalizacjê 5 miejsc parkingowych dla
potrzeb cmentarza historycznego.

9. Dla drogi powiatowej miejskiej - ul. Robotniczej, przyle-
g³ej do obszaru objêtego planem, dla której "Studium..." ustala
klasê ulicy zbiorczej, oznaczonej symbolem KZ, zaleca siê na-
stêpuj¹ce parametry:

1) Szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m.
2) Przekrój poprzeczny - jezdnia 6,0 m, obustronny lub

jednostronny chodnik.
3) Dostêpno�æ terenu nieograniczona.
4) Lokalizacja �cie¿ki rowerowej o szeroko�ci 3 m na od-

cinku Paczków - Kamienica.
5) Dopuszcza siê lokalizacjê zatok autobusowych komu-

nikacji zbiorowej na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi.
10. Pas terenu, przylegaj¹cy do ul. Robotniczej, przezna-

cza siê na poszerzenie ulicy do szeroko�ci 7,5 m od istniej¹cej
osi jezdni. Poszerzenie oznacza siê symbolem 1K.

11. Pas terenu, przylegaj¹cy do drogi gminnej - nr dzia³ki
203/1 wraz z terenem na utworzenie placu do zawracania prze-
znacza siê na poszerzenie drogi gminnej, stanowi¹cej obs³ugê
komunikacyjn¹ ciep³owni miejskiej. Poszerzenie oznacza siê
symbolem 2K.

§10. Ustala siê tereny przeznaczone do realizacji celów
publicznych.

1. Tereny komunikacji - ulice, drogi publiczne i ci¹gi pie-
szo-jezdne.

2. Teren zieleni parkowej.
3. Teren cmentarza historycznego.

§11. Ustala siê zasady podzia³u terenów na dzia³ki bu-
dowlane.

1. Zasady podzia³u na dzia³ki przedstawia siê na rysunku
planu.

2. Dopuszcza siê podzia³ inny ni¿ przedstawiony na rysun-
ku planu, pod warunkiem zachowania minimalnych powierzch-
ni dzia³ek.

3. Minimalne powierzchnie dzia³ek podaje siê w ustale-
niach szczegó³owych planu.

§12. Ustala siê warunki i zasady kszta³towania zabudo-
wy oraz urz¹dzenia terenów dla wszystkich terenów.

1. Obowi¹zuje nakaz stosowania w budownictwie form
architektonicznych harmonizuj¹cych z walorami krajobrazowy-
mi obszaru chronionego krajobrazu.

2. Wyznacza siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie za-
budowy o przebiegu podanym na rysunku planu.

3. Na terenach, gdzie na rysunku nie okre�la siê linii za-
budowy, nale¿y j¹ kszta³towaæ zgodnie z przepisami szczególny-
mi i odrêbnymi.

4. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê:
1) Umieszczanie ogrodzeñ spe³niaj¹cych warunki okre-

�lone w przepisach szczególnych lub w ustaleniach dla poszcze-
gólnych obszarów.

2) Prowadzenie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej na
warunkach okre�lonych w przepisach szczególnych, z uwzglêd-
nieniem docelowego przekroju drogi.

5. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê prowadze-
nie dróg i dojazdów wewnêtrznych, dostosowanych do wielko-
�ci i charakteru ruchu okre�lonego zgodnie z ustaleniami pla-
nu.

6. Czê�æ terenu, po³o¿ona w rejonie ulicy Robotniczej,  znaj-
duje siê w zasiêgu zalewów wód powodziowych potoku Kamie-
niec i jego dop³ywów.

7. Orientacyjny zasiêg zalewów przedstawia siê na rysun-
ku planu.

8. Lokalizacja zabudowy na terenie zagro¿onym powodzi¹
musi spe³niaæ wymogi przepisów szczególnych i odrêbnych.

9. Zaleca siê wykonanie prac hydrotechnicznych, które
zwiêksz¹ �wiat³o przep³ywu cieków i zmniejsz¹ powierzchnie
terenu zagro¿onego zalaniem.

§13. Ustala siê zasady ochrony �rodowiska przyrodni-
czego.

1. Wiêkszo�æ obszaru objêtego planem znajduje siê w
granicach Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu, utworzonego uchwa³¹ Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. (pod nazw¹
"Rejon jezior Otmuchowskiego i Nyskiego"). Granice Obszaru
Chronionego Krajobrazu przedstawia siê na rysunku planu.

2. Dla terenów le¿¹cych w granicach Obszaru Chronione-
go Krajobrazu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodaro-
wania:

1) Zakaz lokalizacji obiektów powoduj¹cych zanieczysz-
czenia powietrza, gleby, wody b¹d� uci¹¿liwych jako �ród³o ha³a-
su.

2) Zabudowa, urz¹dzenia komunikacyjne i techniczne win-
ny byæ zharmonizowane z otaczaj¹cym krajobrazem, cechowaæ
siê estetycznym wygl¹dem; zabudowa powinna nawi¹zywaæ do
lokalnych tradycji budowlanych.

3. Obszar objêty planem znajduje siê w strefie ochrony
po�redniej ujêæ wodnych dla miasta Wroc³awia, w zlewni chro-
nionej rzeki Nysy K³odzkiej.

4. Tereny, oznaczone symbolami MN i M nale¿¹, ze wzglê-
du na dopuszczalne poziomy ha³asu, do terenów przeznaczo-
nych pod zabudowê mieszkaniow¹.

5. Dla terenów oznaczonych symbolem MN ustala siê
dopuszczalny poziom ha³asu wyra¿ony równowa¿nym poziomem
d�wiêku w dB(A), który wynosi:

1) W porze dziennej:
a) od drogi publicznej - 55 dB(A),
b) od innych obiektów i grup �róde³ ha³asu - 45 dB(A).
2) W porze nocnej:
a) od drogi publicznej - 45 dB(A),
b) od innych obiektów i grup �róde³ ha³asu - 40 dB(A).
6. Dla terenów oznaczonych symbolem M ustala siê do-

puszczalny poziom ha³asu wyra¿ony równowa¿nym poziomem
d�wiêku w dB(A), który wynosi:

1) W porze dziennej:
a) od drogi publicznej - 60 dB(A),
b) od innych obiektów i grup �róde³ ha³asu - 50 dB(A).
2) W porze nocnej:
a) od drogi publicznej - 50 dB(A),
b) od innych obiektów i grup �róde³ ha³asu - 40 dB(A).
7. Ustala siê ochronê istniej¹cej szaty ro�linnej - staro-

drzewu, ci¹gów zieleni zwi¹zanych z ciekami wodnymi, zadrze-
wieñ i zakrzewieñ �ródpolnych, i cieków wodnych poprzez:

1) Utrzymanie naturalnych siedlisk ³¹kowych i ro�linno�ci
wodnej oraz w miarê mo¿liwo�ci ich powiêkszanie i wzbogaca-
nie gatunkowe.

2) Zakaz niszczenia i uszkadzania drzew i krzewów.
3) Zakaz niszczenia i likwidowania cieków wodnych.
8. Zaleca siê zachowanie zgodno�ci sk³adu gatunkowe-

go planowanych nasadzeñ (zieleñ izolacyjna i towarzysz¹ca) z
warunkami siedliskowymi, otaczaj¹c¹ szat¹ ro�linn¹ (zadrze-
wienia, zalesienia) i mo¿liwie zbli¿onym sk³adem do tzw. ro�lin-
no�ci potencjalnej tego regionu.

9. Wprowadza siê przy pracach ziemnych obowi¹zek zdjê-
cia humusu i wykorzystania na cele produkcji rolnej lub rekulty-
wacji terenów.
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10. Ustala siê zakaz wprowadzania nieoczyszczonych �cie-
ków do gruntu i wód, zanieczyszczania terenu olejami i ich po-
chodnymi, detergentami.

11. Ustala siê zakaz stosowania �rodków chemicznej
ochrony ro�lin nale¿¹cych do I i II klasy trucizn.

§14. Ustala siê zasady ochrony �rodowiska kulturo-
wego.

1. Teren po³o¿ony przy ul. Robotniczej le¿y w obrêbie strefy
"B" ochrony konserwatorskiej - ochrony dóbr kultury i zachowa-
nych elementów zabytkowych, obejmuj¹cej teren czê�ci przed-
mie�cia K³odzkiego.

2. W strefie "B" obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymogi konser-
watorskie:

1) Nale¿y zachowaæ i wyeksponowaæ elementy historycz-
nego uk³adu przestrzennego, to jest rozplanowanie dróg, linie
zabudowy, kompozycjê wnêtrz urbanistycznych oraz kompozycjê
zieleni.

2) Nowa zabudowa winna byæ dostosowana do historycz-
nej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i
bry³y przy za³o¿eniu harmonijnego wspó³istnienia elementów
kompozycji historycznej i wspó³czesnej oraz nawi¹zywaæ forma-
mi wspó³czesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nie
mo¿e ona dominowaæ nad zabudow¹ historyczn¹. Wszelka dzia-
³alno�æ inwestycyjna musi uwzglêdniaæ istniej¹ce ju¿ zwi¹zki
przestrzenne i planistyczne.

3) Wszelkie dzia³ania inwestycyjne winny byæ uzgodnione,
prowadzone pod nadzorem i za zezwoleniem w³a�ciwego tere-
nowo konserwatora zabytków.

4) Zasady kszta³towania zabudowy podaje siê w ustale-
niach szczegó³owych.

3. Teren cmentarza historycznego, oznaczonego symbo-
lem ZC, obejmuje siê ochron¹ i wprowadza siê nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) Obiekt nale¿y pielêgnowaæ dla uwypuklenia jego war-
to�ci kulturowej oraz ekspozycji w krajobrazie otwartym.

2) Wszelkie dzia³ania winny byæ uzgodnione, prowadzone
pod nadzorem i za zezwoleniem w³a�ciwego terenowo konser-
watora zabytków.

3) Nale¿y wykonaæ ca³o�ciowy projekt rewaloryzacji cmen-
tarza, uwzglêdniaj¹cy uk³ad przestrzenny, zachowane relikty oraz
zieleñ.

§15. Nie wyznacza siê obszarów zorganizowanej dzia-
³alno�ci inwestycyjnej.

§16. Ustala siê zasady obs³ugi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej.

1. Na ca³ym obszarze dopuszcza siê lokalizowanie nie-
zbêdnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z
przepisami szczególnymi i odrêbnymi, z nastêpuj¹cymi za-
strze¿eniami:

1) korytarze sieci infrastruktury powinny byæ lokalizowane
przede wszystkim na terenach publicznych - ulic, dróg dojazdo-
wych i ci¹gów pieszo-jezdnych,

2) dopuszcza siê prowadzenie sieci pomiêdzy liniami roz-
graniczaj¹cymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w
przypadku braku mo¿liwo�ci zlokalizowania sieci w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych dróg, pod warunkiem spe³nienia wymogów
przepisów szczególnych i odrêbnych,

3) stacje telefonii komórkowej mog¹ byæ lokalizowane w
odleg³o�ci co najmniej 50 m od granicy terenów zabudowy miesz-
kaniowej, oznaczonej symbolami MN, M.

2. Woda pobierana bêdzie z wodoci¹gu miejskiego.
3. Ustala siê rozdzielnosp³awny system kanalizacji.
4. Nie przewiduje siê stosowania systemów indywidual-

nych lub grupowych oczyszczania �cieków b¹d� zbiorników bez-
odp³ywowych.

5. �cieki bêd¹ odprowadzane do miejskiej oczyszczalni
�cieków.

6. Wody opadowe z terenów przeznaczonych na parkingi
oraz innych terenów mog¹cych zanieczy�ciæ wody powierzch-
niowe bêd¹ przed odprowadzeniem oczyszczane w stopniu za-
pewniaj¹cym spe³nienie wymogów okre�lonych w przepisach
szczególnych.

7. Odpady sta³e bêd¹ gromadzone w odpowiednich po-
jemnikach i okresowo wywo¿one na komunalne wysypisko
�mieci, w sposób zgodny z ustaleniami uchwa³y Rady Miejskiej
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci
i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy Paczków.

8. Powstaj¹ce inne odpady zwi¹zane z us³ugami motory-
zacyjnymi i obs³ug¹ stacji paliw (zu¿yte oleje, smary, opony, aku-
mulatory itp.) bêd¹ gromadzone w odpowiedni sposób na po-
sesji w³a�ciciela terenu i kierowane do odbioru przez specjali-
styczne firmy, wg zawartych umów cywilno-prawnych.

9. Nie dopuszcza siê budowy obiektów bez mo¿liwo�ci
pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, uzbrojenie
w sieci infrastruktury musi wyprzedzaæ inwestycje kubaturowe.

10. Nie dopuszcza siê korzystania z obiektów nie posia-
daj¹cych sprawnego systemu usuwania �cieków.

11. Przesy³anie i dystrybucja paliw gazowych, energii elek-
trycznej i ciep³a bêdzie siê odbywaæ zgodnie z planami rozwoju,
sporz¹dzonymi przez przedsiêbiorstwa energetyczne, zgodnie z
przepisami szczególnymi i odrêbnymi.

12. Zasady zaopatrzenia w ciep³o, gaz i energiê elektrycz-
n¹:

1) Zaopatrzenie w ciep³o:
a) zaopatrzenie w ciep³o bêdzie odbywaæ siê przy stoso-

waniu urz¹dzeñ grzewczych wysokiej sprawno�ci i no�ników
energii o niskiej emisji zanieczyszczeñ,

b) wprowadza siê zakaz realizacji kot³owni na paliwa sta³e
nieekologiczne,

2) Zaopatrzenie w gaz ziemny:
a) Zaopatrzenie w gaz bêdzie odbywaæ siê zgodnie z wa-

runkami technicznymi pod³¹czenia do sieci, zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi i odrêbnymi,

b) przewiduje siê zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych,
c) dla zaopatrzenia obszaru w gaz ziemny planuje siê re-

alizacjê rozdzielczej sieci gazowej,
d) przez obszar objêty planem przebiega gazoci¹g wyso-

koprê¿ny �r.100 PN 4,0 MPa. Przybli¿ony przebieg gazoci¹gu
przedstawia siê na rysunku planu. Odleg³o�æ zainwestowania
od gazoci¹gu musi spe³niaæ wymogi przepisów szczególnych i
odrêbnych.

3) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ bêdzie odbywaæ siê

zgodnie z warunkami wydanymi przez Zak³ad Energetyczny,
b) przewiduje siê zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ do

celów o�wietleniowych, gospodarczych oraz grzewczych,
c) istniej¹ce linie elektroenergetyczne (napowietrzne i ka-

blowe) w razie kolizji z projektowanym zainwestowaniem mog¹
zostaæ przebudowane na wniosek inwestora, który zostanie
obci¹¿ony kosztami przebudowy,

d) dla zaopatrzenia obszaru w energiê elektryczn¹ planu-
je siê budowê stacji elektroenergetycznych 15/0,4kV,

e) w planie rezerwuje siê tereny dla lokalizacji stacji trans-
formatorowych, na terenach oznaczonych symbolem 1EE, 2EE,

f) w przypadku wyst¹pienia znacznego zapotrzebowania
na energiê elektryczn¹ planuje siê budowê stacji transformato-
rowych wraz z liniami zasilaj¹cymi na terenach dzia³ek budow-
lanych. Lokalizacja stacji powinna zapewniæ dogodny dostêp
dla obs³ugi i �rodków transportu.
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§17. Ustala siê tymczasowe sposoby zagospodarowa-
nia oraz u¿ytkowania terenów.

1. Do czasu realizacji ustaleñ planu, obowi¹zuje dotych-
czasowy sposób u¿ytkowania terenów.

2. Na terenach zarezerwowanych na budowê nowych i
modernizacjê istniej¹cych dróg, mog¹ byæ wznoszone tylko tym-
czasowe budynki lub konstrukcje budowlane; ich usuniêcie w
wypadku budowy drogi nastêpuje na koszt w³a�ciciela.

R O Z D Z I A £ 3
PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY KSZTA£TOWANIA ZA-

BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA POSZCZEGÓL-
NYCH TERENÓW WYODRÊBNIONYCH LINIAMI ROZGRANICZA-
J¥CYMI

§18. Teren specjalistycznej produkcji rolniczej - ro�lin-
nej, oznaczony symbolem RP-R.

1. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest specjali-
styczna produkcja rolnicza - szkó³ka drzew i krzewów ozdob-
nych.

2. Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na mniejsze dzia³ki.
3. Nie dopuszcza siê lokalizacji sta³ych obiektów budow-

lanych.
4. Lokalizacja wjazdu z drogi krajowej wymaga uzgodnie-

nia z zarz¹dc¹ drogi.

§19. Zieleñ parkowa oznaczona symbolem ZP.
1. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zieleñ par-

kowa.
2. Zieleñ bêdzie stanowi³a otoczenie historycznego cmen-

tarza.
3. Planuje siê urz¹dzenie zieleni niskiej.
4. Nie dopuszcza siê lokalizacji jakichkolwiek obiektów

kubaturowych.

§20. Zieleñ trwa³a oznaczona symbolem ZT.
1. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zieleñ trwa-

³a - ³êgowa.
2. Zagospodarowanie terenów powinno zapewniaæ pra-

wid³ow¹ ekspozycjê zespo³u zabudowy objêtego stref¹ ochrony
konserwatorskiej.

3. Planuje siê urz¹dzenie zieleni niskiej.
4. Nie dopuszcza siê lokalizacji jakichkolwiek obiektów

kubaturowych.

§21. Cmentarz oznaczony symbolem ZC.
1. Teren stanowi cmentarz historyczny, z zachowanym czê-

�ciowo ogrodzeniem i uk³adem zieleni oraz nielicznymi relikta-
mi wyposa¿enia.

2. Nie dopuszcza siê dokonywania nowych pochówków.
3. Teren jest dostêpny komunikacyjnie istniej¹cym wjaz-

dem z drogi powiatowej nr 27-673.
4. Kierunek obs³ugi komunikacyjnej przedstawia siê na

rysunku planu.
5. Obiekt nale¿y pielêgnowaæ dla uwypuklenia jego warto-

�ci kulturowej oraz ekspozycji w krajobrazie otwartym.
6. Wszelkie dzia³ania winny byæ uzgodnione, prowadzone

pod nadzorem i za zezwoleniem w³a�ciwego terenowo konser-
watora zabytków.

§22. Las oznaczony symbolem ZL.
1. Teren przeznacza siê na pas lasu, który bêdzie stanowi³

izolacjê terenów zabudowy mieszkaniowej od drogi krajowej.
2. Planuje siê urz¹dzenie zieleni, z przewag¹ gatunków

zimozielonych, z zieleni¹ wysok¹ i krzewami.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê ci¹gów pieszych i �cie¿ek

rowerowych.

§23. Zabudowa jednorodzinna wolno stoj¹ca, oznaczo-
na symbolem MN.

1. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zabudo-
wa mieszkaniowa.

2. Przeznaczeniem towarzysz¹cym s¹ us³ugi nieuci¹¿liwe
w lokalach u¿ytkowych, bêd¹cych czê�ci¹ obiektu mieszkalne-
go, takie jak handel, pracownie, gabinety.

3. Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane przedstawia siê
na rysunku planu.

4. Dopuszcza siê podzia³y inne, ni¿ przedstawione na ry-
sunku planu, przy zachowaniu minimalnej powierzchni ka¿dej
dzia³ki budowlanej, wynosz¹cej 0,08 ha.

5. Na ka¿dej z dzia³ek projektuje siê lokalizacjê jednego
budynku mieszkalnego i gara¿u wolno stoj¹cego, dopuszcza
siê budowê obiektu gospodarczego.

6. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy o przebie-
gu podanym na rysunku planu.

7. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków miesz-
kalnych na dwie kondygnacje, z których jedn¹ stanowi podda-
sze u¿ytkowe - maksymalna wysoko�æ �ciany wynosi 5,0 m.

8. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków gospo-
darczych i gara¿y na 1 kondygnacjê - maksymalna wysoko�æ
�ciany wynosi 3,5 m.

9. Dachy budynków powinny byæ dwu lub wielospadowe i
posiadaæ symetryczne po³acie o spadku nie mniejszym ni¿ 30o.
Dopuszcza siê wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbo-
gacaj¹cych formê dachu.

10. Zabudowa powinna harmonijnie wpisywaæ siê w kra-
jobraz, nawi¹zuj¹c form¹ architektoniczn¹ do tradycyjnego bu-
downictwa.

§24. Wiejska zabudowa mieszkaniowa i us³ugowa ozna-
czona symbolem M.

1. Tereny, obejmuj¹ce dzia³ki istniej¹cej zabudowy wiej-
skiej przeznacza siê na zabudowê wiejsk¹ - zagrodow¹ i miesz-
kaniow¹.

2. Przeznaczenie towarzysz¹ce stanowi¹ us³ugi komer-
cyjne takie, jak na przyk³ad agroturystyka i handel.

3. Dopuszcza siê wykorzystanie terenów pod nieuci¹¿liwe
formy produkcji rolno-hodowlanej z obs³ug¹ techniczn¹.

4. Nie dopuszcza siê lokalizacji przedsiêwziêæ, dla których
mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na �rodowisko.

5. Tereny s¹ po³o¿one w ca³o�ci w obrêbie strefy "B" ochro-
ny konserwatorskiej.

6. Czê�æ terenów po³o¿ona jest w zasiêgu zalewów wód
powodziowych potoku Kamieniec i jego dop³ywu.

7. Lokalizacja zabudowy na terenie zagro¿onym powodzi¹
musi spe³niaæ wymogi przepisów szczególnych i odrêbnych.

8. Zaleca siê wykonanie prac hydrotechnicznych, które
zwiêksz¹ �wiat³o przep³ywu cieków i zmniejsz¹ powierzchnie
terenu zagro¿onego zalaniem.

9. Przyjmuje siê istniej¹ce granice w³asno�ciowe dzia³ek
budowlanych.

10. Dopuszcza siê wtórne podzia³y dzia³ek, przy zachowa-
niu minimalnej powierzchni ka¿dej dzia³ki budowlanej, wyno-
sz¹cej 0,10 ha.

11. Na ka¿dej z dzia³ek planuje siê lokalizacjê budynku
mieszkalnego i budynków gospodarczych.

12. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynku mieszkal-
nego na jedn¹ kondygnacjê naziemn¹ z u¿ytkowym poddaszem
- maksymalna wysoko�æ �ciany wynosi 5,0 m.

13. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków gospo-
darczych na jedn¹ kondygnacjê naziemn¹.

14. Ustala siê obowi¹zek stosowania dachów stromych,
o k¹cie nachylenia po³aci dachowych minimum 40o.
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15. Ustala siê obowi¹zek lokalizacji budynków mieszkal-
nych w uk³adzie szczytowym w stosunku do ul. Robotniczej.

16. Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budyn-
ków mieszkalnych, której przebieg przedstawia siê na rysunku
planu.

17. Pozosta³e obiekty mog¹ byæ lokalizowane dowolnie,
pod warunkiem nie przekraczania linii zabudowy.

18. Dopuszcza siê rozbudowy, przebudowy i remonty ka-
pitalne istniej¹cych budynków oraz wymianê zabudowy pod
warunkiem dostosowania zabudowy do otoczenia w zakresie
skali, ukszta³towania bry³y i materia³ów wykoñczeniowych.

§25. Miejsce obs³ugi podró¿nych, oznaczone symbolem
KS - MOP.

1. Podstawowe przeznaczenie terenu stanowi stacja pa-
liw wraz ze stacj¹ obs³ugi, myjni¹ samochodow¹ i miejscem
wypoczynku podró¿nych. MOP bêdzie obs³ugiwaæ ruch w kie-
runku Nysy.

2. Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug gastronomicznych i
handlowych oraz obiektu noclegowego - hotelu, motelu.

3. Towarzysz¹cym zagospodarowaniem s¹ miejsca po-
stojowe i zieleñ.

4. Nie dopuszcza siê lokalizacji wydzielonych us³ug handlu.
5. Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na mniejsze dzia³ki

budowlane.
6. Komunikacja bêdzie odbywaæ siê po drogach wewnêtrz-

nych i placach manewrowych.
7. Wymaga siê lokalizacji miejsc postojowych dla samo-

chodów osobowych w obrêbie terenu MOP-u w ilo�ci:
1) gastronomia - 1 mp na 4 do 8 m2 powierzchni czê�ci

konsumpcyjnej,
2) sklepy - 1 mp na 30 m2, nie mniej ni¿ 2 mp na sklep,
3) hotel (motel) - nie mniej ni¿ 1 mp na 3 miejsca noclego-

we,
4) stacje paliw z warsztatami - 6 mp na 1 stanowisko

napraw,
5) myjnia samochodowa - 3 mp na 1 stanowisko myjni.
8. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na jedn¹

kondygnacjê naziemn¹.
9. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy o przebie-

gu podanym na rysunku planu.
10. Ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki -

0,25.
11. Ustala siê obowi¹zek urz¹dzenia zieleni towarzysz¹-

cej, na powierzchni co najmniej 20% powierzchni terenu.

§26. Ciep³ownia miejska, oznaczona symbolem EC.
1. Ciep³ownia powinna pracowaæ w oparciu o niskoemi-

syjne �ród³a ciep³a (gaz ziemny, olej opa³owy).
2. Moc ciepln¹ ciep³owni nale¿y dostosowaæ do zasiêgu

obs³ugi.
3. Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na mniejsze dzia³ki.
4. Na terenie planuje siê usytuowanie budynków i urz¹-

dzeñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem ciep³owni.

R O Z D Z I A £ 4
USTALENIA KOÑCOWE

§27. Ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr
15 , poz. 139 z pó�n. zm.) w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

1/dla terenów przeznaczonych na realizacjê celów publicz-
nych - 0,1%,

2/dla terenu specjalistycznej produkcji rolniczej - ro�lin-
nej, oznaczonego symbolem RP-R - 30%,

3/dla terenów budownictwa mieszkaniowego, oznaczo-
nych na rysunkach symbolem MN - 30%,

4/dla terenów budownictwa mieszkaniowego, oznaczo-
nych na rysunkach symbolem M - 15%,

5/dla terenu miejsca obs³ugi podró¿nych, oznaczonego
na rysunku symbolem KS-MOP - 30%.

§28. W odniesieniu do obszaru stanowi¹cego przedmiot
niniejszej uchwa³y,  trac¹ moc ustalenia  miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Paczko-
wa, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VIII/32/89 Rady Narodowej Mia-
sta i Gminy w Paczkowie z dnia 23 listopada 1989 r., z pó�niej-
szymi zmianami z 1996 r. oraz miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Paczków, zatwierdzo-
nego uchwa³¹  Nr 50/94 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia
12 grudnia 1994 r. z pó�niejszymi zmianami z 1999 r., w zakresie
objêtym niniejsz¹ uchwa³¹.

§29. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Gminy Paczków.

§30. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Paczkowie

Wac³aw Æwik
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     Na podstawie art. 109, ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014,  1999 r. Nr 38
poz. 360, Nr 42 poz. 421, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110
poz.1255,  2000 r.  Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr
95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315,  2001r. Nr 46
poz. 499,  Nr 98 poz. 1070, Nr 145 poz. 1623, 2002r. Nr 41 poz.
365), oraz art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n.
zm.)- Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. I .  Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych
                                             o kwotê ogó³em      18.259,56 z³
1. Na zadania zlecone                                         18.259,56 z³
Dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa         5.060,56
75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
                                                                                    5.060,56

§ 201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin)
ustawami                                                                        5.060,56

Dz. 801 O�wiata i wychowanie  2.646
80101 Szko³y podstawowe                           2.646

§ 201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin)
ustawami                                                                              2.646

Dz. 853 Opieka spo³eczna
85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a-

cane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej                                                                              1.500

§ 201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin)
ustawami                                                                              1.500

85315 Dodatki mieszkaniowe               2.126
§ 203 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin  2.126
85395 Pozosta³a dzia³alno�æ               6.927

§ 201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawa-
mi                                                                                          1.627

§ 203 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin          5.300.

§ 2. I  . Zwiêksza siê  plan wydatków bud¿etowych
      o kwotê       18.259,56 z³

1. Na zadania zlecone                                       18.259,56 z³
Dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-

stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa   5.060,56
a) Wydatki bie¿¹ce 5.060,56

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
                                                                                    5.060,56

Dz. 801 O�wiata i wychowanie                        2.646
a) Wydatki bie¿¹ce 2.646

80101 Szko³y podstawowe                           2.646

Dz. 853 Opieka spo³eczna            10.553
a) Wydatki bie¿¹ce 10.553

85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a-
cane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej                                                                              1.500

85315 Dodatki mieszkaniowe               2.126
85395 Pozosta³a dzia³alno�æ              6.927.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a podlega  og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem podjê-
cia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski

1728

Uchwa³a Nr  VII/72/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia  26 maja 2003 r.

w  sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok.
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Na podstawie art. 109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014, 1999 r. Nr 38
poz. 360, Nr 42 poz. 421, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110
poz.1255, 2000 r. Nr 6 poz.69. Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550.
Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315,  2001r.
Nr 46 poz. 499, Nr 98 poz. 1070, Nr 145 poz. 1623,  2002 r. Nr 41
poz. 365), oraz art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z
pó�n. zm.)-  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. I . Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych o kwo-
tê ogó³em                                                                                 1.233,- z³

1. Na zadania zlecone 893,- z³
Dz. 853               Opieka spo³eczna                                        893
85395          Pozosta³a dzia³alno�æ                                    893
§201  Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹
dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom
gmin) ustawami                                                        893

2. Na zadania w³asne  340,- z³
Dz. 758                Ró¿ne rozliczenia                                         340
75805          Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla
gmin                  340
§ 292  Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa                     340.

1729

Uchwa³a Nr VIII/74/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok.

§2.1.  Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych
                                                                      o kwotê 1 .233,- z³
1. Na zadania zlecone 893,-z³
Dz. 853                  Opieka spo³eczna     893
a)   Wydatki bie¿¹ce   893,-z³
85395           Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 311O �wiadczenia spo³eczne.

2. Na zadania w³asne  340,- z³
Dz. 750               Administracja publiczna     340
75023          Urzêdy gmin     340
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia    340.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1999 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z
pó�n. zm.) art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadza siê op³aty administracyjne za czynno�ci
urzêdowe nie objête przepisami ustawy o op³acie skarbowej w
nastêpuj¹cych wysoko�ciach :

1. Za wydanie wypisu z planu zagospodarowania prze-
strzennego                                                                           -   15,00 z³.

2.Za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania prze-
strzennego                                                                           -   10,00 z³.

3. Za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego                                                                 -   25, 00 z³.

4. Za wydanie wypisu ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy        -  15,00 z³
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Uchwa³a Nr 78/X/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 30 wrze�nia 2003 r.

w sprawie op³at administracyjnych.

5. Za wydanie wyrysu ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy        -  10,00 z³

6. za wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

      -  25,00 z³.

 §2.  Uchyla siê uchwa³ê Nr  222/XXII/2000 Rady Miejskiej
w Praszce z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie op³at administra-
cyjnych.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Praszka.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz.
984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)  ) oraz na podstawie
art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków   (Dz. U.
Nr 72, poz. 747)  - Rada Miejska w Uje�dzie :

§ 1. Uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowa-
dzania �cieków na terenie Gminy Ujazd ,   stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1  do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Ujazd.

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

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

Przewodnicz¹cy
                Piotr Ko³odziej

                                                                 Za³¹cznik nr 1
                                                do uchwa³y Rady Miejskiej

    Nr X/44/2003
                                                        z dnia 27 maja 2003r

REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania �cieków na

terenie Gminy Ujazd

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§1.1. Regulamin okre�la prawa i obowi¹zki dzia³aj¹cych
na obszarze Gminy Ujazd przedsiêbiorstw wodoci¹gowo - ka-
nalizacyjnych oraz odbiorców us³ug �wiadczonych przez te przed-
siêbiorstwa.

2. Ilekroæ w Regulaminie u¿ywa siê okre�lenia "ustawa",
nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków  (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez przedsiê-

biorstwa wodoci¹gowo - kanalizacyjne

§ 2. Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne, zgod-
nie z przepisami ustawy, maj¹ obowi¹zek zapewniæ:

1. Zdolno�æ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i ka-
nalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilo�ci oraz
dostaw wody i odprowadzania �cieków w sposób ci¹g³y i nieza-
wodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jako�æ dostarczanej wody i
odprowadzanych �cieków.
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     Uchwa³a Nr X/44/2003
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 27 maja 2003r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków na terenie Gminy Ujazd.

2. Spe³nienie wymagañ w zakresie jako�ci us³ug wodo-
ci¹gowo-kanalizacyjnych, okre�lonych w zezwoleniu na prowa-
dzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odpro-
wadzania �cieków.

3. Spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ do-
starczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru.

4. Usuniêcia awarii w ci¹gu 12 godzin od czasu jej zg³o-
szenia.

5. W przypadku awarii wodomierza nie zawinionej przez
Odbiorcê zobowi¹zuje siê do jego wymiany w terminie 3-dni od
daty zg³oszenia uszkodzenia wodomierza. Do momentu wymia-
ny wodomierza, pobór wody bêdzie ustalany wg �redniego zu¿y-
cia z ostatnich 6 miesiêcy.

6. W przypadku nie dokonania w terminie ustalonym w
ust.5, wymiany wodomierza z winy Dostawcy, op³aty za pobór
wody zostan¹ ustalone w wysoko�ci obni¿onej o 50% w sto-
sunku do ustaleñ ust.5.

7. Na wniosek Odbiorcy, dokonaæ urzêdowego sprawdze-
nia prawid³owo�ci dzia³ania wodomierza. W przypadku, gdy ba-
dania legalizacyjne nie potwierdz¹   nieprawid³owo�ci w dzia³a-
niu wodomierza, koszty zwi¹zane z jego sprawdzeniem   pokry-
wa Odbiorca.

8. Minimalne ci�nienie, które nie mo¿e byæ mniejsze od
s³upa wody, równej wysoko�ci najwy¿ej  usytuowanego punktu
poboru wody plus 8 m, mierzonego przy zaworze wodomierza.

9. Maksymalne ci�nienie, które nie mo¿e byæ wy¿sze od
0,6 Mpa, mierzonego przy zaworze wodomierza.

§ 3. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z za-
opatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków w sposób zgodny
z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug
�wiadczonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjne oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa, w
szczególno�ci do:

1. U¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bak-
teriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia
siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody gor¹cej z instalacji centralnego ogrzewania.

2. Zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnio-
nych do wydzielonego miejsca, w którym zainstalowany jest
wodomierz.

3. U¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie po-
woduj¹cy zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej.

4. Umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom przed-
siêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego wstêpu na teren nie-
ruchomo�ci i do pomieszczeñ w celach okre�lonych przepisa-
mi ustawy oraz niniejszego Regulaminu.

5. Poinformowania przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo - ka-
nalizacyjnego o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego
ustalenia op³at za odprowadzanie �cieków.

Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z odbior-

cami us³ug

 § 4. 1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci.
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2. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odbiór �cie-
ków nastêpuje po przedstawieniu przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o
zawarcie umowy, protoko³u odbioru przy³¹czy podpisanego przez
przedstawiciela przedsiêbiorstwa oraz powykonawczej inwen-
taryzacji geodezyjnej przy³¹czy.

§ 5. 1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas okre�lony lub
nieokre�lony.

2. Umowa zawarta na czas nieokre�lony winna dopusz-
czaæ jej rozwi¹zanie za wypowiedzeniem lub za porozumieniem
stron.

3. Umowa winna okre�laæ nadto mo¿liwo�æ rozwi¹zania
w przypadkach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz
art. 8 ustawy.

4. Wyga�niêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez
przedsiêbiorstwo �rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych
dalsze korzystanie z us³ug.

5. Taryfowe ceny i stawki op³at, wprowadzone zgodnie z
przepisami ustawy, nie podlegaj¹ ustaleniu w oparciu o umowê
o zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie �cie-
ków.

6. Integraln¹ czê�æ umowy o zaopatrzenie w wodê i od-
prowadzenie �cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez odbior-
cê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany ka¿dorazowo
po zmianie warunków korzystania z us³ug, okre�laj¹cych cha-
rakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj, ilo�æ, a w przypadku prze-
mys³owych odbiorców us³ug, równie¿ jako�æ odprowadzanych
�cieków.

Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ

§ 6. Przy rozliczeniu z odbiorcami us³ug, przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo - kanalizacyjne obowi¹zane jest stosowaæ taryfy
zatwierdzone uchwa³¹ Rady Miasta w Uje�dzie, b¹d� wprowa-
dzone w trybie art. 24 ust.8 ustawy.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci

§ 7. Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanaliza-
cyjnych realizowanej i finansowanej przez przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjny oraz przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o
przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci, okre�laj¹ przepisy usta-
wy, stanowi¹c:

1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest obo-
wi¹zane zapewniæ realizacjê budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wo-
doci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez Gmi-
nê w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie
rozwoju i modernizacji.

2. Realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodo-
mierzowej, miejsca przewidzianego do lokalizacji wodomierza
g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt
osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci.

3. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ów-
nego pokrywa przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a
urz¹dzenia pomiarowego odbiorca us³ug.

§ 8. 1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³a�cicieli
lub zarz¹dców nieruchomo�ci wyprzedz¹ plany przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo - kanalizacyjnego, mog¹ oni wybudowaæ na w³a-
sny koszt, w porozumieniu z tym przedsiêbiorstwem i Gmin¹,
urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzy-
stania z us³ug.

2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1, podlegaj¹ odp³at-
nemu przekazaniu Gminie lub przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo
- kanalizacyjnemu, na zasadach okre�lonych w art. 31 ustawy.

§ 9. 1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca tytu³ praw-
ny do korzystania, z nieruchomo�ci lub osoba korzystaj¹ca z
nieruchomo�ci o nieuregulowanym stanie prawnym, która ma
byæ przy³¹czona do sieci .

2. Osoba o której mowa w ust. 1, sk³ada w przedsiêbior-
stwie wodoci¹gowo-kanalizacyjnym wniosek o okre�lenie wa-
runków przy³¹czenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala przed-
siêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.

§ 10. 1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej powinien w szczególno�ci zawieraæ:

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

ców us³ug, równie¿ jako�ci odprowadzanych �cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹

obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w szczególno�ci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali(mieszkalne, u¿yt-

kowe ...)  w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce

wodê  i odprowadzaj¹ce �cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia korzystania z us³ug.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹-

ca siê o przy³¹czenie do sieci  powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy korzystanie z nieruchomo-

�ci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nierucho-

mo�ci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.

§ 11.  1. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia
ich okre�lenia.

2. Warunki przy³¹czenia powinny okre�laæ w szczególno-
�ci:

1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy us³ug.

2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i
techniczne, w których zu¿ywana jest woda i odprowadzane s¹
�cieki.

3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsce zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jako�æ odprowadzanych �cieków,
4) termin wydania warunków przy³¹czenia.

§ 12.Umowa o przy³¹czenie w szczególno�ci okre�la:
1. Strony zawieraj¹ce umowê.
2. Zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych

oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów koñ-
cowych, wykonanych przez strony.

3. Sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okre�lonych w warun-
kach przy³¹czenia.

4. Terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹czy oraz terminy przeprowa-

dzenia niezbêdnych prób i odbiorów czê�ciowych,
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b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbio-
ru przy³¹czy.

5. Przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania �cieków.

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

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

3.Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzone przez strony w protoko³ach, których wzory okre�la
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.

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

cyjnych

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

1) w Urzêdzie Miejskim, który udostêpnia do wgl¹du:
a) Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-

nia  przestrzennego Gminy,
b) wieloletni plan rozwoju i modernizacji,
c) plan inwestycyjny,
d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
e) regulamin �wiadczenia us³ug,
f) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbioro-

wego  zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania �cie-
ków,

2) w ka¿dym przedsiêbiorstwie wodoci¹gowo - kanaliza-
cyjnym �wiadcz¹cym us³ugi wodoci¹gowo - kanalizacyjne, któ-
re udostêpnia do wgl¹du:

a) wieloletni plan rozwoju i modernizacji,
b) plan inwestycyjny,
c) regulamin �wiadczenia us³ug.

Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i odprowadzanych �cieków, a w szczególno�ci sposoby za³a-
twiania reklamacji i wymiany informacji

§ 15. 1.Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zo-
bowi¹zane jest do udzielenia   odbiorc¹ us³ug, informacji doty-
cz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia    w wodê i odpro-
wadzenia �cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych    i ka-
nalizacyjnych.

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

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

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

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia
�cieków, o którym mowa w ust.2, przedsiêbiorstwo wodoci¹go-
wo-kanalizacyjne niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób
zwyczajowo przyjêty.

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

1.Udzielanie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje
w ci¹gu:

a) niezw³ocznie - na telefoniczne ¿¹danie okre�lenia prze-
widywanego terminu usuniêcia awarii,

b) 7 dni - na pisemne ¿¹danie ustalenia terminu usuniê-
cia przerw i zak³óceñ,

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

§ 17. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zo-
bowi¹zane jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowa-
nych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i
odprowadzenia �cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym do-
stosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿
12 miesiêcy.

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

2.Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pi�mie, przez zainteresowanego w siedzibie zak³adu, listem
poleconym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej i rozpatrywane
s¹ przez dyrektora przedsiêbiorstwa.

3.Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹-
zane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie za-
³atwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wp³ywu.

4.Skargi i wnioski dotycz¹ce �wiadczenia us³ug przez
przedsiêbiorstwo  wodoci¹gowo - kanalizacyjne  mo¿na sk³a-
daæ do Burmistrza Ujazdu.

Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe

§ 19. Zmiany w Regulaminie mog¹ byæ wprowadzone w
trybie w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)-  Rada Miejska w Zdzieszowi-
cach uchwala, co nastêpuje:

§ 1.    Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków, obowi¹zuj¹cy na obszarze Gminy Zdzieszo-
wice, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.    Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowic.

§ 3.    Traci moc uchwa³a Nr LI/416/02 Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach z dnia  27 wrze�nia 2002 r. w sprawie Regula-
minu dostarczania wody i odprowadzania �cieków.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Paciorek

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/56/03

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 10 czerwca 2003 r.

REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania �cieków

na terenie Gminy Zdzieszowice

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA   OGÓLNE

§ 1.1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê oraz zbiorowe odprowadzanie �cieków realizowa-
nych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Zdzieszowicach na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice, zwa-
nym dalej ZAK£ADEM.

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alno�æ Zak³adu polegaj¹c¹ na ujmowaniu, kupowaniu i
dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie �cieków rozumie siê
dzia³alno�æ Zak³adu polegaj¹c¹ na odprowadzaniu �cieków do
oczyszczalni.

4. Ilekroæ w niniejszym Regulaminie u¿ywa siê okre�lenia
"ustawa", nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu �cieków. (Dz. U. z 2001r., Nr 72;  poz. 747, z 2002r, Nr 113,
poz. 984).

§ 2.  Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulami-
nu jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyj-
nych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  w wodê i zbiorowego
odprowadzania �cieków, na podstawie zawartej umowy, zwany
dalej Odbiorc¹.

1732

Uchwa³a  Nr IX/56/03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 10 czerwca 2003r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków.

§ 3.  Zak³ad wykonuje swoj¹ dzia³alno�æ w oparciu o
art. 16 ust. 3 ustawy   o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzaniu �cieków.

§ 4.  Dostarczanie wody lub odprowadzanie �cieków, od-
bywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub od-
prowadzaniu �cieków, zawartej miêdzy Zak³adem a Odbiorc¹.

ROZDZIA£ II
MINIMALNY POZIOM US£UG

§ 5 .1. Minimaln¹ i maksymaln¹ ilo�æ dostarczonej wody
strony winne okre�liæ  w umowie.

2. Wymagane ci�nienie wody okre�la rozporz¹dzenie Mi-
nistra Infrastruktury z 17 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U.  z 2002 r. Nr 75  poz. 690 , 2003 r. Nr 33 poz. 270).

3. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze powinna od-
powiadaæ jako�ci i wymaganiom okre�lonym przez Ministra
Zdrowia.

§ 6 . Zak³ad obowi¹zany jest do prawid³owej eksploatacji
posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, jak równie¿ do
informowania raz na kwarta³ Burmistrza Zdzieszowic o jako�ci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

§ 7 . 1. Zak³ad zobowi¹zany jest do zainstalowania i utrzymania
u Odbiorcy wodomierza g³ównego wraz z zaworem g³ównym.

2. Zawór g³ówny za wodomierzem jest miejscem wydania
rzeczy   w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿ miej-
scem rozdzia³u sieci   i instalacji wewnêtrznej.

ROZDZIA£ III
ZAWIERANIE UMÓW

§ 8 .1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci.

2. Na wniosek w³a�ciciela lub zarz¹dcy budynku wielolo-
kalowego, o którym mowa w  art. 6 pkt. 4-5 ustawy, Zak³ad za-
wiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³-
nione nastêpuj¹ce warunki:

- wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wo-
domierze zgodnie     z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi,
w sposób uzgodniony   z Zak³adem,

- instalacja wewnêtrzna ma byæ tak wykonana, aby zawór
odcinaj¹cy by³ usytuowany w miejscu ogólnie dostêpnym,

- uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania do-
starczania wody do lokalu, bez zak³ócenia dostaw w pozosta-
³ych lokalach.

§ 9 .1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas okre�lony lub
nieokre�lony.

2. Umowa winna okre�laæ mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania w
przypadkach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz
art. 8 ustawy.

3. Umowa zawarta na czas nieokre�lony winna dopusz-
czaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na
zgodny wniosek stron.
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4. Rozwi¹zanie lub wyga�niêcie umowy skutkuje zasto-
sowaniem przez Zak³ad �rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹-
cych dalsze korzystanie z us³ug.

§ 10 . W umowach dotycz¹cych odprowadzania �cieków
Zak³ad uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia
ministra w³a�ciwego do spraw gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej, wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

ROZDZIA£ IV
SPOSÓB   ROZLICZEÑ

§11 .W przypadku awarii wodomierza, stosuje siê zasady
okre�lone w art. 27 ust. 1 ustawy, lub na podstawie przeciêtne-
go zu¿ycia wody z ostatnich trzech miesiêcy.

§ 12 .1. Ilo�æ odprowadzonych �cieków ustala siê na pod-
stawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.

2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, ilo�æ odprowa-
dzanych �cieków ustala siê jako równ¹ ilo�æ dostarczonej wody.

§ 13 . W rozliczeniach ilo�ci odprowadzonych �cieków,
ilo�æ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przy-
padkach, gdy wielko�æ jej zu¿ycia na ten cel okre�lona jest na
podstawie wskazañ dodatkowego wodomierza, zainstalowane-
go na koszt dostarczaj¹cego �cieki.

§ 14 .1. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ sposób
uiszczania op³at.

2. Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji, nie wstrzymuje
obowi¹zku regulowania nale¿no�ci.

3. Je¿eli op³aty nie s¹ wnoszone przez Odbiorcê wody w
oznaczonym   w umowie terminie, Zak³ad po uprzednim pisem-
nym wyznaczeniu dodatkowego  14-dniowego terminu zap³aty
wraz z powiadomieniem  o gro¿¹cych konsekwencjach z tytu³u
nieuregulowania nale¿no�ci, ma prawo wypowiedzieæ umowê
bez zachowania okresu wypowiedzenia, zaprzestaæ dostawy
wody oraz zastosowaæ �rodki techniczne uniemo¿liwiaj¹ce po-
bór wody.

4. Wznowienie dostawy wody poprzez otwarcie przy³¹cza,
nastêpuje  po udokumentowaniu przez Odbiorcê uiszczenia
nale¿nych kwot wraz  z odsetkami ustawowymi, op³aceniem
kosztów poniesionych przez Zak³ad zwi¹zanych z zamkniêciem
i otwarciem przy³¹cza oraz zawarciem nowej umowy.

§ 15 . Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Zak³ad obowi¹zany
jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej, b¹d�
wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 16 . Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wej�ciem w ¿ycie.

§ 17 . Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostar-
czenie wody  i odprowadzenie �cieków.

ROZDZIA£ V
WARUNKI  PRZY£¥CZENIA  DO  SIECI

§ 18 .1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹-
cej siê o przy³¹czenie.

2. Zak³ad po otrzymaniu wniosku, wydaje warunki tech-
niczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci w terminie do 30 dni od
otrzymania wniosku.

3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹-

czeniowych jest wcze�niejsze uzgodnienie dokumentacji tech-
nicznej z Zak³adem.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub od-
prowadzanie �cieków, Zak³ad dokonuje odbioru wykonanego
przy³¹cza pod k¹tem warunków technicznych.

5. Zak³ad rozpoczyna dostawê wody lub odprowadzanie
�cieków nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia podpisania umo-
wy lub w terminie uzgodnionym  z Odbiorc¹.

§ 19 . 1.Wodomierze, poza wodomierzem g³ównym, s¹
czê�ci¹ instalacji wewnêtrznej  i ich monta¿, utrzymanie oraz
legalizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.

2. W przypadku monta¿u przez Odbiorcê, na koszt w³asny,
podlicznika wody bezzwrotnie zu¿ytej, Zak³ad zobowi¹zany jest
do jego odbioru i zaplombowania w terminie do 7 dni od zg³o-
szenia tego faktu przez Odbiorcê.

ROZDZIA£ VI
STANDARDY OBS£UGI ODBIORCÓW US£UG

§ 20 . Zak³ad winien zapewniæ Odbiorcom nale¿yty po-
ziom us³ug a szczególnie winien wyodrêbniæ stanowisko pracy
do spraw obs³ugi klienta.

§ 21 . Zak³ad zobowi¹zany jest do udzielania na ¿yczenie
klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej re-
alizacji us³ugi, a przed wszystkim informacji taryfowych.

§ 22 . Zak³ad winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na
zg³oszone reklamacje.

§ 23 . O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzanie �cieków zak³ad wi-
nien uprzedziæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty, tj. przez
wcze�niejsze wywieszanie informacji o zak³óceniach w miej-
scach ogólnodotêpnych; og³aszanie przy pomocy urz¹dzeñ na-
g³a�niaj¹cych informacji o zak³óceniach na terenie ich wyst¹-
pienia.

§ 24 . Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci,
je�li przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Zak³adu
b¹d� zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami tech-
nicznymi.

§ 25 . Zak³ad ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na
dostawê wody lub odprowadzanie �cieków, gdy wnioskodawca
nie uzyska³ wymaganego zezwolenia wydanego przez odpowied-
nie organy Gminy w drodze decyzji lub gdy nie spe³nia warun-
ków okre�lonych w przepisach.

§ 26 . Zak³ad mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne  w przypadku i na warunkach okre�lo-
nych w art. 8 ust. 1 ustawy.

§ 27 . Zak³ad mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na
dostawê wody i odprowadzenie �cieków, je�li nie zosta³y usuniête
przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania �wiadczenia us³ug.

ROZDZIA£ VII
SPOSÓB  POSTÊPOWANIA  W  PRZYPADKU
NIEDOTRZYMANIA  CI¥G£O�CI  US£UG

§ 28 . W razie przerwy w dostawie wody pitnej przekracza-
j¹cej 8 godzin Zak³ad powinien zapewniæ zastêpczy punkt pobo-
ru wody i poinformowaæ Odbiorcê  o jego lokalizacji.
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§ 29 . O planowanych przerwach lub ograniczeniu w do-
stawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jako�ci, Zak³ad
powinien poinformowaæ Odbiorcê w sposób zwyczajowo przy-
jêty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

ROZDZIA£ VIII
OBOWI¥ZKI  ODBIORCY  US£UG

§ 30 . Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania �cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem o za-
warcie umowy do Zak³adu.

§ 31 . Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie
wodomierzy, urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym lub skut-
kami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie stu-
dzienki czy te¿ pomieszczenia, w których s¹ zamontowane oraz
dostêpu osób nieuprawnionych do tych pomieszczeñ.

§ 32. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiasto-
wego powiadomienia Zak³adu o wszelkich uszkodzeniach wo-
domierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o ze-
rwaniu plomby.

§ 33 . Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do powiadomie-
nia Zak³adu o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub
zmianach u¿ytkownika lokalu.

§ 34 . Odbiorca winien powiadomiæ Zak³ad o wszelkich
zmianach technicznych   w instalacji wewnêtrznej, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 35 . Dostarczaj¹cy �cieki zobowi¹zany jest do natych-
miastowego powiadomienia Zak³adu o zrzutach awaryjnych lub
zmianie jako�ci �cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.

§ 36 . Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulo-
wania nale¿no�ci za dostawê wody i odprowadzanie �cieków.

§ 37 . Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodaro-
waæ wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie  z przeznaczeniem.

§ 38 . Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do korzystania z
zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie �cieków w sposób zgod-
ny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci
us³ug �wiadczonych przez Zak³ad oraz nie utrudniaj¹c dzia³al-
no�ci Zak³adu, a w szczególno�ci do:

- u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminu-
j¹cy mo¿liwo�ci wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakte-
riologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia
siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,

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

- poinformowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody, w
celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie �cieków,

- wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza ka-
nalizacyjnego wy³¹cznie w celach okre�lonych w warunkach przy-
³¹czenia do sieci.

ROZDZIA£ IX
TECHNICZE  WARUNKI  DOSTÊPU DO  US£UG
WODOCI¥GOWO - KANALIZACYJNYCH

§ 39. Techniczne mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug przy³¹-
czenia nieruchomo�ci do sieci uwarunkowane s¹ usytuowa-
niem nieruchomo�ci wzglêdem sieci oraz zdolno�ci¹ dostawy
wody z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej i przepustowo�ci sieci
kanalizacyjnej.

§ 40 . W przypadku, gdy zamierzenia inwestycyjne w³a�ci-
cieli lub zarz¹dców nieruchomo�ci wyprzedzaj¹ plan inwesty-
cyjny  Us³ugodawcy,  mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt w
porozumieniu z Us³ugodawc¹ i Burmistrzem Zdzieszowic urz¹-
dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania
z us³ug.

§ 41 . Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.

§ 42 . Warunki techniczne przy³¹czenia okre�laj¹:

- miejsce w³¹czenia przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej,

- maksymalne dobowe i godzinowe oraz �rednie dobowe
zaopatrzenie  na pobór wody,

- miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego oraz miej-
sce zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego ilo�æ
odprowadzanych �cieków,

- minimalne ci�nienie w sieci wodoci¹gowej w pobli¿u
nieruchomo�ci,

- dopuszczaln¹ ilo�æ i jako�æ odprowadzanych �cieków,

- wymagania wynikaj¹ce z przepisów prawa budowlanego.

ROZDZIA£ X
POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

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

§ 44 . Zak³ad zobowi¹zany jest do bezp³atnego udostêp-
nienia niniejszego Regulaminu odbiorcom jego us³ug.
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Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. 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. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15� poz.139; Nr 41� poz.412, Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12,poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r.  Nr 100, poz.1085, Nr 115 , poz.1229, Nr 5, poz .42 ,
Nr 109, poz.1157,  Nr 14, poz.124, Nr 154, poz.1804 ; z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz.984, Nr 130,     poz.1112,  z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 ) oraz w zwi¹zku z art. 85 pkt .2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  ( Dz.U. Nr 80  poz .717 ) - Rada Miejska w Zdzieszowicach
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Uchwa³a siê zmianê miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów w so-
³ectwach Oleszka - ¯yrowa - Jasiona w obrêbie Gminy Zdzie-
szowice, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Miejskiej w Zdzieszo-
wicach z dnia 2 kwietnia 1997 r .Nr XXXVI/243/97 opublikowana
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego Nr 18, poz.
105.

2. Zmiana planu dotyczy obszaru po³o¿onego w So³ectwie
¯yrowa, obejmuj¹cego dzia³ki oznaczone numerem ewidencyj-
nym: 450/1 i 450/2, stanowi¹ce grunty rolne o ³¹cznej pow.0,04ha,
klasy IVb bonitacyjnej.

§ 2.1. Integraln¹ czê�ci¹ zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego jest rysunek zmiany planu,
sporz¹dzony na mapie w skali 1:1000

Rysunek zmiany planu okre�la nowe przeznaczenie oraz
warunki przestrzennego zagospodarowania terenu objêtego
zmian¹.

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

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

lub o ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c/ symbole przeznaczenia terenów,
d/ nieprzekraczalne linie zabudowy
3. Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny, do-

zwolone jest u�ci�lenie na etapie decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu.

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

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

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

c/ urz¹dzeñ towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty technicznego wyposa¿enia / nadziemne i podziemne/
s³u¿¹ce funkcji podstawowej,

d/ przepisach szczególnych - przepisy ustaw, obowi¹zu-
j¹ce przepisy wykonawcze oraz Polskie Normy,
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Uchwa³a Nr XIII/86/03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

   z dnia 30 wrze�nia 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wyznaczonych obszarów w So³ectwach Oleszka - ¯yrowa - Jasiona, dot. So³ectwa ¯yrowa.

e/ drogach, dojazdowych wewnêtrznych oraz ci¹gach
pieszo - jezdnych - nale¿y przez to rozumieæ drogi publiczne
realizowane na zasadach okre�lonych w przepisach o drogach
publicznych,

f/ us³ugi o charakterze nieuci¹¿liwym - nale¿y przez to
rozumieæ dzia³alno�æ us³ugow¹ i inn¹ dzia³alno�æ gospodar-
cz¹, która nie powoduje wystêpowania zjawisk fizycznych lub
stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych dla otoczenia i
terenów s¹siednich, w szczególno�ci nie powoduj¹ca:

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

- przekroczenia dopuszczalnych warto�ci stê¿eñ substan-
cji zanieczyszczaj¹cych powietrze, w tym emisji nieprzyjemnych
zapachów,

- wytwarzania odpadów w ilo�ci powy¿ej 100 ton w ci¹gu
roku, oraz nie wymagaj¹cej konieczno�ci korzystania z pojaz-
dów transportu ciê¿kiego,

g/ odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ
nieczysto�ci sta³e i ciek³e powstaj¹ce w gospodarstwach do-
mowych.

§ 3. Ustalenia szczegó³owe dla terenu objêtego zmian¹
planu.

1.Dla terenu objêtego zmian¹ planu nadaje siê nowy sym-
bol i ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2.Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zasady za-

gospodarowania terenu oznaczonego symbolem MN:
a/ zasady zagospodarowania terenu:
1/ Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna.
2/ Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-

spodarcze oraz miejsca postojowe dla samochodów i rowe-
rów, niezbêdna infrastruktura techniczna, zieleñ i urz¹dzenia re-
kreacji przydomowej, ogrody.

3/ Dopuszczalne funkcje towarzysz¹ce - us³ugi o charak-
terze nieuci¹¿liwym "nie przekraczaj¹ce 40% powierzchni u¿yt-
kowej zabudowy mieszkalnej istniej¹cej w granicach dzia³ki, re-
alizowane w formie obiektu wolno stoj¹cego, wbudowanego
lub przybudowanego do budynku mieszkalnego.

4/Dopuszcza siê zastosowanie innego podzia³u terenu
na dzia³ki ni¿ okre�lone na rysunku planu pod warunkiem, ¿e
podzia³ bêdzie zapewnia³ powierzchnie dzia³ek pozwalaj¹ce na
prawid³owe ich zagospodarowanie (w³a�ciwe dla zabudowy
wolno stoj¹cej lub bli�niaczej) oraz bêdzie zapewnia³ dostêp do
komunikacji zewnêtrznej i sieci urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej.

Minimalna szeroko�æ dojazdu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
6,0 m.

b/ zasady zabudowy dzia³ek:
1/ Budynki mieszkalne wolno stoj¹ce, dozwolone bli�niacze.
2/ Odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu.
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3/ Architektura projektowanej zabudowy winna uwzglêd-
niaæ ustalenia parku krajobrazowego "Góra �w. Anny� ,tj. wyso-
ko�æ projektowanej zabudowy - do dwóch kondygnacji z do-
puszczeniem wykorzystania poddasza dla celów u¿ytkowych.
Dach symetryczny dwu - lub czterospadowy z mo¿liwo�ci¹ reali-
zacji naczó³ków, o nachyleniu po³aci dachowych 40 - 50o. Do-
puszcza siê stosowanie dachów jednospadowych wy³¹cznie w
budynkach gospodarczych lub towarzysz¹cych.

4/ Niskie piwnice, lub bez podpiwniczenia.
5/ Wyklucza siê stosowania w elewacjach budynku st³uczki

szklanej, fajansowej, lusterek itp..
6/ Budynki gospodarcze i gara¿e a tak¿e przeznaczone na

dzia³alno�æ us³ugow¹ nale¿y realizowaæ jako obiekty dobudo-
wane do zasadniczej bry³y budynku, lub jako wolno stoj¹ce z
dostosowaniem do architektury obiektu podstawowego.

7/ Pod zabudowê przeznacza siê do 40% powierzchni dzia³-
ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie
(trawniki, zieleñ, ozdobn¹, ogrody).

8/ Ustala siê zasadê lokalizowania budynków gospodar-
czych na zapleczu dzia³ki z mo¿liwo�ci¹ usytuowania bezpo�red-
nio przy granicy dzia³ki s¹siada lub dobudowanych do budyn-
ków gospodarczych na dzia³kach s¹siednich.

9/ W przypadku lokalizacji funkcji towarzysz¹cych (us³ug)
ustala siê obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci miejsc
postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i przeby-
waj¹cych okresowo.

10/ Projekt architektoniczny budynku uzgodniæ z Zarz¹dc¹
Parku Krajobrazowego.

§ 4. Zasady obs³ugi komunikacj¹:
1. Dojazd na teren ustala siê z istniej¹cej drogi klasy lo-

kalnej, dla której obowi¹zuj¹:
a/ szeroko�æ w liniach rozgraniczenia - min. 15,0 m.
2.W liniach rozgraniczaj¹cych drogi dopuszcza siê:
a/ umieszczanie zieleni urz¹dzonej,
b/prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warun-

kach okre�lonych w przepisach szczególnych.

§ 5. Zasady obs³ugi w infrastrukturê techniczn¹:

1. Zaopatrzenie w wodê:
a/  poprzez pod³¹czenie do istniej¹cej wiejskiej sieci wo-

doci¹gowej.
2. Odprowadzanie �cieków sanitarnych:
1/ �cieki sanitarne - w okresie przej�ciowym, dozwolone

jest odprowadzenie �cieków do bezodp³ywowych szczelnych
zbiorników na nieczysto�ci p³ynne, lokalizowanych na dzia³kach
budowlanych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-
nymi, docelowo do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,

2/ zakaz odprowadzania �cieków sanitarnych bezpo�red-
nio do wód powierzchniowych, gruntowych i do gruntu.

3. Odprowadzanie �cieków deszczowych:
1/ dozwolone jest zagospodarowanie �cieków deszczo-

wych w obrêbie dzia³ki.
2/ docelowo - do kanalizacji deszczowej.
4. Elektroenergetyka:
a/ zasilanie zabudowy - sieci¹ niskiego napiêcia poprzez

pod³¹czenie jej do istniej¹cej w s¹siedztwie terenu opracowa-
nia sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia.

5. Zaopatrzenie w ciep³o - z kot³owni indywidualnych ze
stosowaniem paliw o niskiej emisji spalin. Mo¿liwo�æ lokaliza-
cji zbiornika gazu p³ynnego na terenie dzia³ki budowlanej.

§ 6. Zasady usuwania nieczysto�ci sta³ych:
1/ odpady komunalne - gromadzenie w kontenerach usy-

tuowanych w granicach dzia³ki a nastêpnie wywóz na gminne
sk³adowisko odpadów komunalnych na warunkach okre�lonych
przez zarz¹dcê obiektu,

2/ odpady inne - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
ustawy o odpadach.

§ 7. Zasady ochrony �rodowiska kulturowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie prac ziemnych istnie-

nia przedmiotów oraz obiektów nieruchomych i nawarstwieñ o
cechach stanowisk archeologicznych, nale¿y powiadomiæ Pañ-
stwow¹ S³u¿bê Ochrony Zabytków, celem zorganizowania nad-
zoru archeologiczno -konserwatorskiego. Ratownicze badania
archeologiczne finansuje inwestor.

§ 8. Zasady ochrony �rodowiska naturalnego:
1/ Teren po³o¿ony jest w obszarze Parku Krajobrazowego

"Góry �w. Anny". Architektura obiektów budowlanych winna byæ
dostosowana do otoczenia, walorów krajobrazowych i uwzglêd-
niaæ cechy architektury regionalnej, jak okre�lono w § 3.

2/  Wierzchni¹ warstwê gleby ( humusu) przed przyst¹pieniem
do budowy nale¿y zdj¹æ i zagospodarowaæ przy rekultywacji terenu.

3/ Ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu, wyra¿one rów-
nowa¿nym poziomem d�wiêku na granicy dzia³ek zabudowy
chronionej z mocy przepisów szczególnych:

a/ od �róde³ ha³asu komunikacyjnego:
- Leg dla dnia [600 - 2200]   -  55 dB(A),
- Leg dla nocy [2200 - 600]  -  45 dB(A),
b/ od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:
- Leg dla dnia [600 - 2200]   -  45 dB(A),
- Leg dla nocy [2200 - 600]  -  40 dB(A).

§ 9. Ustalenia pozosta³e.
1. Granice podzia³u terenu na dzia³ki, oznaczone na ry-

sunku planu, okre�lone jako orientacyjne, nie s¹ �ci�le obo-
wi¹zuj¹ce. Dopuszcza siê ich zmianê z zastrze¿eniem zacho-
wania szeroko�ci frontu dzia³ki budowlanej, mierzonej w linii
zabudowy, pozwalaj¹cej na prawid³owe jej zagospodarowanie.
Inny ni¿ okre�lony na rysunku planu podzia³ nieruchomo�ci po-
winien uwzglêdniaæ zasadê dostêpno�ci wyznaczonych dzia³ek
do komunikacji zewnêtrznej i sieci uzbrojenia technicznego lub
ustalaæ s³u¿ebno�æ oraz umo¿liwiaæ wykonania innych ustaleñ
wynikaj¹cych z uchwa³y i obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych.

2. Teren, dla których plan miejscowy ustala inne od do-
tychczasowego przeznaczenia, mo¿e byæ wykorzystany w spo-
sób dotychczasowy do czasu zagospodarowania zgodnego z
planem, o ile u¿ytkowanie nie stanowi ograniczenia zagospo-
darowania zgodnego z planem na terenach s¹siednich.

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

§ 10. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art.36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê nastêpuj¹c¹ stawkê
procentow¹ w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci
objêtej planem, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty uisz-
czonej przez w³a�ciciela nieruchomo�ci, w przypadku jej zbycia
w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu sta³y
siê obowi¹zuj¹ce - w wysoko�ci 20%.

Przy zbywaniu nieruchomo�ci po³o¿onych na terenie okre-
�lonym niniejszym planem, Burmistrz Miasta Zdzieszowice po-
bierze jednorazow¹ op³atê, okre�lon¹ na wy¿ej wymienionym
poziomie w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§ 11. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wyznaczonych obszarów w So³ectwach Olesz-
ka - ¯yrowa - Jasiona w obrêbie Gminy Zdzieszowice, o którym
mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwa³y,  zachowuj¹ moc obowi¹zu-
j¹c¹ z uwzglêdnieniem zmiany w So³ectwie ¯yrowa, dokonan¹
niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Zdzieszowic.
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§ 13. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Miasta i Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
   Edward Paciorek
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Na podstawie art.128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych /  Dz.U. z 2003r.  Nr 15, poz.148  / -
Wójt  Gminy  Paw³owiczki   zarz¹dza:

§ 1. Zwiêkszyæ dochody  i  wydatki  bud¿etu Gminy Paw³o-
wiczki na 2003 rok     o kwotê  13.000,- z³,  zgodnie  z  za³¹czni-
kiem nr  1.

URZ¥D GMINY PAW£OWICZKI 
DOCHODY 

                                                               
w  z³otych 

 
Dzia

³ 

 
Rozdzia³ 

 
�ród³o 

§ 

 
Nazwa dzia³u, rozdzia³u i paragrafu 

 
Zwiêkszenie 

o kwotê 
1 2 3 4 5 

     
853  

 
85395 

 
 

 

 
203 

OPIEKA SPO£ECZNA 
 

Pozosta³a dzia³alno�æ 
 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 

pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 

bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 

13.000 
 

13.000 
 

13.000 

     
     
   RAZEM DOCHODY 13.000 

     

 

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

Wójt
Gminy Paw³owiczki

Winfred Mleczko

Za³¹cznik nr 1
                                         do Zarz¹dzenia Nr 0151/5/2003

Wójta  Gminy  Paw³owiczki
z dnia 23 grudnia 2002 r.

1734

Zarz¹dzenie Nr  0151 / 5 / 2003
Wójta Gminy Paw³owiczki

      z dnia   21    marca  2003 r.

w sprawie  zmiany bud¿etu Gminy Paw³owiczki na 2003 rok.

    Województwa Opolskiego Nr 89
Dziennik Urzêdowy

                        Poz. 1734- 6977 -
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Na podstawie art.128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopa-
da 1998 r.  o  finansach  publicznych   /  Dz. U.  z 2003 r.  Nr 15,
poz.148  / -  Wójt Gminy Paw³owiczki zarz¹dza:

§ 1. Zwiêkszyæ dochody bud¿etu Gminy Paw³owiczki na
2003 rok o kwotê  31.919,36 z³., zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

§ 2. Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu Gminy Paw³owiczki na
2003 rok o kwotê  31.919,36 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.
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Zarz¹dzenie Nr 0151 /11 / 2003
Wójta Gminy Paw³owiczki

z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Paw³owiczki na 2003 rok.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miej-
scowego.

Wójt
Gminy Paw³owiczki

 Winfred Mleczko

Za³¹cznik nr 1
do Zarz¹dzenia  Nr 0151/11/2003

Wójta  Gminy Paw³owiczki
z dnia 26 maja 2003 r.

DOCHODY
BUDZETU  GMINY  WG  �RÓDE£  NA  2003  ROK

 
Dzia³  

 
Nazwa dzia³u i paragrafu 
 

 
§ 

 
Zwiêkszenie  
o kwotê 

1 2 3 4 
    
750 ADMINISTRACJA   PUBLICZNA  5.450,00 
    
 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa            na zadania 

bie¿¹ce realizowane przez Gminê na podstawie porozumieñ z 

organami administracji rz¹dowej 

 
 
202 

 
 
5.450,00 

    
751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY 

PAÑSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA 
ORAZ S¥DOWNICTWA 

 
 
 

 
 
5.497,36 

    
 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 

bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 

zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)   

 
 
201 

 
 
5.497,36 

    
801 O�WIATA  I  WYCHOWANIE  2.994,00 
    
 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 

bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 

zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)   

 
 
201 

 
 
2.994,00 

    
853 OPIEKA  SPO£ECZNA  17.978,00 
    
 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 

bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 

zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)   

 
 
201 

 
 
2.278,00 

    
 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 

w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 
 
203 

 
15.700,00 

    
    
 DOCHODY  RAZEM:  31.919,36 
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Za³¹cznik nr 2
do Zarz¹dzenia Nr 0151/11/2003

Wójta   Gminy  Paw³owiczki
z dnia 26 maja 2003 r.

WYDATKI 
 

                           w z³otych 
 
Dzia³ 

 
Rozdzia³ 

 
Nazwa dzia³u i paragrafu 
 

 
Zwiêkszenie 
o kwotê 

1 2 3 4 
    
  WYDATKI  BIE¯¥CE  OGÓ£EM 31.919,36 
  z tego:  
  WYDATKI NA ZADANIA W£ASNE 21.150,00 
    
750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.450,00 
    
 75011 Urzêdy wojewódzkie 5.450,00 
    
853  OPIEKA SPO£ECZNA 15.700,00 
    
 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 15.700,00 
    
  WYDATKI  NA ZADANIA  ZLECONE 10.769,36 
    
751  URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY 

PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  PRAWA 
ORAZ S¥DOWNICTWA 

 
5.497,36 

    
 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 5.497,36 
    
801  O�WIATA I WYCHOWANIE 2.994,00 
    
 80101 Szko³y podstawowe 2.994,00 
    
853  OPIEKA  SPO£ECZNA 2.278,00 
    
 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.278,00 
    
    
    
  WYDATKI  RAZEM  31.919,36 
    

 

Na podstawie art.128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych /  Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ,
Nr 45 poz.391 / -  Wójt  Gminy  Paw³owiczki  zarz¹dza, co nastê-
puje:

§ 1. Zwiêksza siê  dochody  i  wydatki  bud¿etu Gminy
Paw³owiczki na 2003 rok o kwotê  10.590,- z³, zgodnie  z  za³¹cz-
nikiem  nr  1.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejsco-
wego.

Wójt
Gminy Paw³owiczki

                  Winfred Mleczko
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Zarz¹dzenie Nr  0151 / 14 / 2003
Wójta Gminy Paw³owiczki

 z   dnia   5  czerwca  2003  r.

w sprawie  zmiany bud¿etu Gminy Paw³owiczki na 2003 rok.
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Za³¹cznik nr 1
do Zarz¹dzenia Nr 0151/14/2003

Wójta  Gminy  Paw³owiczki
z dnia  5 czerwca 2003 r.

DOCHODY  I  WYDATKI
w  z³otych

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa dzia³u, rozdzia³u i paragrafu Zwiêkszenie
o kwotê

1 2 3 4 5

DOCHODY 10.590

751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI    I OCHRONY
PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWO

10.590

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 10.590

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji

rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie

(zwi¹zkom gmin) ustawami 10.590

WYDATKI  BIEZ¥CE NA ZADANIA ZLECONE
10.590

751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI    I OCHRONY
PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWO

10.590

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 10.590

 pomiêdzy:
Gmin¹ Praszka , z siedzib¹ w Praszce , Plac Grunwaldz-

ki 13 , reprezentowan¹ przez:
Burmistrza Miasta i Gminy -   Ryszarda  Karaczewskiego

a Komend¹ Wojewódzk¹ Policji w Opolu,  z siedzib¹ w
Opolu,  ul. Korfantego 2, reprezentowan¹ przez

Komendanta Wojewódzkiego Policji -  Dariusza Biela
-o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1. 1. Realizuj¹c zadanie w³asne gminy, wynikaj¹ce z
art. 41 ustawy z dnia 26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu
w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r.

1737

P O R O Z U M I E N I E

zawarte w dniu 10 pa�dziernika 2003 r.

Nr 147 poz. 1231 i Nr 167 poz. 1372  / w oparciu o art. 13 ust. 3
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  o Policji / Dz. U. z 2002 r.  Nr 7
poz. 58 z pó�n. zm. /  - Gmina zobowi¹zuje siê do przekazania
�rodków finansowych w wysoko�ci  5.000,00 z³. / s³ownie: piêæ
tysiêcy z³otych / Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

2. Komenda Wojewódzka  Policji w Opolu o�wiadcza, i¿
ww. �rodki przyjmuje.

§ 2. W/w kwota przeznaczona jest na profilaktykê i prze-
ciwdzia³anie alkoholizmowi oraz prowadzenie profilaktycznych
dzia³añ w zakresie przeciwdzia³ania i ochrony przed przemoc¹
domow¹.
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§ 3. Gmina Praszka zobowi¹zuje siê do przekazania kwo-
ty okre�lonej w § 1,  w terminie 30 dni od daty podpisania niniej-
szego Porozumienia,  na rachunek bankowy:

Kredyt Bank S.A. O/Opole nr 15001575-1007-
121570007904.

 § 4.1. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli realizacji
zadania okre�lonego w § 2.

2. W przypadku,  gdy Gmina w wyniku kontroli stwierdzi, ¿e
przekazane �rodki finansowe zosta³y przeznaczone na inny cel
ni¿ wskazany w niniejszym Porozumieniu, warto�æ przekazanej
kwoty podlega natychmiastowemu zwrotowi na rachunek Gminy.

3. Zobowi¹zuje siê Komendê Wojewódzk¹ Policji w Opo-
lu do sporz¹dzenia sprawozdania z wykorzystania �rodków fi-
nansowych w terminie do dnia 24 grudnia 2003 r.

4. Sprawozdanie obejmowaæ bêdzie potwierdzone wydat-
ki na dzia³ania zwi¹zane z profilaktyk¹ i przeciwdzia³aniem alko-
holizmowi oraz prowadzeniem profilaktycznych dzia³añ w zakre-
sie przeciwdzia³ania i ochrony przed przemoc¹ domow¹.

§ 5. Wszelkie zmiany w Porozumieniu wymagaj¹ formy
pisemnej , pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozu-
mieniem , maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w siedmiu jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, z czego 4 egzemplarze otrzymuje strona
odbieraj¹ca �rodki finansowe.

Odbieraj¹cy �rodki finansowe            Przekazuj¹cy �rodki finansowe

Opolski Komendant                                             z up. Burmistrza
Wojewódzki Policji w Opolu                             Marian Ponichtera
z up. Zastêpca Komendanta Policji                Zastêpca Burmistrza
Wojewódzkiego Policji w Opolu
Nadkomendant Zbigniew Bia³ostocki


