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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z  2001 r. Nr 142,  poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) w zwi¹zku z art. 18 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) oraz art. 30 ust. 2
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Gminy D¹browa
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wydanie wypisu
i wyrysu:

1) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy D¹browa w wysoko�ci 60 z³otych,

2) ze studium  uwarunkowañ i kierunków  zagospodarowa-
nia  przestrzennego Gminy D¹browa w wysoko�ci 60 z³otych.

§ 2. Op³atê ustalon¹ w § 1 uiszcza siê gotówk¹ w kasie
Urzêdu Gminy D¹browa lub przelewem na konto Urzêdu.
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Uchwa³a Nr X/74/03
Rady Gminy D¹browa

z  dnia  22 wrze�nia  2003 r.

w  sprawie  op³aty administracyjnej.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 4. Trac¹ moc:
1) uchwa³a Nr XIX/164/2000 Rady Gminy D¹browa z dnia

18 grudnia 2000 r. w sprawie  op³aty administracyjnej,
2) uchwa³a Nr XX/177/2000 Rady Gminy D¹browa z dnia

28 grudnia 2000 r. w sprawie    zmiany uchwa³y w sprawie op³aty
administracyjnej,

3) uchwa³a Nr XXVII/227/01 Rady Gminy D¹browa z dnia
26 listopada 2001 r. w sprawie   zmiany uchwa³y w sprawie
op³aty administracyjnej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 121,   poz.
1094).

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Piotr Wieczorek

Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt  8 ustawy  z  dnia 8 marca
1990 r.  o  samorz¹dzie  gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,
Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz.1816, z 2003r Nr 80 poz. 717)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 Nr 200, poz.1683
i Nr 110 poz. 1039 ), Rada Miejska w G³ubczycach uchwala, co
nastêpuje :

§ 1.1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci na zasa-
dach okre�lonych w uchwale, nieruchomo�ci lub ich czê�ci za-
jête na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej przez :

a) przedsiêbiorców podejmuj¹cych dzia³alno�æ gospodar-
cz¹ na terenie Miasta i Gminy  G³ubczyce, pod warunkiem za-
trudnienia osób posiadaj¹cych status osoby bezrobotnej, która
utraci³a prawo do zasi³ku dla bezrobotnych lub absolwentów
stale zamieszkuj¹cych na terenie Miasta i Gminy G³ubczyce,

b) przedsiêbiorców ju¿ prowadz¹cych dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ na terenie Gminy,

w przypadku zwiêkszenia zatrudnienia o osoby posiada-
j¹ce status osoby bezrobotnej, która utraci³a prawo do zasi³ku
dla bezrobotnych lub absolwentów stale zamieszkuj¹cych na
terenie Gminy.
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Uchwa³a Nr X/149/2003
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 25 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zwolnieñ podatkowych dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy na terenie Gminy G³ubczyce.

2. Przepisy niniejszej uchwa³y nie dotycz¹ przedsiêbior-
ców, którzy na dzieñ z³o¿enia wniosku zalegaj¹ z nale¿nymi po-
datkami i op³atami lub sk³adkami wobec Gminy oraz Bud¿etu
Pañstwa.

§ 2. Ustala siê obni¿enie podatku od nieruchomo�ci w
wysoko�ci 150 z³ miesiêcznie za jednego zatrudnionego wy-
mienionego w § 1 ust.1 a i b.

§ 3. Ustala siê zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci na
okres maksymalnie do 3 lat.

§ 4. Miesiêczna kwota zwolnienia przedsiêbiorcy z podat-
ku od nieruchomo�ci nie mo¿e przekroczyæ :

- w pierwszych 12 miesi¹cach zwolnienia -  80 % kwoty
nale¿nego podatku obliczonego w skali jednego miesi¹ca

- od 13 - 24 miesiêcy -  60 %  kwoty nale¿nego podatku
obliczonego w skali jednego miesi¹ca

- od 25 - 36 miesiêcy - 40 % kwoty nale¿nego podatku
obliczonego w skali jednego miesi¹ca.

§ 5. 1. Jako wyj�ciowy stan zatrudnienia, który bêdzie pod-
staw¹ do wykazania zwiêkszenia zatrudnienia przyjmuje siê �red-
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ni stan zatrudnienia pracowników w pe³nym wymiarze czasu
pracy w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia
wniosku o zwolnienie z podatku.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci, o którym mowa
w uchwale, nastêpuje od miesi¹ca nastêpnego po miesi¹cu, w
którym przedsiêbiorca z³o¿y³ wniosek o zwolnienie z podatku i
spe³ni³ wszystkie warunki okre�lone w uchwale.

3. Zasady rozpatrywania wniosku, udzielania i cofania
zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci, okre�la Regulamin
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci odliczone jest
z góry.

5. Warunkiem odliczenia zwolnienia z podatku w okresie
jego przyznania jest kwartalne przedk³adanie przez przedsiê-
biorcê dokumentu potwierdzaj¹cego utrzymanie nowych miejsc
pracy zgodnie z pkt 5 Regulaminu. Informacjê t¹ nale¿y z³o¿yæ w
terminie do 20 dnia miesi¹ca po zakoñczeniu kwarta³u.

§ 6. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci cofa siê w
przypadku :

a) niedotrzymania przez przedsiêbiorcê terminu przed³o-
¿enia dokumentu potwierdzaj¹cego utrzymanie miejsc pracy, o
którym mowa w § 5 ust. 5,

b) zmniejszenie wymiaru czasu pracy pracowników lub
likwidacjê miejsc pracy, o których mowa w § 1, nieterminowego
uiszczania nale¿no�ci w stosunku do w³a�ciwego Urzêdu Skar-
bowego, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Gminy.

2. Zwolnienie cofa siê od nastêpnego miesi¹ca po mie-
si¹cu, w którym  nast¹pi³o zdarzenie okre�lone w ust.1.

§ 7.1. Przedsiêbiorca, któremu udzielono zwolnienia z po-
datku od nieruchomo�ci, zobowi¹zany jest do pisemnego po-
wiadomienia o zmianie warunków, o których mowa w § 1, w
terminie 7 dni od  zmiany daty.

2. Brak powiadomienia, o którym mowa w ust.1, b¹d�
przed³o¿enie nieprawdziwych informacji o spe³nieniu warunków
uprawniaj¹cych do zwolnienia, bêdzie skutkowa³o odmow¹ zwol-
nienia oraz w przypadku nieuregulowania w terminie 14 dni od
daty cofniêcia zwolnienia, egzekucj¹ nale¿nego podatku nali-
czonego na ogólnych zasadach od miesi¹ca, w którym nast¹pi-
³a zmiana.

§ 8. Zastrzega siê prawo do przeprowadzenia kontroli u
przedsiêbiorcy korzystaj¹cego ze zwolnienia z podatku przez
uprawnionych pracowników Urzêdu Miejskiego.

§ 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

§ 10. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.

§ 11. Traci moc uchwa³a z dnia 27 czerwca 2002 r. Nr XXIX/
351/2002 w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn

Za³¹cznik
 do uchwa³y Nr X/149/2003

Rady Miejskiej w G³ubczycach
 z dnia 25 wrze�nia 2003 r.

Regulamin

rozpatrywania wniosków w sprawie udzielania i
cofania zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci dla przedsiê-

biorców tworz¹cych nowe miejsca pracy.

1. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zwolnienie winien
przed³o¿yæ wniosek zawieraj¹cy :

a) oznaczenie przedsiêbiorcy,
b) siedziba lub miejsce zamieszkania,
c) okre�lenie przedmiotu prowadzonej dzia³alno�ci,
d) miejsce prowadzonej dzia³alno�ci,
e) datê rozpoczêcia dzia³alno�ci,
f) numer identyfikacji podatkowej, nr Regon, PESEL ( dla

osób fizycznych ),
g) o�wiadczenie o liczbie zatrudnionych osób w okresie

12 miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia wniosku, w prze-
liczeniu na pe³ne etaty,

h) o�wiadczenie o ilo�ci zatrudnionych osób na podsta-
wie § 1 uchwa³y,

i) okres wnioskowanego zwolnienia.

2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty :
a) deklaracjê rozliczeniow¹ ( formularz ZUS  DRA ) za okres

12 miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia wniosku z po-
twierdzeniem jej z³o¿enia w ZUS,

b) zg³oszenie do ubezpieczeñ ( formularz ZUS  ZUA ) po-
twierdzaj¹ce zatrudnienie osób okre�lonych w uchwale z  po-
twierdzeniem z³o¿enia w ZUS,

c) aktualny wypis z rejestru przedsiêbiorców lub ewidencji
dzia³alno�ci gospodarczej ( nie dotyczy przedsiêbiorców wpisa-
nych do ewidencji tut. Urzêdu ),

d) za�wiadczenie o niezaleganiu w nale¿nych op³atach i
podatkach z w³a�ciwego Urzêdu Skarbowego, Zak³adu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych,

e) za�wiadczenie z Powiatowego Urzêdu Pracy, ¿e osoba za-
trudniona posiada³a status bezrobotnego bez prawa do zasi³ku.

3. Wniosek o zwolnienie podlega rozpatrzeniu przez Bur-
mistrza G³ubczyc.

4. Przedsiêbiorca, który uzyska³ zwolnienie, zobowi¹zany
jest przedk³adaæ kwartalnie informacjê o utrzymaniu stanu za-
trudnienia wraz z kopi¹ deklaracji rozliczeniowej ZUS  DRA za
miesi¹ce danego kwarta³u, potwierdzone przez ZUS oraz za-
�wiadczenie lub dowody wp³aty potwierdzaj¹ce o niezaleganiu
z op³atami w stosunku do instytucji wymienionych w pkt 2 d
Regulaminu.

5. Przedsiêbiorca, któremu cofniêto zwolnienie z podatku
od nieruchomo�ci w trybie § 7 ust. 2 uchwa³y, nie mo¿e ubiegaæ
siê o kolejne zwolnienie przez okres 1 roku od daty cofniêcia
zwolnienia.

6. Zwolnienie na zasadach okre�lonych w uchwale przy-
znawane jest decyzj¹.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych /Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84/, Rada Gminy w Izbicku uchwala, co nastê-
puje:

§1. 1. Zwalnia z podatku od nieruchomo�ci przedsiêbior-
ców, którzy po wej�ciu w ¿ycie niniejszej uchwa³y zrealizuj¹ na
terenie Gminy Izbicko nowe inwestycje, polegaj¹ce na urucho-
mieniu dzia³alno�ci produkcyjnej lub us³ugowej, pod warunkiem
utworzenia co najmniej 3 nowych miejsc pracy.

2. Zwalnia na okres maksymalnie 3 lat z podatku od nieru-
chomo�ci powierzchniê u¿ytkow¹ budynków lub ich czê�ci oraz
powierzchniê gruntów zwi¹zan¹ z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹
przedsiêbiorców, którzy utworzyli nowe miejsca pracy na nastê-
puj¹cych zasadach:

a/ za utworzenie 1 - 5 miejsc pracy - przedsiêbiorca uzysku-
je obni¿enie nale¿nego podatku od nieruchomo�ci w wysoko�ci
70 z³ miesiêcznie za ka¿de utworzone miejsce pracy,

b/ za utworzenie ka¿dego miejsca pracy powy¿ej 5 - przed-
siêbiorca uzyskuje obni¿enie nale¿nego podatku od nierucho-
mo�ci w wysoko�ci 150 z³ miesiêcznie za kolejne nowo utworzo-
ne miejsce pracy,

c/ miesiêczna kwota zwolnienia przedsiêbiorcy z podatku
od nieruchomo�ci nie mo¿e przekraczaæ w pierwszym roku zwol-
nienia 80% a w nastêpnych 50% koszty nale¿nego podatku, ob-
liczonego w skali jednego miesi¹ca.

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê za
spe³niony, je¿eli inwestycja spowodowa³a wzrost zatrudnienia w
stosunku do �redniego poziomu zatrudnienia w okresie 6 mie-
siêcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzglêdnia siê tylko
pracowników zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy.

4. Zwolnienie z podatku przys³uguje, je¿eli zwiêkszony
okres zatrudnienia zostanie utrzymany przez ca³y okres zwolnie-
nia.

§2. Ze zwolnienia, o których mowa w §1, mo¿e równie¿
skorzystaæ przedsiêbiorca, który poszerza swoj¹ dzia³alno�æ.
Zwolnienia z podatku obejmuj¹ wówczas tylko now¹ inwestycjê,
tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane lub opodatkowane
budynki, budowle lub ich czê�ci przeznaczone na prowadzenie
poszerzonego zakresu dzia³alno�ci gospodarczej.

§3. Zwolnienia, o których mowa w §1 i §2, s¹ pomoc¹
publiczn¹, a jej udzielenie nastêpuje z uwzglêdnieniem przepi-
sów ustawy o warunkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsiêbiorców oraz wydanych na jej
podstawie rozporz¹dzeñ.

§4. 1. Warunkiem skorzystania ze zwolnieñ, o których
mowa w §1 i §3, jest przed³o¿enie przez przedsiêbiorcê doku-
mentów potwierdzaj¹cych spe³nienie wymogów wymaganych
do objêcia zwolnieniem.

2. W czasie korzystania ze zwolnienia przedsiêbiorca
mo¿e wnioskowaæ o zmianê okresu i wysoko�ci zwolnienia
okre�lonego w §1 i §2, przy czym ³¹czny okres zwolnienia nie
mo¿e przekraczaæ 4 lat.

§5. 1. Na pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego, podatnik
korzystaj¹c ze zwolnienia, jest zobowi¹zany przed³o¿yæ orga-
nowi podatkowemu informacje dotycz¹ce:

a/ poziomu zatrudnienia,
b/ kosztów zatrudnienia pracowników,
c/ wielko�æ oraz przeznaczenie pomocy publicznej uzy-

skanej przez przedsiêbiorcê w ci¹gu ostatnich 3 lat.
2. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do zwol-

nienia, podatnik zobowi¹zany jest powiadomiæ pisemnie Urz¹d
w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia okoliczno�ci powoduj¹-
cych utratê prawa do zwolnienia.

3. Podatnik, o którym mowa w punkcie 2, traci prawo do
zwolnienia od pierwszego dnia miesi¹ca, w którym wyst¹pi³y
okoliczno�ci powoduj¹ce utratê tego prawa.

4. Podatnik , który nie dope³ni³ obowi¹zku okre�lonego w
punkcie 2, traci prawo do zwolnienia od pocz¹tku roku podat-
kowego, w którym wyst¹pi³y okoliczno�ci powoduj¹ce utratê
tego prawa.

5. Podatnik, który wprowadzi³ w b³¹d organ podatkowy co
do spe³nienia warunków uprawniaj¹cych do uzyskania zwol-
nienia, traci prawo do zwolnienia za ca³y okres przez jaki korzy-
sta³ ze zwolnienia.

6. Podatnicy, o których mowa w punktach 4 i 5, s¹ zobo-
wi¹zani do zap³aty nale¿ytego podatku wraz z odsetkami.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Izbicko.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona
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Uchwa³a Nr XI/58/03
Rady Gminy w Izbicku

z dnia 18 sierpnia 2003 r.

w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci dla przedsiêbiorców na terenie Gminy Izbicko.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990r. 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 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z
2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z
2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229,  Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 2,5 poz. 253, Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25, poz. 253; z 2003 Nr 80, poz.
717) w zwi¹zku art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.
Nr 80 poz. 717),  Rada Miasta Kêdzierzyn - Ko�le uchwala, co
nastêpuje:

DZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE.

Rozdzia³ 1
Zakres obowi¹zywania planu

§1. 1. Uchwala siê miejscowy planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru jednostki planistycznej S³awiêcice, zwa-
n¹ dalej planem.

§2.  Rysunek planu w skali 1:10000 stanowi za³¹cznik ry-
sunkowy do niniejszej uchwa³y.

§3. Granica planu okre�lona zosta³a na rysunku planu.

§4. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku pla-
nu s¹ ustaleniami planu:

1) granica planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny funkcjonalne lub tereny ko-

munikacji,
3) granica strefy A �cis³ej ochrony konserwatorskiej,
4) granica strefy B ochrony konserwatorskiej,
5) granice stref ochrony obszarów o cennych walorach

przyrodniczych i krajobrazowych,
6) obszary objête prawn¹ ochron¹ konserwatorsk¹ (wpi-

sane do rejestru zabytków województwa opolskiego),
7) obiekty objête prawn¹ ochron¹ konserwatorsk¹ (wpi-

sane do rejestru zabytków województwa opolskiego) wraz z nu-
merem rejestrowym.

2. Nastêpuj¹ce za³¹czniki wskazuj¹ istniej¹cy stan praw-
ny wynikaj¹cy z innych przepisów:

1) za³¹cznik numer 1, stanowi¹cy wykaz obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków województwa opolskiego,

2) za³¹cznik numer 2, stanowi¹cy wykaz obiektów bêd¹-
cych w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

3) za³¹cznik numer 3, stanowi¹cy rejestr pomników przy-
rody o¿ywionej powo³anych uchwa³¹ Nr XVI/180/99 Rady Miej-
skiej w Kêdzierzynie- Ko�lu z dnia 30 wrze�nia 1999 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody drzew rosn¹cych na terenie miasta
Kêdzierzyna Ko�la.

3. Za³¹czniki wskazuj¹ce istniej¹cy stan prawny, wynikaj¹-

cy z innych przepisów, nale¿y aktualizowaæ zgodnie ze stanem
faktycznym, bez wprowadzania zmiany w planie.

§5. 1. Wszystkie linie rozgraniczaj¹ce tereny funkcjonalne
lub tereny komunikacji okre�lone na rysunku planu, nale¿y trak-
towaæ jako orientacyjne.

2. Po³o¿enie linii rozgraniczaj¹cych tereny funkcjonalne
lub tereny komunikacji nale¿y dostosowaæ do granic dzia³ek
budowlanych, istniej¹cego zagospodarowania, potrzeb tereno-
wych oraz wymagañ przepisów szczególnych.

§6. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) klasie drogi - rozumie siê przez to przyporz¹dkowanie

drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikaj¹cych
z jej cech funkcjonalnych,

2) kondygnacji pe³nej - nale¿y przez to rozumieæ kondy-
gnacjê u¿ytkow¹, której powierzchnia posadzki i sufitu jest taka
sama, lub która wykonana jest w dachu spadowym ze �ciank¹
kolankow¹ wy¿sz¹ ni¿ 60 cm,

3) liczbie kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ mini-
maln¹ lub maksymaln¹ liczbê kondygnacji budynku, z wyj¹t-
kiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieu¿ytkowych,

4) obiekcie obs³ugi technicznej miasta - nale¿y przez to
rozumieæ wszelkie zagospodarowanie, zabudowê oraz urz¹dze-
nia s³u¿¹ce do odprowadzania �cieków, dostarczania wody, cie-
p³a, energii elektrycznej, gazu, umo¿liwiaj¹ce wymianê infor-
macji, oraz inne obiekty infrastruktury technicznej,

5) siêgaczu dojazdowym - nale¿y przez to rozumieæ za-
mkniêt¹ jednostronnie (�lep¹) drogê wewnêtrzn¹,

6) symbolu przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ
oznaczenie poszczególnych terenów okre�laj¹cego przeznacze-
nia terenu,

7) szkodliwym oddzia³ywaniu na �rodowisko - nale¿y
przez to rozumieæ wszelkie przekraczaj¹ce dopuszczalne wiel-
ko�ci oddzia³ywanie na �rodowisko, w szczególno�ci dotycz¹-
ce emisji substancji i energii,

8) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren funkcjonalny
lub teren komunikacji wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi,
oraz okre�lony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem
planu,

9) terenie biologicznie czynnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê powierzch-
niow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy nawierzchni
tarasów i stropodachów urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub
kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o
powierzchni nie mniejszej ni¿ 10m2,

10) terenie funkcjonalnym - nale¿y przez to rozumieæ te-
ren o okre�lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowa-
nia,

11) terenie komunikacji - nale¿y przez to rozumieæ tereny
dróg publicznych wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi, trasy ko-
munikacji kolejowej i wodnej, drogi wewnêtrzne, siêgacze do-
jazdowe, ci¹gi piesze i pieszo-jezdne wraz z urz¹dzeniami po-
mocniczymi, a tak¿e tereny niezbêdne do wytyczenia �cie¿ek
rowerowych,

12) urz¹dzeniach wodnych - rozumie siê przez to bu-
dowle i urz¹dzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, stud-
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Uchwa³a Nr XIII/147/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

z dnia 25 wrze�nia 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru jednostki planistycznej S³awiêcice
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nie publiczne i inne ujêcia wód podziemnych, urz¹dzenia zabez-
pieczaj¹ce wodê przed zanieczyszczeniem, wyloty urz¹dzeñ ka-
nalizacyjnych s³u¿¹cych do wprowadzania �cieków do wody lub
do ziemi oraz inne urz¹dzenia s³u¿¹ce do korzystania z wód,

13) urz¹dzeniu pomocniczym - nale¿y przez to rozumieæ
wyposa¿enie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a tak¿e ozna-
kowanie s³u¿¹ce organizacji ruchu drogowego, ekrany akustycz-
ne, urz¹dzenia ochrony przeciwpo¿arowej i obrony cywilnej, urz¹-
dzenia s³u¿¹ce informacji o terenie a tak¿e ogólnodostêpne sta-
cje telefoniczne,

14) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ wszelkie budynki
lub budowle, które w ca³o�ci lub czê�ci s³u¿¹ do dzia³alno�ci,
której celem jest zaspokajanie potrzeb ludno�ci, a nie wytwarza-
nie bezpo�rednio metodami przemys³owymi dóbr materialnych,

15) us³ugi nieuci¹¿liwe - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi,
które nie powoduj¹ ¿adnej uci¹¿liwo�ci w emisji substancji i ener-
gii oraz nie bêd¹ce przedsiêwziêciami, dla których raport oddzia-
³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko mo¿e lub jest wymaga-
ny. W szczególno�ci us³ugami nieuci¹¿liwymi nie s¹ stacje paliw,
zak³ady pogrzebowe, piekarnie, stacje obs³ugi samochodów, za-
k³ady rzemie�lnicze i drobnej wytwórczo�ci, zatrudniaj¹ce powy-
¿ej 5 pracowników, lakiernie i warsztaty samochodowe,

16) us³ugi uci¹¿liwe - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi, które
mog¹ powodowaæ uci¹¿liwo�æ w emisji substancji i energii w
granicach dzia³ki, na której us³uga jest zlokalizowana, lub dla
których raport oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko mo¿e
byæ wymagany. W szczególno�ci us³ugami uci¹¿liwymi s¹ stacje
paliw, zak³ady pogrzebowe, piekarnie, stacje obs³ugi samocho-
dów, zak³ady rzemie�lnicze i drobnej wytwórczo�ci zatrudniaj¹ce
powy¿ej 5 pracowników, lakiernie i warsztaty samochodowe.

17) wska�niku intensywno�ci zabudowy, w skrócie w.i.z.
- nale¿y przez to rozumieæ maksymaln¹ lub minimaln¹ warto�æ
stosunku powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji nadziem-
nych wszystkich budynków istniej¹cych i lokalizowanych na da-
nej dzia³ce budowlanej do powierzchni ca³kowitej dzia³ki,

18) wysoko�ci zabudowy - (budynku) nale¿y przez to rozu-
mieæ wysoko�æ s³u¿¹c¹ do okre�lania maksymalnego pionowe-
go wymiaru budynku i liczy siê od poziomu terenu przy najni¿ej
po³o¿onym wej�ciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi
dachu (kalenicy),

19) zieleni miejskiej - rozumie siê przez to zespo³y ro�lin-
no�ci spe³niaj¹ce cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, a
w szczególno�ci: parki, zieleñce, zieleñ na placach, ulicach, zie-
leñ izolacyjn¹ z wy³¹czeniem terenów ogrodów dzia³kowych.

Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dotycz¹ce przeznaczenia i zasad zago-

spodarowania obszaru objêtego ustaleniami planu

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów funk-
cjonalnych wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, zgodnie z ry-
sunkiem planu:

1) teren przepompowni �cieków - oznaczony symbolem
przeznaczenia IT-1,

2) teren ujêcia wody i stacji wodoci¹gowej - oznaczony sym-
bolem przeznaczenia IT-2,

3) teren projektowanego GPZ - oznaczony symbolem prze-
znaczenia IT-3,

4) teren stacji redukcyjnej gazu I stopnia - oznaczony sym-
bolem przeznaczenia IT-4,

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug
nieuci¹¿liwych - oznaczone symbolem przeznaczenia MNU,

6) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej i
us³ug nieuci¹¿liwych - oznaczone symbolem przeznaczenia
MWNU,

7) tereny produkcji rolnej - oznaczone symbolem przezna-
czenia RP,

8) tereny us³ug nieuci¹¿liwych - oznaczone symbolem
przeznaczenia UN,

9) teren by³ego obozu zag³ady - oznaczony symbolem
przeznaczenia UN-1,

10) tereny us³ug sportu, rekreacji i turystyki - oznaczone
symbolem przeznaczenia US,

11) tereny us³ugowo-wytwórcze - oznaczone symbolem
przeznaczenia UW,

12) teren cmentarza - oznaczony symbolem przezna-
czenia ZC,

13) tereny lasów - oznaczone symbolem przeznaczenia ZL,
14) tereny zieleni nieurz¹dzonej - oznaczone symbolem

przeznaczenia ZN,
15) tereny zieleni parkowej - oznaczone symbolem prze-

znaczenia ZP,
16) wody powierzchniowe - nieoznaczone symbolem

przeznaczenia.

§8. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów
komunikacji wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi zgodnie
z rysunkiem planu:

1) tereny komunikacji wodnej - oznaczone symbolem
przeznaczenia KH,

2) tereny komunikacji kolejowej - oznaczone symbolem
przeznaczenia KK.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów ko-
munikacji wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, zgodnie z
rysunkiem planu:

1) drogi publiczne klasy drogi g³ównej ruchu przy�pie-
szonego - oznaczone symbolem przeznaczenia KGP,

2) drogi publiczne klasy drogi g³ównej o minimalnej sze-
roko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych dla odcinków nowo reali-
zowanych 35 m - oznaczone symbolem przeznaczenia KG,

3) drogi publiczne klasy drogi zbiorczej o minimalnej
szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych dla odcinków nowo realizo-
wanych 25 m - oznaczone symbolem przeznaczenia KZ-1,

4) drogi publiczne klasy drogi zbiorczej o minimalnej szeroko-
�ci w liniach rozgraniczaj¹cych dla odcinków noworealizowanych
20 m - oznaczone symbolem przeznaczenia KZ-2,

5) drogi publiczne klasy drogi lokalnej - oznaczone sym-
bolem przeznaczenia KL.

3. Tereny okre�lone w ust. 2, stanowi¹ podstawow¹ sieæ
transportu drogowego.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce elementy komunikacji, jako
uzupe³niaj¹c¹ sieæ transportu:

1) drogi publiczne klasy drogi lokalnej nieoznaczone sym-
bolem przeznaczenia,

2) drogi publiczne klasy drogi dojazdowej,
3) drogi wewnêtrzne,
4) siêgacze dojazdowe,
5) ci¹gi pieszo-jezdne,
6) �cie¿ki rowerowe.

§9. Wszelkie niezbêdne dla prawid³owego funkcjono-
wania miasta obiekty i urz¹dzenia, a w szczególno�ci: obiekty
obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeñstwa pañstwa, obiekty
obs³ugi technicznej miasta, obiekty i urz¹dzenia ochrony prze-
ciwpowodziowej, urz¹dzenia wodne, drogi publiczne klasy dro-
gi lokalnej, drogi publiczne klasy drogi dojazdowej, drogi we-
wnêtrzne, siêgacze dojazdowe, place publiczne, zieleñ miej-
sk¹, ci¹gi pieszo-jezdne, ci¹gi piesze, �cie¿ki rowerowe mo¿-
na realizowaæ na ka¿dym terenie funkcjonalnym w sposób
zgodny z ustaleniami planu, przepisami szczególnymi i zasa-
dami wspó³¿ycia spo³ecznego.

§10. Wszelkie zagospodarowanie nale¿y wykonywaæ w
sposób zapewniaj¹cy prawid³ow¹ eksploatacjê obiektów ob-
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s³ugi technicznej miasta, obiektów i urz¹dzeñ ochrony przeciw-
powodziowej, urz¹dzeñ wodnych oraz obiektów obrony cywilnej,
ratownictwa i bezpieczeñstwa pañstwa.

§11. Plan wyznacza nastêpuj¹ce tereny przeznaczone na
cele publiczne:

1) tereny placów i dróg publicznych, ci¹gi piesze,
2) tereny zieleni miejskiej wraz z urz¹dzeniami rekreacji,
3) szlaki i trasy turystyczne,
4) �cie¿ki rowerowe,
5) obiekty bezpieczeñstwa publicznego,
6) niezbêdne obiekty obs³ugi technicznej,
7) obiekty administracji publicznej,
8) niezbêdne obiekty obs³ugi technicznej,
9) obiekty us³ug publicznych w zakresie niezbêdnym dla

w³a�ciwego rozwoju spo³eczeñstwa lokalnego w tym w szcze-
gólno�ci:

a) us³ugi zdrowia i pomocy spo³ecznej,
b) us³ugi o�wiaty,
c) us³ugi sportu.

Rozdzia³ 3
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegaj¹cych

ochronie ze wzglêdu na wymagania �rodowiska kulturowe-
go

§12. 1. Wskazuje siê obszary i obiekty zabytkowe objête
prawn¹ ochron¹ konserwatorsk¹ - wpisane do rejestru zabyt-
ków województwa opolskiego, wyszczególnione na za³¹czniku
rysunkowym do niniejszej uchwa³y. Wykaz obiektów zabytkowych
stanowi za³¹cznik nr 1.

2. Wykonywanie wszelkich prac budowlanych w zabytkach
i wokó³ zabytków (remontowanie, modernizacja, nadbudowa,
rozbudowa, wymiana stolarki i pokrycia dachowego, monta¿
urz¹dzeñ technicznych i technologicznych w miejscach widocz-
nych, prace ziemne, ogradzanie, podzia³ dzia³ki, wycinka drzew i
zmiana sposobu u¿ytkowania itp.) wymaga uzyskania wytycz-
nych konserwatorskich do zamierzonych prac oraz zezwolenia
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Uzyskanie wytycznych Opolskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków wymagaj¹ dzia³ania w s¹siedztwie zabytku
i w rejonie widoku na zabytek, polegaj¹ce na lokalizacji nowych
obiektów, przekszta³cenia oraz likwidacji istniej¹cych niezabyt-
kowych obiektów i zieleni oraz zmiana sposobu u¿ytkowania
terenu.

4. Wszystkie obiekty budowlane wzniesione bez zacho-
wania powy¿ej okre�lonej procedury na obszarach i przy obiek-
tach wpisanych do rejestru zabytków,  traktuje siê jako samowo-
lê budowlan¹ do likwidacji bez prawa ich przebudowy, rozbudo-
wy i u¿ytkowania.

5. Od w³a�cicieli i u¿ytkowników obiektów zabytkowych
wymagana jest dba³o�æ, o w³a�ciwy stan estetyczny zabytku oraz
jego otoczenia, w tym: kompletno�ci elewacji, po³aci dachowych,
stolarki okiennej i drzwiowej, ogrodzenia, zieleni, zabudowy go-
spodarczej i ma³ej architektury.

§13. 1. Plan wskazuje obiekty objête ochron¹ prawn¹,
bêd¹ce w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wykaz tych obiektów stanowi za³¹cznik nr 2.

2. Zabytki ujête w ewidencji Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków podlegaj¹ ochronie w zakresie:

a) ograniczenia zmiany gabarytów i wykonywania rozbu-
dowy i nadbudowy,

b) zakaz ocieplania po stronie zewnêtrznej budynków z
elewacjami ryglowymi i z ceg³y licowej, z elewacjami posiadaj¹-
cymi wystrój sztukatorski, boniowanie, gzymsy i opaski, herby,
napisy i inne formy detalu architektonicznego,

c) zakaz zamurowywania okien i wymiany stolarki okien-
nej na now¹ o innych wymiarach i bez nawi¹zania do dotychcza-
sowych podzia³ów okien,

d) zakaz zamurowywania drzwi wej�ciowych i wymiany
stolarki drzwi na nowe, bez nawi¹zania do formy tradycyjnej,

e) zakaz tynkowania i malowania czê�ci elewacji budynku
w sposób wyró¿niaj¹cy j¹ z ca³o�ci budynku,

f) ograniczenie likwidacji wystroju, wybijania otworów bez
nawi¹zania do kompozycji budynku i mocowania reklam zas³a-
niaj¹cych wystrój,

g) wykonywanie wszelkich prac budowlanych w zabytkach
i wokó³ zabytków (remontowanie, modernizacja, nadbudowa,
rozbudowa, wymiana stolarki i pokrycia dachowego, monta¿
urz¹dzeñ technicznych i technologicznych w miejscach widocz-
nych, prace ziemne, ogradzanie, podzia³ dzia³ki, wycinka drzew i
zmiana sposobu u¿ytkowania) wymaga uzgodnienia zamierzo-
nych prac przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków.

§14. 1. Wyznacza siê strefê A �cis³ej ochrony konserwa-
torskiej, okre�lon¹ granicami strefy  A, zgodnie z rysunkiem pla-
nu.

2. W granicach strefy A �cis³ej ochrony konserwatorskiej
ustala siê:

a) zachowanie i konserwacjê historycznych elementów
zabudowy, uk³adu przestrzennego, linii zabudowy, kompozycji
wnêtrz urbanistycznych i kompozycji zieleni,

b) adaptacjê i zachowanie historycznego uk³adu dro¿ne-
go oraz podzia³ów na dzia³ki budowlane,

c) obowi¹zek utrzymania budynków, za wyj¹tkiem budyn-
ków gospodarczych, w lokalizacji wyznaczonej tradycj¹ miejsca,
nowa zabudowa na terenach uprzednio niezabudowanych win-
na nawi¹zywaæ lini¹ zabudowy do przewa¿aj¹cej zabudowy ist-
niej¹cej. Nie dotyczy istniej¹cej powojennej zabudowy,

d) nowa zabudowa w typie zabudowy regionalnej, wzoro-
wana na lokalnych typach budynków mieszkalnych, us³ugowych,
przemys³owych i gospodarczych. Zabrania siê wznoszenia i prze-
budowy budynków w typie szeregówki i bli�niaków,

e) zalecane ogrodzenia murowane i murowano-drewnia-
ne,

f) zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i umieszcza-
nych na budynkach nie zwi¹zanych bezpo�rednio z dzia³alno-
�ci¹ wykonywan¹ na terenie lokalizacji,

g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i w konstrukcji
nietrwa³ej, na obszarze widocznym z przestrzeni publicznej,

h) nale¿y d¹¿yæ do zachowania wszelkich istniej¹cych, hi-
storycznych uk³adów zieleni, grup i alei drzew,

i) na terenie by³ego hitlerowskiego obozu zag³ady nale¿y
bezwzglêdnie d¹¿yæ do zachowania historycznego uk³adu oraz
wszystkich istniej¹cych elementów obozu, nie dopuszczaj¹c do
zmiany istniej¹cego zagospodarowania,

j) na terenie za³o¿enia pa³acowo - parkowego nale¿y bez-
wzglêdnie d¹¿yæ do zachowania historycznego uk³adu oraz
wszystkich istniej¹cych elementów za³o¿enia, jak równie¿ nale-
¿y d¹¿yæ do przeprowadzenia sanacji zadrzewienia.

k) wykonywanie prac budowlanych oraz prac zwi¹zanych
ze zmian¹ w zagospodarowaniu terenu  wymaga uzgodnienia
zamierzonych prac przez Opolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.

§15.1. Wyznacza siê strefê B ochrony konserwatorskiej,
okre�lon¹ granicami strefy B, zgodnie z rysunkiem planu.

2. W granicach strefy B ochrony konserwatorskiej ustala
siê:

a) obowi¹zek uwzglêdniania w zagospodarowaniu tere-
nu historycznych elementów zabudowy, uk³adu przestrzennego,
linii zabudowy, kompozycji wnêtrz urbanistycznych i kompozycji
zieleni,
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b) adaptacjê i zachowanie historycznego uk³adu dro¿ne-
go oraz podzia³ów na dzia³ki budowlane,

c) obowi¹zek utrzymania budynków, za wyj¹tkiem budyn-
ków gospodarczych, w lokalizacji wyznaczonej tradycj¹ miejsca,
nowa zabudowa na terenach uprzednio niezabudowanych win-
na nawi¹zywaæ lini¹ zabudowy do przewa¿aj¹cej zabudowy ist-
niej¹cej. Nie dotyczy istniej¹cej powojennej zabudowy,

d) nowa zabudowa w typie zabudowy regionalnej, wzoro-
wana na lokalnych typach budynków mieszkalnych, us³ugowych,
przemys³owych i gospodarczych,

e) zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i umieszcza-
nych na budynkach nie zwi¹zanych bezpo�rednio z dzia³alno-
�ci¹ wykonywan¹ na terenie lokalizacji,

f) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i w konstrukcji
nietrwa³ej na obszarze widocznym z przestrzeni publicznej,

g) wykonywanie prac budowlanych oraz  prac zwi¹zanych
ze zmian¹ w zagospodarowaniu terenu  wymaga zaopiniowa-
nia zamierzonych prac przez Opolskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

Rozdzia³ 4
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegaj¹cych

ochronie ze wzglêdu na wymagania przyrodnicze

§16. 1. Plan wskazuje obiekty objête ochron¹ prawn¹, jako
pomniki przyrody o¿ywionej, oznaczone na rysunku planu. Re-
jestr tych obiektów stanowi za³¹cznik nr 3.

2. Wszystkie inwestycje w promieniu 5 m od pomników
przyrody o¿ywionej, musz¹ byæ uzgodnione z w³a�ciwym orga-
nem s³u¿b ochrony przyrody i �rodowiska.

§17. 1. Wyznacza siê strefy ochrony obszarów o cennych
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, okre�lone ich grani-
cami zgodnie z rysunkiem planu.

2. W granicach stref ochrony obszarów o cennych walo-
rach przyrodniczych i krajobrazowych ustala nastêpuj¹ce zakazy
i nakazy:

1) zakazuje siê prowadzenia wszelkich inwestycji, które
mog¹ spowodowaæ naruszenie warto�ci przyrodniczych terenu
oraz jego walorów krajobrazowych,

2) zakazuje siê tworzenia sztucznych nasypów i wykopów,
niszczenia skarp i krawêdzi erozyjnych oraz zasypywania obni-
¿eñ terenu,

3) zakazuje siê likwidowania ma³ych zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych,

4) zakazuje siê prowadzenia melioracji odwadniaj¹cych i
wprowadzania inwestycji mog¹cych spowodowaæ zmiany ist-
niej¹cych stosunków wodnych,

5) zakazuje siê wysypywania, zakopywania i wylewania i
sk³adowania wszelkich odpadów lub innych nieczysto�ci, oraz
innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,

6) zakazuje siê wprowadzania inwestycji mog¹cych po-
gorszyæ warunki bytowania zwierz¹t,

7) nakazuje siê ochronê i w³a�ciwe kszta³towanie zieleni
urz¹dzonej i nieurz¹dzonej, w tym:

a) zakaz usuwania drzew i krzewów siedlisk ³êgowych i
gr¹dowych,

b) zakaz wypalania ³¹k i pastwisk,
c) zakaz niszczenia ro�linno�ci wodnej z wyj¹tkiem prac

pielêgnacyjnych i s³u¿¹cych ochronie przyrody,
8) nakazuje siê ochronê i w³a�ciwe kszta³towanie tere-

nów le�nych, zgodnie z zasadami zrównowa¿onej gospodarki
le�nej,

9) nakazuje siê prowadzenie dzia³añ maj¹cych za zada-
nie odtworzenie warto�ci przyrodniczych i u¿ytkowych oraz za-
pewniaj¹cych optymalne kszta³towanie krajobrazu i warunków
�rodowiska terenów przekszta³conych.

3. Nakazy i zakazy wprowadzone w ust. 2 nie dotycz¹ in-
westycji niezbêdnych dla tworzenia w³a�ciwej ochrony przeciw-
powodziowej oraz w³a�ciwej obs³ugi technicznej miasta.

§18. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania i ochrony
zieleni miejskiej i terenów zieleni urz¹dzonej i nieurz¹dzonej:

1) nale¿y d¹¿yæ do zachowania istniej¹cego drzewostanu,
2) nale¿y d¹¿yæ do wprowadzania ro�linno�ci zgodnej z

siedliskiem, w tym  równie¿ na tereny czasowo niezagospoda-
rowane,

3) w celu odtworzenia warto�ci przyrodniczych i u¿ytko-
wych na terenach wykazuj¹cych cechy degradacji spowodowa-
nej nieprawid³owym u¿ytkowaniem, nale¿y prowadziæ dzia³ania
o charakterze rekultywacyjnym.

Rozdzia³ 5
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegaj¹-

cych ochronie ze wzglêdu na wymagania ochrony �rodowi-
ska i zdrowia ludzi

§19. Szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko wytwarza-
ne przez jednostki organizacyjne winno zamykaæ siê na terenie
dzia³ki budowlanej na jakiej jest wytwarzane i do której jednost-
ka organizacyjna posiada tytu³ prawny.

§20. W odleg³o�ci 50 m wokó³ cmentarza, oznaczonego
symbolem przeznaczenia ZC, zabrania siê lokalizowania wszel-
kiej zabudowy mieszkalnej, zak³adów ¿ywienia zbiorowego, b¹d�
zak³adów przechowuj¹cych ¿ywno�æ oraz studzien s³u¿¹cych do czer-
pania wody do celów konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych.

§21. 1. Wskazuje siê w granicach obszaru objêtego usta-
leniami planu obszar ochrony wód �ródl¹dowych, w którym obo-
wi¹zuj¹ zasady zagospodarowania zgodne z istniej¹cymi w tym
zakresie przepisami szczególnymi.

§22. W celu ochrony urz¹dzeñ melioracji wodnych ustala
siê nastêpuj¹ce nakazy i zakazy:

1) nakazuje siê wydzielenie wzd³u¿ rowów melioracyjnych
pasów technicznych o szeroko�ci umo¿liwiaj¹cej dostêp do ro-
wów w stopniu wystarczaj¹cym do ich eksploatacji,

2) nakazuje siê przy wykonywaniu robót melioracyjnych i
realizacji niezbêdnych urz¹dzeñ melioracji wodnej zachowanie
równowagi przyrodniczej i ró¿norodno�ci biologicznej, w tym
zw³aszcza zachowanie odpowiednich stosunków wodnych w
glebie,

3) zakazuje siê odprowadzania do wód powierzchniowych
i podziemnych lub do ziemi nieoczyszczonych �cieków oraz uj-
mowania wody z ujêæ podziemnych i powierzchniowych bez wy-
maganego prawem pozwolenia wodnoprawnego.

§23. 1. Ustala siê strefy ochronne w odleg³o�ci minimalnej:
a) 14,5 m od napowietrznych linii wysokiego napiêcia 110 kV,
b) 26,0 m od napowietrznych linii wysokiego napiêcia 220 kV.
2. W obrêbie strefy ochronnej od napowietrznych linii elek-

troenergetycznych ustala siê nastêpuj¹ce zakazy:
1) zakazuje siê lokalizowania miejsc sta³ego przebywa-

nia ludzi w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹,
turystyczn¹, rekreacyjn¹,

2) zakazuje siê lokalizowania budynków mieszkalnych i
wymagaj¹cych szczególnej ochrony, jak szpitale, internaty, ¿³ob-
ki, przedszkola i podobne.

§ 24. Wszelk¹ zabudowê mieszkaniow¹ oraz inn¹, prze-
znaczon¹ na sta³y pobyt ludzi, nale¿y lokalizowaæ w odleg³o�ci
minimalnej:
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1) 8 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami dróg publicz-
nych klasy drogi zbiorczej,

2) 10 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami dróg publicz-
nych klasy drogi g³ównej,

3) 10 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami dróg publicz-
nych klasy drogi g³ównej ruchu przy�pieszonego,

4) 20 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny komunikacji ko-
lejowej.

Rozdzia³ 6
Ogólne zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej

§25. Wszystkie obiekty infrastruktury technicznej nale¿y
realizowaæ zgodnie z opracowaniami dotycz¹cymi rozwoju miej-
skiej infrastruktury technicznej, sporz¹dzonymi przez Urz¹d Mia-
sta Kêdzierzyn-Ko�le.

§26. Sieci infrastruktury technicznej powinny byæ w miarê
mo¿liwo�ci prowadzone przez tereny przeznaczone na cele pu-
bliczne, w szczególno�ci przez tereny dróg publicznych.

Rozdzia³ 7
Ogólne zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki

budowlane

§27. Na terenie objêtym ustaleniami planu zabrania siê
wykonywania jakichkolwiek podzia³ów dzia³ek budowlanych za
wyj¹tkiem zgodnych z ustaleniami planu, przepisami szczegól-
nymi i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.

§28. Dzia³ki lub zespo³y dzia³ek budowlanych, których
kszta³t, wielko�æ, struktura w³asno�ciowa, dostêpno�æ do dróg
publicznych i infrastruktury, ukszta³towanie i pokrycie utrudnia
ich wykorzystanie i zagospodarowanie zgodne z ustaleniami
planu, powinny byæ scalone i wtórnie podzielone.

§29. Podzia³ poszczególnych terenów funkcjonalnych na
dzia³ki budowlane musi uwzglêdniaæ potrzebê wydzielenia nie-
zbêdnych terenów dla realizacji obiektów obrony cywilnej, ra-
townictwa, bezpieczeñstwa pañstwa, obiektów obs³ugi technicz-
nej miasta, obiektów i urz¹dzeñ przeciwpowodziowych oraz dróg
publicznych, dróg wewnêtrznych, siêgaczy dojazdowych, placów
publicznych, zieleni miejskiej, ci¹gów pieszych, �cie¿ek rowero-
wych a tak¿e innych niezbêdnych obiektów przeznaczonych na
cele publiczne.

DZIA£ II
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

Rozdzia³ 8
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów ob-

s³ugi technicznej miasta oznaczonych symbolami przezna-
czenia IT-1, IT-2, IT-3, IT-4

§30. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia: IT-1, IT-2, IT-3, IT-4 zakazuje siê wprowadzania wszelkich
urz¹dzeñ, budowli i budynków a tak¿e innej zabudowy i zago-
spodarowania nie zwi¹zanego z przeznaczeniem terenów za
wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§31. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia: IT-1, IT-2, IT-3, IT-4, zakazuje siê tymczasowego zagospoda-
rowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§32. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia: IT-1, IT-2, IT-3, IT-4, ustala siê:

1) wszystkie tereny, dzia³ki budowlane, budowle i budynki
musz¹ posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wie-
tlenie terenów, dzia³ek budowlanych, budowli i budynków i u¿yt-
kowanie sprzêtu elektrycznego zgodnego z funkcj¹ i sposobem
zagospodarowania,

2) wszystkie tereny, dzia³ki budowlane, budowle i budynki
musz¹ posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór
wody z sieci wodoci¹gowej w stopniu wystarczaj¹cym dla ob-
s³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania,

3) wszystkie tereny, dzia³ki budowlane, budowle i budynki
musz¹ posiadaæ przy³¹cze kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odpro-
wadzenie �cieków do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarcza-
j¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania,

4) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywi-
dualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

5) wszystkie tereny musz¹ byæ dostêpne z dróg publicz-
nych, dróg wewnêtrznych, siêgaczy dojazdowych lub ci¹gów pie-
szo-jezdnych.

Rozdzia³ 9
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych
oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU

§33.  Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MNU, wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wy-
magaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziê-
cia na �rodowisko.

§34. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU, wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany za
wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§35. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia MNU,
przeznaczone s¹ do realizacji lub utrzymania nastêpuj¹cych
funkcji:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbêd-
n¹ infrastruktur¹,

2) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa wraz z niezbêdn¹ in-
frastruktur¹,

3) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza
wymienionym w pkt. 1,2 i innych przepisach planu.

2. Na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 20% ka¿dego terenu
oznaczonego symbolem MNU, dopuszcza siê zabudowê miesz-
kaniow¹ wielorodzinn¹ nisk¹ wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
dla której zasady u¿ytkowania, zagospodarowania i zabudowy
musz¹ byæ zgodne z ustaleniami dla terenów zabudowy wielo-
rodzinnej niskiej i us³ug nieuci¹¿liwych oznaczonych symbolem
przeznaczenia MWNU.

3. Dodatkowo na terenach oznaczonych symbolem MNU,
granicz¹cych z terenami produkcji rolnej, dopuszcza siê lokalizacjê
zabudowy siedliskowej i innej zwi¹zanej z produkcj¹ roln¹.

§36. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU zakazuje siê:

1) lokalizowania obiektów mog¹cych powodowaæ sta³e
lub czasowe uci¹¿liwo�ci spowodowane wytwarzaniem ha³asu
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i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych,

2) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytko-
wania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania te-
renów do produkcji rolnej,

3) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³ado-
wej, magazynowej za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów zwi¹za-
nych z funkcj¹ terenu, wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyjnej
oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa p³yn-
ne i inne materia³y niebezpieczne,

4) sk³adowania jakichkolwiek odpadów,
5) na terenach, gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-

nach powy¿ej 1,5 m w stosunku do powierzchni terenu, wykony-
wania piwnic.

§37. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU, ustala siê nastêpuj¹ce warunki i zasady dotycz¹ce dostê-
pu do dróg publicznych:

1) ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do drogi
publicznej,

2) za dostêp do drogi publicznej uwa¿a siê równie¿ dostêp
do drogi wewnêtrznej, siêgacza dojazdowego lub ci¹gu pieszo-
jezdnego.

§38. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU, ustala siê ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingo-
wych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³a-
snej,

2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie
3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) ustala siê, ¿e dla mieszkalnictwa jednorodzinnego na-
le¿y zapewniæ minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 lokal miesz-
kalny,

§39. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU, ustala siê nastêpuj¹ce wielko�ci liczbowe dotycz¹ce ka¿-
dej dzia³ki budowlanej:

  
RODZAJ USTALENIA 
 

 
WIELKO�Æ LICZBOWA 

a b c 
1 maksymalny w.i.z. 1,00 
2 maksymalna wysoko�æ zabudowy (m) 12 

3 maksymalna ilo�æ pe³nych kondygnacji 
zabudowy  

2 

4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
(% powierzchni dzia³ki) 

40 

5 maksymalna powierzchnia zabudowana na 
dzia³ce budowlanej (% powierzchni dzia³ki) 

50 

 

§40. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MNU, ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie  elek-
troenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie dzia³-
ki budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu elek-
trycznego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe.

3) sieci �redniego i niskiego napiêcia winny byæ realizowa-
ne jako podziemne.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU, wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody
zgodny z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU, wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce obs³u-
gi w zakresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle musz¹ posiadaæ przy³¹-
cze kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sa-
nitarnych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji,

2) �cieki bêd¹ odprowadzane zbiorcz¹ lub rozdzielcz¹
miejsk¹ sieci¹ kanalizacji do oczyszczalni �cieków,

3) na dzia³kach budowlanych, gdzie wody gruntowe s¹ w
wysokich stanach poni¿ej 1,5m w stosunku do powierzchni
terenu, dopuszcza siê dla mieszkalnictwa i us³ug z wy³¹cze-
niem us³ug wytwarzaj¹cych �cieki do czasu realizacji sieci ka-
nalizacyjnej odprowadzanie �cieków do zbiorników bezodp³y-
wowych lokalizowanych w granicach dzia³ek budowlanych i
wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni �cieków. Zbiorni-
ki bêd¹ mia³y charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanali-
zacyjnej ulegn¹ likwidacji.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce ciep³ow-
nictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indy-
widualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹-
cym dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MNU, wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce odpa-
dów:

1) w celu umo¿liwienia selektywnej zbiórki odpadów ka¿-
da dzia³ka powinna byæ wyposa¿ona w oddzielne, oznaczone
pojemniki odpadków wymieszanych, odpadów przeznaczonych
na sk³adowisko, surowców wtórnych, odpadów organicznych
przeznaczonych do kompostowania,

2) mo¿liwa jest realizacja zbiorczych pojemników umo¿-
liwiaj¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów na terenie lub obs³u-
guj¹cych  kilka dzia³ek budowlanych.

Rozdzia³ 10
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

zabudowy wielorodzinnej niskiej i us³ug nieuci¹¿liwych,
oznaczonych symbolem przeznaczenia MWNU

§41. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MWNU, wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wy-
magaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziê-
cia na �rodowisko.

§42. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MWNU wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany
za wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§43. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia
MWNU, przeznaczone s¹ do realizacji lub utrzymania nastêpu-
j¹cych funkcji:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska wraz z
niezbêdn¹ infrastruktur¹,
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2) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa wraz z niezbêdn¹ in-
frastruktur¹,

3) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza
wymienionym w pkt. 1,2 i innych przepisach planu.

2. Na terenach oznaczonych symbolem MWNU dopusz-
cza siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wraz z niezbêd-
n¹ infrastruktur¹, dla której zasady u¿ytkowania, zagospodaro-
wania i zabudowy musz¹ byæ zgodne z ustaleniami dla terenów
zabudowy jednorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych, oznaczonych
symbolem przeznaczenia MNU.

§44. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MWNU zakazuje siê:

1) lokalizowania obiektów mog¹cych powodowaæ sta³e
lub czasowe uci¹¿liwo�ci spowodowane wytwarzaniem ha³asu
i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych,

2) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów, za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej,

3) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³ado-
wej, magazynowej, za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów zwi¹za-
nych z funkcj¹ terenu., wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyj-
nej oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,

4) sk³adowania jakichkolwiek odpadów,
5) na terenach, gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-

nach powy¿ej 2,0 m w stosunku do powierzchni terenu, wykony-
wania piwnic.

§45. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU, wydzielenie dzia³ki budowlanej dla budynku mieszka-
niowego musi umo¿liwiaæ w³a�ciwe zagospodarowanie tere-
nu. W szczególno�ci dotyczy to:

1) dostêpu do drogi publicznej, zgodnego z ustaleniami planu,
2) doj�æ i dojazdów,
3) miejsc postojowych dla samochodów w ilo�ci okre�lo-

nej w planie,
4) w³a�ciwego gromadzenia odpadów,
5) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej.

§46. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU, ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i
standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu:

1) budynek mieszkalny nie mo¿e mieæ wiêcej ni¿ 8 lokali
mieszkalnych,

2) na przynajmniej 30% powierzchni u¿ytkowej parterów
zabudowy mieszkaniowej od strony dróg publicznych nale¿y lo-
kalizowaæ funkcje us³ugow¹.

§47. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU, ustala siê nastêpuj¹ce warunki i zasady dotycz¹ce do-
stêpu do dróg publicznych:

1) ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do drogi
publicznej,

2) za dostêp do drogi publicznej uwa¿a siê równie¿ do-
stêp do drogi wewnêtrznej, siêgacza dojazdowego lub ci¹gu
pieszo-jezdnego.

§48. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU, ustala siê ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkin-
gowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³a-
snej,

2) dla funkcji biurowych, us³ugowych nale¿y zapewniæ mi-
nimalnie 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytko-
wej lub 35 miejsc parkingowych na ka¿dych 100 zatrudnionych,

3) ustala siê ¿e dla mieszkalnictwa wielorodzinnego ni-
skiego nale¿y zapewniæ minimalnie 1 miejsce parkingowe na
1 lokal mieszkalny.

§49. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU, ustala siê nastêpuj¹ce wielko�ci liczbowe dotycz¹ce
ka¿dej dzia³ki budowlanej:
  

R O D Z A J U ST A LE N IA  
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1  m aksym alny w .i.z. 2 ,50  
2  m aksym alna w ysoko�æ zabudo w y (m ) 16  

3  m aksym alna ilo �æ  pe³nych kondygnacji 
zabudow y  

3  

4  m inim alna pow ierzchn ia  b io logicznie  czynna  
(%  powierzchni dzia³ki) 

30  

5  m aksym alna pow ierzchnia  zabudow ana na  
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§50. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia MWNU, ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie w
zakresie elektroenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie
dzia³ki budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu
elektrycznego, zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodaro-
wania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna, szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia, powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU, wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody
zgodny z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU, wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce ob-
s³ugi w zakresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle musz¹ posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sanitar-
nych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla ob-
s³ugi funkcji,

2) �cieki bêd¹ odprowadzane zbiorcz¹ lub rozdzielcz¹
miejsk¹ sieci¹ kanalizacji do oczyszczalni �cieków.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU, wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce cie-
p³ownictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywi-
dualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
MWNU, wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce odpa-
dów:

1) w celu umo¿liwienia selektywnej zbiórki odpadów ka¿-
da dzia³ka powinna byæ wyposa¿ona w oddzielne, oznaczone
pojemniki odpadków wymieszanych, odpadów przeznaczonych
na sk³adowisko surowców wtórnych, odpadów organiczne prze-
znaczonych do kompostowania,

2) mo¿liwa jest realizacja zbiorczych pojemników umo¿li-
wiaj¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów na terenie lub obs³ugu-
j¹cych  kilka dzia³ek budowlanych.
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Rozdzia³ 11
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

produkcji rolnej, oznaczonych symbolem przeznaczenia RP

§51. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
RP, wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodo-
wisko.

§52. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
RP, wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których
obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany za wyj¹t-
kiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) obiektów zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,
3) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§53. Teren oznaczony symbolami przeznaczenia RP,  prze-
znaczony jest do realizacji lub utrzymania nastêpuj¹cych funkcji:

1) zagospodarowanie i zabudowa zwi¹zana z produkcj¹
roln¹,

2) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza
wymienionym w pkt. 1 i innych przepisach planu.

§54. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia RP, zakazuje siê:

1) lokalizowania obiektów mog¹cych powodowaæ sta³e
lub czasowe uci¹¿liwo�ci spowodowane wytwarzaniem ha³asu
i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych,

2) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów,

3) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³ado-
wej, magazynowej, za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów zwi¹za-
nych z funkcj¹ terenu, wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyj-
nej oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,

4) sk³adowania odpadów,
5) na terenach, gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-

nach powy¿ej 2,5 m w stosunku do powierzchni terenu, wykony-
wania piwnic.

§55. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
RP, ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³to-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekro-
czyæ 9 m,

2) maksymalna ilo�æ kondygnacji nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 2,

3) dachy zabudowy o kubaturze wiêkszej ni¿ 400 m2 mu-
sz¹ byæ dwu lub wielospadowe o spadkach od 300 do 600,

4) powierzchnia zabudowy siedliska nie mo¿e byæ wiêk-
sza ni¿ 10% powierzchni dzia³ki rolnej,

5) minimalna dzia³ka rolna musi mieæ powierzchniê 1 ha,
6) na jednej dzia³ce rolnej mo¿na zrealizowaæ tylko jedno

siedlisko.

§56. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia RP ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie elek-
troenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie
dzia³ki budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu

elektrycznego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodaro-
wania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP,
wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹ posia-
daæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny
z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP,
dopuszcza siê do czasu realizacji sieci wodoci¹gowej pobór
wody ze studni wykonanych w granicach dzia³ek rolnych.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP,
wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce obs³ugi w za-
kresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle powinny posiadaæ przy³¹-
cze kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sani-
tarnych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji,

2) �cieki bêd¹ odprowadzane zbiorcz¹ lub rozdzielcz¹
miejsk¹ sieci¹ kanalizacji do oczyszczalni �cieków,

3) dopuszcza siê do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej
odprowadzanie �cieków do zbiorników bezodp³ywowych, lokali-
zowanych w granicach dzia³ek budowlanych i wywóz do punktu
zlewnego przy oczyszczalni �cieków. Zbiorniki bêd¹ mia³y cha-
rakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegn¹ li-
kwidacji.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP,
wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce ciep³ownictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ indywidualne �ró-
d³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym dla prawi-
d³owego u¿ytkowania, zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

Rozdzia³ 12
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

us³ug nieuci¹¿liwych oznaczonych symbolem przeznaczenia
UN i terenu by³ego obozu zag³ady oznaczonego symbolem
przeznaczenia UN-1

§57. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UN i UN-1, wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wy-
magaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziê-
cia na �rodowisko.

§58. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UN i UN-1, wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany
za wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§59.  1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UN, prze-
znaczone s¹ do realizacji lub utrzymania nastêpuj¹cych funkcji:

1) us³ugi nieuci¹¿liwe wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,
2) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza

wymienionym w pkt. 1 i innych przepisach planu.
2. Na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 20% ka¿dego terenu

oznaczonego symbolem UN, dopuszcza siê zabudowê miesz-
kaniow¹ wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹, dla której zasady u¿yt-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 90 - 6995 -        Poz.1741

kowania, zagospodarowania i zabudowy musz¹ byæ zgodne z
ustaleniami dla terenów zabudowy jednorodzinnej i us³ug nie-
uci¹¿liwych, oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU lub dla
terenów zabudowy wielorodzinnej niskiej i us³ug nieuci¹¿liwych,
oznaczonych symbolem przeznaczenia MWNU.

3. Teren oznaczony symbolem przeznaczenia UN-1, prze-
znacza siê na zachowanie by³ego obozu zag³ady.

§60. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UN i UN-1, zakazuje siê:

1) lokalizowania obiektów mog¹cych powodowaæ sta³e
lub czasowe uci¹¿liwo�ci spowodowane wytwarzaniem ha³asu
i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych,

2) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej bez prawa zabudowy,

3) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³ado-
wej, magazynowej za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów zwi¹za-
nych z funkcj¹ terenu, wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyj-
nej oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,

4) sk³adowania odpadów,
5) na terenach, gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-

nach powy¿ej 2,0 m w stosunku do powierzchni terenu, wykony-
wania piwnic.

§61. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UN i UN-1, wydzielenie dzia³ki budowlanej dla zabudowy musi
zapewniaæ w³a�ciwe zagospodarowanie terenu. W szczególno-
�ci dotyczy to:

1) dostêpu do drogi publicznej zgodny z ustaleniami planu,
2) doj�æ i dojazdów,
3) miejsc postojowych dla samochodów w ilo�ci okre�lo-

nej w planie,
4) w³a�ciwego gromadzenia odpadów,
5) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej.

§62. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UN i UN-1, ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do drogi
publicznej.

§63. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UN i UN-1, ustala siê ogólne warunki zaspokojenia potrzeb par-
kingowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³a-
snej,

2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie
3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej lub
35 miejsc parkingowych na ka¿dych 100 zatrudnionych.

§64.  1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UN i UN-1, ustala siê nastêpuj¹ce warto�ci liczbowe doty-
cz¹ce ka¿dej dzia³ki budowlanej.

  
RODZAJ USTALENIA 
 

 
WIELKO�Æ LICZBOWA 

a b c 
1 maksymalny w.i.z. 4,00 
2 maksymalna wysoko�æ zabudowy (m) 20 

3 maksymalna ilo�æ pe³nych kondygnacji 
zabudowy  

4 

4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
(% powierzchni dzia³ki) 

15 

5 maksymalna powierzchnia zabudowana na 
dzia³ce budowlanej (% powierzchni dzia³ki) 

80 

 

§65. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UN i UN-1, ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakre-
sie w zakresie elektroenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie
dzia³ki budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu
elektrycznego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodaro-
wania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UN
i UN-1  wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody
zgodny z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UN
i UN-1, wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce obs³u-
gi w zakresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle musz¹ posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sanitar-
nych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla ob-
s³ugi funkcji,

2) wszystkie dzia³ki budowlane musz¹ posiadaæ kanali-
zacjê deszczow¹ w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i
sposobu zagospodarowania dzia³ki,

3) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿o-
ne w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,

4) �cieki bêd¹ odprowadzane zbiorcz¹ lub rozdzielcz¹
miejsk¹ sieci¹ kanalizacji do oczyszczalni �cieków.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UN
i UN-1, wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce cie-
p³ownictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywi-
dualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

Rozdzia³ 13
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

sportu, rekreacji i turystyki, oznaczonych symbolem prze-
znaczenia US

§66. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
US, wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodo-
wisko.

§67. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
US, wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowania przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których
obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany za wyj¹t-
kiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych,
3) inwestycji turystycznych i wypoczynkowych.

§68.  1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia US, prze-
znaczone s¹ do realizacji lub utrzymania nastêpuj¹cych funkcji:

1) zabudowa i zagospodarowanie zwi¹zane ze sportem,
rekreacj¹, turystyk¹ wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹,

2) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza
wymienionym w pkt. 1 i innych przepisach planu.
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§69. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia US, zakazuje siê:

1) lokalizowania obiektów mog¹cych powodowaæ sta³e
lub czasowe uci¹¿liwo�ci spowodowane wytwarzaniem ha³asu
i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych,

2) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej,

3) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³ado-
wej, magazynowej, za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów zwi¹za-
nych z funkcj¹ terenu, wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyj-
nej oraz zabrania siê dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,

4) sk³adowania odpadów,
5) na terenach, gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-

nach powy¿ej 1,5 m w stosunku do powierzchni terenu, wykony-
wania piwnic.

§70. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
US, wydzielenie dzia³ki budowlanej dla zabudowy musi zapew-
niaæ w³a�ciwe zagospodarowanie terenu. W szczególno�ci do-
tyczy to:

1) dostêpu do drogi publicznej zgodny z ustaleniami planu,
2) doj�æ i dojazdów,
3) miejsc postojowych dla samochodów w ilo�ci okre�lo-

nej w planie,
4) w³a�ciwego gromadzenia odpadów,
5) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej.

§71. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
US, ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do drogi pu-
blicznej.

§72. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
US, ustala siê ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingo-
wych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³a-
snej,

2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie
3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej lub
35 miejsc parkingowych na ka¿dych 100 zatrudnionych.

§73. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia US ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i
standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu:

1) przynajmniej 70% terenu nale¿y pozostawiæ jako teren
biologicznie czynny,

2) wysoko�æ zabudowy nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 12 m,
3) ilo�æ kondygnacji nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 2 pe³ne,
4) w.i.z nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 0.4.

§74.  1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia US, ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi  w zakresie elek-
troenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie
dzia³ki budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu
elektrycznego, zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodaro-
wania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z ist-
niej¹cych sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US,
wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹ posia-
daæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny
z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US,
wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce obs³ugi w za-
kresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle musz¹ posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sanitar-
nych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla ob-
s³ugi funkcji,

2) �cieki bêd¹ odprowadzane zbiorcz¹ lub rozdzielcz¹
miejsk¹ sieci¹ kanalizacji do oczyszczalni �cieków.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US,
wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce ciep³ownictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywi-
dualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania, zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

Rozdzia³ 14
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

us³ugowo-wytwórczych, oznaczonych symbolem przeznacze-
nia UW

§75. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UW, wprowadza siê ca³kowity zakaz przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹-
dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodowisko.

§76. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UW, dopuszcza siê lokalizowanie przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany, zgodnych z funkcj¹ terenu.

§77. 1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia UW,
przeznaczone s¹ do realizacji lub utrzymania nastêpuj¹cych funkcji:

1) zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa wraz z niezbêdn¹ in-
frastruktur¹,

2) zabudowa us³ugowa uci¹¿liwa wraz z niezbêdn¹ in-
frastruktur¹,

3) sk³ady, magazyny, bazy,
4) wytwórczo�æ,
5) stacje paliw,
6) nie dopuszcza siê innego przeznaczenia terenu poza

wymienionym w pkt. 1,2,3,4,5 i innych przepisach planu.
2. Na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 20% ka¿dego terenu

oznaczonego symbolem UW, dopuszcza siê zabudowê miesz-
kaniow¹ jednorodzinn¹ wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹, dla któ-
rej zasady u¿ytkowania, zagospodarowania i zabudowy musz¹
byæ zgodne z ustaleniami dla terenów zabudowy jednorodzinnej i
us³ug nieuci¹¿liwych, oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU.

§78.  Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UW, zakazuje siê:

1) lokalizowania obiektów mog¹cych powodowaæ sta³e
uci¹¿liwo�ci spowodowane wytwarzaniem ha³asu i zanieczysz-
czaniem powietrza oraz sta³e lub czasowe uci¹¿liwo�ci spowo-
dowane zanieczyszczaniem gleby, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych,

2) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów, za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej,

3) sk³adowania odpadów,
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4) na terenach, gdzie wody gruntowe s¹ w wysokich sta-
nach powy¿ej 2,0 m w stosunku do powierzchni terenu, wykony-
wania piwnic,

5) odprowadzania �cieków wytwarzanych na terenie do
gruntu, lub do wód powierzchniowych i gruntowych.

§79. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UW, wydzielenie dzia³ki budowlanej dla zabudowy musi zapew-
niaæ w³a�ciwe zagospodarowanie terenu. W szczególno�ci do-
tyczy to:

1) dostêpu do drogi publicznej zgodny z ustaleniami planu,
2) doj�æ i dojazdów,
3) miejsc postojowych dla samochodów w ilo�ci okre�lo-

nej w planie,
4) w³a�ciwego gromadzenia odpadów,
5) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej.

§80. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UW, ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do drogi pu-
blicznej lub drogi wewnêtrznej.

§81. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UW, ustala siê ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingo-
wych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie lokalizacji w³a-
snej,

2) dla funkcji us³ugowych nale¿y zapewniæ minimalnie
3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej lub
35 miejsc parkingowych na ka¿dych 100 zatrudnionych.

§82. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UW, ustala siê nastêpuj¹ce warto�ci liczbowe dotycz¹ce ka¿dej
dzia³ki budowlanej.

§83.  1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia UW, ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie w
zakresie elektroenergetyki:

1) wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹
posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wietlenie
dzia³ki budowlanej, budowli lub budynku i u¿ytkowanie sprzêtu
elektrycznego zgodnego z funkcj¹ i sposobem zagospodaro-
wania,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transformatorowe,

3) sieæ elektroenergetyczna szczególnie �redniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana jako podziemna.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UW, wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹ po-
siadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgod-
ny z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UW, wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce obs³ugi w
zakresie odprowadzania �cieków:

1) wszystkie budynki i budowle musz¹ posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie �cieków sanitar-
nych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczaj¹cym dla ob-
s³ugi funkcji,

2) wszystkie dzia³ki budowlane musz¹ posiadaæ kanali-
zacjê deszczow¹ w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i
sposobu zagospodarowania dzia³ki,

3) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿o-
ne w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,

4) �cieki bêd¹ odprowadzane zbiorcz¹ lub rozdzielcz¹
miejsk¹ sieci¹ kanalizacji do oczyszczalni �cieków.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
UW, wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce ciep³ow-
nictwa:

1) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywi-
dualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹,

2) preferowanymi czynnikami grzewczymi s¹: gaz, ener-
gia elektryczna, olej opa³owy niskosiarkowy lub inne odnawial-
ne �ród³a energii.

Rozdzia³ 15
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

cmentarzy oznaczonych symbolem przeznaczenia ZC, tere-
nów lasów oznaczonych symbolem przeznaczenia ZL, tere-
nów zieleni nieurz¹dzonej oznaczonych symbolem przezna-
czenia ZN oraz terenów zieleni parkowej oznaczonych sym-
bolem przeznaczenia ZP

§84. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia: ZC, ZL, ZN, ZP, wprowadza siê ca³kowity zakaz przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹-
cych sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na �rodo-
wisko.

§85. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia: ZC, ZL, ZN, ZP, wprowadza siê ca³kowity zakaz lokalizowa-
nia przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodo-
wisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ
wymagany za wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§86. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia: ZC, ZL, ZN, ZP, zakazuje siê:

1) tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿yt-
kowania terenów za wyj¹tkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej lub le�nej,

2) lokalizowania obiektów mog¹cych powodowaæ sta³e
lub czasowe uci¹¿liwo�ci spowodowane wytwarzaniem ha³asu
i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych,

3) lokalizowania wszelkiej dzia³alno�ci hurtowej, sk³ado-
wej, magazynowej, wytwórczej, warsztatowej lub produkcyjnej,
za wyj¹tkiem sk³adów i magazynów, wytwórczo�ci i warsztatów
zwi¹zanych z funkcj¹ terenu, oraz zabrania siê dystrybucji takich
towarów jak: gaz, paliwa p³ynne i inne materia³y niebezpieczne,

4) wszelkiej zabudowy mieszkaniowej za wyj¹tkiem miesz-
kañ s³u¿bowych, na terenach lasów oznaczonych symbolem
przeznaczenia ZL,

5) sk³adowania odpadów,
6) realizacji innych funkcji poza ustalonymi w planie.

§87. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZC, prze-
znaczone s¹ do realizacji lub utrzymania funkcji cmentarzy ko-
munalnych lub wyznaniowych.

§88.  1. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia ZC, ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i
standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu:

  
R O D Z A J U S T A LE N IA  
 

 
W IE L K O � Æ  L IC Z B O W A  

a b  c  
1  m aksym alny w .i.z . 2 ,50  
2  m aksym alna w yso ko�æ  zabud o w y (m ) 16  

3 m inim alna  pow ierzchn ia  b io log icznie  czynna  
(%  pow ierzchni dzia³k i) 

10  

4  m aksym alna pow ierzchn ia zabudow ana na  
dzia³ce  budo wlanej (%  pow ierzchni dz ia³k i) 

85  
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1) teren powinien byæ dostêpny poprzez wej�cia od strony
terenów dróg publicznych,

2) teren powinien byæ w ca³o�ci ogrodzony na wysoko�æ
nie mniejsz¹ ni¿ 1,2 m,

3) teren powinien byæ o�wietlony.
2. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia ZC,

dopuszcza siê powiêkszenie terenu cmentarza poza linie roz-
graniczaj¹ce okre�lone na rysunku planu, je�li bêdzie to zgodne z
przepisami szczególnymi i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.

§89. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZL, sta-
nowi¹ tereny lasów i zwartych zadrzewieñ.

§90.  Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia
ZL ustala, ¿e wszelkie zagospodarowanie musi byæ zgodne z
planami urz¹dzenia lasów lub uproszczonymi planami urz¹dze-
nia lasów.

§91. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZN, sta-
nowi¹ w szczególno�ci tereny nieu¿ytków, ³¹k, zadrzewieñ.

§92.  Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
ZN, zakazuje siê realizacji jakiejkolwiek zabudowy i zagospoda-
rowania poza obiektami s³u¿¹cymi gospodarce rolnej, le�nej,
wodnej, infrastruktury technicznej lub niezbêdnymi dla ochrony
przeciwpowodziowej.

§93. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZP, sta-
nowi¹ zespo³y zieleni miejskiej wraz z niezbêdnymi urz¹dzenia-
mi i obiektami s³u¿¹cymi do wypoczynku i rekreacji.

§94.  Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia
ZP, ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady i stan-
dardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) teren powinien byæ dostêpny poprzez wej�cia od strony
terenów dróg publicznych,

2) przynajmniej 85% terenu nale¿y pozostawiæ jako teren
biologicznie czynny,

3) dopuszcza siê realizacjê ci¹gów pieszych wyposa¿o-
nych w miejsca odpoczynku, obiektów ma³ej architektury, oraz
jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych obiektów us³ugo-
wych o powierzchni zabudowy nie przekraczaj¹cej 35 m2  i wyso-
ko�ci do 5 m, przy czym jeden obiekt mo¿na zrealizowaæ na
ka¿de 1500 m2 terenu zieleni parkowej,

4) teren powinien byæ o�wietlony.

Rozdzia³ 16
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów ko-

munikacji wodnej oznaczonych symbolem przeznaczenia KH
oraz terenów komunikacji kolejowej oznaczonych symbolem
przeznaczenia KK

§95. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
KH i KK, zakazuje siê wprowadzania wszelkich urz¹dzeñ, bu-
dowli i budynków a tak¿e innej zabudowy i zagospodarowania
nie zwi¹zanego z przeznaczeniem terenów za wyj¹tkiem:

1) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
2) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§96. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
KH i KK, zakazuje siê tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania terenów.

§97. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
KH i KK, ustala siê:

1) wszystkie tereny, dzia³ki budowlane, budowle i budynki

musz¹ posiadaæ przy³¹cze energetyczne umo¿liwiaj¹ce o�wie-
tlenie terenów, dzia³ek budowlanych, budowli i budynków i u¿yt-
kowanie sprzêtu elektrycznego zgodnego z funkcj¹ i sposobem
zagospodarowania,

2) wszystkie tereny, dzia³ki budowlane, budowle i budynki
musz¹ posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór
wody z sieci wodoci¹gowej w stopniu wystarczaj¹cym dla ob-
s³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania,

3) wszystkie tereny, dzia³ki budowlane, budowle i budynki
musz¹ posiadaæ przy³¹cze kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odpro-
wadzenie �cieków do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarcza-
j¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania,

4) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywi-
dualne �ród³a dostarczania ciep³a  w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania, zgodnego z funkcj¹,

5) wszystkie tereny musz¹ byæ dostêpne z dróg publicz-
nych, dróg wewnêtrznych, siêgaczy dojazdowych lub ci¹gów pie-
szo-jezdnych.

Rozdzia³ 17
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

dróg publicznych, oznaczonych symbolami terenów KGP, KG,
KZ-1, KZ-2, KL

§98. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
KGP, KG, KZ-1, KZ-2, KL, zakazuje siê wprowadzania wszelkich
urz¹dzeñ, budowli i budynków a tak¿e innej zabudowy nie zwi¹-
zanej z przeznaczeniem terenu, za wyj¹tkiem:

1) urz¹dzeñ pomocniczych,
2) niezbêdnych obiektów obs³ugi technicznej,
3) innych niezbêdnych obiektów s³u¿¹cych realizacji ce-

lów publicznych.

§99. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
KGP, KG, KZ-1, KZ-2, KL, zakazuje siê tymczasowego zagospoda-
rowani, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów za wyj¹tkiem tymczaso-
wego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej lub le�nej.

§100. Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia KGP, KG, KZ-1, KZ-2, KL, ustala siê nastêpuj¹ce warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) tereny musz¹ byæ wyposa¿one w sieæ kanalizacji desz-
czowej,

2) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿o-
ne w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,

3) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy dla klasy
drogi,

4) przynajmniej 5% powierzchni terenu nale¿y pozostawiæ
jako teren biologicznie czynny.

§101. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia KGP, ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:

1) droga musi byæ wyposa¿ona w 2 jezdnie, po jednej na
ka¿dy kierunek ruchu,

2) ka¿da jezdnia musi byæ wyposa¿ona w minimalnie dwa
pasy ruchu,

3) zjazdy do dzia³ek budowlanych zabudowy nowo realizo-
wanej wzd³u¿ drogi g³ównej ruchu przy�pieszonego powinny byæ
realizowane z drogi odbarczaj¹cej o szeroko�ci minimalnej 6 m,

4) wzd³u¿ pasa drogowego nale¿y poprowadziæ �cie¿kê rowe-
row¹ z miejscami odpoczynku o szeroko�ci minimalnej 3 m,

5) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
odcinków nowo realizowanych wynosi 40 m.

§102. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia i numerem terenu  KG ustala siê nastêpuj¹ce warunki, za-
sady i standardy zagospodarowania terenu:
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1) droga musi byæ wyposa¿ona w 2 jezdnie, po jednej na
ka¿dy kierunek ruchu,

2) ka¿da jezdnia musi byæ wyposa¿ona w minimalnie dwa
pasy ruchu,

3) zjazdy do dzia³ek budowlanych zabudowy nowo realizo-
wanej wzd³u¿ drogi g³ównej powinny byæ realizowane z drogi
odbarczaj¹cej o szeroko�ci minimalnej 6 m,

4) w terenie zabudowanym wzd³u¿ pasa drogowego nale-
¿y poprowadziæ �cie¿kê rowerow¹ z miejscami odpoczynku, o
szeroko�ci minimalnej 3 m,

5) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
odcinków nowo realizowanych wynosi 35 m.

§103. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia i numerem terenu KZ-1, ustala siê nastêpuj¹ce warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w minimalnie dwa pasy
ruchu, po jednym na ka¿dy kierunek ruchu,

2) zjazdy do dzia³ek budowlanych zabudowy nowo realizo-
wanej wzd³u¿ drogi g³ównej powinny byæ realizowane z drogi
odbarczaj¹cej o szeroko�ci minimalnej 5 m,

3) w terenie zabudowanym wzd³u¿ pasa drogowego nale-
¿y poprowadziæ �cie¿kê rowerow¹ z miejscami odpoczynku, o
szeroko�ci minimalnej 2 m,

4) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
odcinków nowo realizowanych wynosi 25 m.

§104. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia i numerem terenu KZ-2, ustala siê nastêpuj¹ce warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w dwa pasy ruchu, po
jednym na ka¿dy kierunek ruchu,

2) zjazdy do dzia³ek budowlanych zabudowy nowo projek-
towanej wzd³u¿ drogi g³ównej powinny byæ realizowane z drogi
odbarczaj¹cej o szeroko�ci minimalnej 5 m,

3) w terenie zabudowanym wzd³u¿ pasa drogowego nale-
¿y poprowadziæ �cie¿kê rowerow¹ z miejscami odpoczynku, o
szeroko�ci minimalnej 2 m,

4) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
dróg nowo projektowanych wynosi 20 m.

§105. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia KL, ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy za-
gospodarowania terenu:

1) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w dwa pasy ruchu, po
jednym na ka¿dy kierunek ruchu,

2) nale¿y d¹¿yæ do realizacji �cie¿ki rowerowej wzd³u¿ pa-
sów drogowych,

3) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
dróg nowo projektowanych wynosi 12 m.

Rozdzia³ 18
Zagospodarowanie terenów uzupe³niaj¹cych dróg pu-

blicznych klasy drogi lokalnej, dróg publicznych klasy drogi
dojazdowej, dróg wewnêtrznych, siêgaczy dojazdowych i ci¹-
gów pieszo-jezdnych, ci¹gów pieszych i �cie¿ek rowero-
wych, realizowanych na terenach funkcjonalnych.

§106. Dla terenów dróg publicznych klasy drogi lokalnej,
realizowanych na terenach funkcjonalnych, ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w dwa pasy ruchu, po
jednym na ka¿dy kierunek ruchu,

2) nale¿y d¹¿yæ do realizacji �cie¿ki rowerowej wzd³u¿ pa-
sów drogowych,

3) tereny powinny byæ wyposa¿one w sieæ kanalizacji desz-
czowej,

4) wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ byæ wyposa¿o-
ne w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,

5) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy dla klasy
drogi,

6) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
dróg nowo projektowanych wynosi 12 m.

§107. Dla terenów dróg publicznych klasy drogi dojazdo-
wej, realizowanych na terenach funkcjonalnych, ustala siê na-
stêpuj¹ce warunki, zasady i standardy zagospodarowania tere-
nu:

1) jezdnia musi byæ wyposa¿ona w dwa pasy ruchu, po
jednym na ka¿dy kierunek ruchu,

2) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy dla klasy
drogi,

3) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
dróg nowo projektowanych wynosi 10 m.

§108. Dla terenów dróg wewnêtrznych realizowanych na
terenach funkcjonalnych, ustala siê nastêpuj¹ce warunki, za-
sady i standardy zagospodarowania terenu:

1) szeroko�æ jezdnii nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 4,5 m,
2) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy,
3) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla

dróg wewnêtrznych nowo projektowanych wynosi 8 m.

§109. Dla terenów siêgaczy dojazdowych, realizowanych
na terenach funkcjonalnych, ustala siê nastêpuj¹ce warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) szeroko�æ jezdnii nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 4,5 m,
2) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy,
3) minimalna szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych siê-

gacza dojazdowego o d³ugo�ci:
a) do 50 m wynosi 6,0 m
b) od 51 m do 100 m wynosi 8,0 m,
c) powy¿ej 100 m wynosi 10,0 m,
4) siêgacze dojazdowe o d³ugo�ci powy¿ej 100 m musz¹

byæ zakoñczone placem manewrowym o powierzchni minimal-
nej 400 m2 i ukszta³towanym w sposób umo¿liwiaj¹cy w³a�ciwe
manewrowanie pojazdami technicznymi i ratownictwa,

5) siêgacze dojazdowe nie mog¹ byæ d³u¿sze jak 500 m.

§110. Dla terenów ci¹gów pieszo-jezdnych, realizowanych
na terenach funkcjonalnych, ustala siê nastêpuj¹ce warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) minimalna szeroko�æ pasa pieszo-jezdnego nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 5,0 m,

2) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy,
3) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla

ci¹gów pieszo-jezdnych nowo projektowanych wynosi 6 m.

§111. Dla terenów ci¹gów pieszych, realizowanych na te-
renach funkcjonalnych, ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady
i standardy zagospodarowania terenu:

1) minimalna szeroko�æ chodnika nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 3,0 m,

2) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy,
3) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla

ci¹gów pieszych nowo projektowanych wynosi 4 m.

§112. Dla terenów �cie¿ek rowerowych realizowanych na
terenach funkcjonalnych ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasa-
dy i standardy zagospodarowania terenu:

1) minimalna szeroko�æ �cie¿ki rowerowej nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 1,5 m,

2) teren musi byæ o�wietlony w sposób w³a�ciwy,
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3) najmniejsza szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych dla
�cie¿ek rowerowych nowo projektowanych wynosi 3 m.

DZIA£ III
ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE

NIEROLNE

§113. Przeznacza siê na cele nierolne grunty rolne na pod-
stawie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grud-
nia 2001r., znak: GZ.tr051/602-514/2001

§114. Przeznacza siê na cele nierolne grunty rolne na pod-
stawie zgody Wojewody Opolskiego z dnia 18 grudnia 2001r.,
znak: GGP.III.IP.7711/KK/1/2001

DZIA£ IV
PRZEPISY PRZEJ�CIOWE I KOÑCOWE

§115. Wszystkie inwestycje na terenie objêtym ustalenia-
mi planu, które zosta³y zrealizowane, rozpoczête lub s¹ realizo-
wane, lecz s¹ niezgodne z jego ustaleniami, zostaj¹ uznane  za
przyjête z zakazem dalszego zagospodarowania, zabudowy lub
przeznaczenia niezgodnego z ustaleniami planu.

§116. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzen-
nego, wszczêtych przed dniem wej�cia w ¿ycie planu, a nie za-
koñczonych decyzj¹ ostateczn¹, stosuje siê ustalenia planu.

§117. 1. Uchwala siê dla terenów objêtych ustaleniami
planu stawkê, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, w nastêpuj¹cych wysoko-
�ciach:

1) 5 % dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia
MNU, MWNU,

2) 10 % dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia UN, UW.

2. Dla pozosta³ych terenów funkcjonalnych lub terenów
komunikacji stawka s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci wynosi 0%.

§118. W granicach planu okre�lonych na rysunku planu,
traci moc miejscowy plan ogólny miasta Kêdzierzyn - Ko�le, za-
twierdzony uchwa³¹ Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr X/52/85
z dnia 18 grudnia 1985r., utrzymany w mocy uchwa³¹ Rady Mia-
sta Kêdzierzyn - Ko�le Nr XI/58/90 z dnia 14 grudnia 1990r.

§119. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Kêdzierzyn-Ko�le.

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

§121. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

Ryszard Pacu³t

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

w granicach jednostki planistycznej S³awiêcice objêtego zmian¹
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIII/147/2003

Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le
z dnia 25 wrze�nia 2003r.

lp . nu m er rejestru 

rodzaj  

ob iektu ,  

adres 

m iejsce 

1 .  169 /88  M ogi³a  zb io ro w a P o wstañcó w  
� l¹skich  

S ³aw iêcice  

2 .  630 /59  K o�ció ³ parafia lny  p w. �w . 
K atarzyny 

S ³aw iêcice  

3 .  832 /64  R uiny pa³acu  i park  kra job razo w y S ³aw iêcice  

4 .  1950 /71 P aw ilon  ogrodo w y S ³aw iêcice  

5 .  2052 /80 P lebania  S ³aw iêcice  

6 .  2053 /80 B ud ynek go spodarczy p rzy p lebani S ³aw iêcice  

7 .  2054 /80 A ltana  w  ogródku p lebani S ³aw iêcice  

8 .  2055 /80 D o m  ogrodnika  S ³aw iêcice  

9 .  2059 /80 B ud ynek krem ato rium  filii b y³ego  
O bozu O �w iêcim skiego  

S ³aw iêcice  

10 .  2070 /81 D o m  w  zespo le  fo lw arcznym  ul. 
Sado w a 95  

S ³aw iêcice  

11 .  2194 /89 K ana³ K ³odnicki S ³aw iêcice  

12 .  2352 /95 D w ór u l. S ³aw iêcicka  3  S ³aw iêcice  

13 .  2357 /97 E lektro w nia  d w orska u l. P uszkina  1  S ³aw iêcice  
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XI/147/2003

Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le
z dnia 25 wrze�nia 2003 r.

WYKAZ OBIEKTÓW BÊD¥CYCH W EWIDENCJI WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

w granicach jednostki planistycznej S³awiêcice objêtego zmian¹ miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Lp. adres 
rodzaj  

obiektu 
miejsce 

1.   kaplica cmentarna S³awiêcice 

2.   ruina w mauzoleum w 

zespole pa³acowym w 

parku 

S³awiêcice 

3.   budynek gospodarczy 

(cielêtnik) w zespole 

folwarcznym 

S³awiêcice 

4.   dawna lodownia na 

terenie kombinatu 

ogrodniczego 

S³awiêcice 

5.   zespó³ budynków 

szpitalnych I, II, III, + 

budynki gospodarcze 

S³awiêcice 

6.  ul. Batorego 29 dom S³awiêcice 

7.  ul. S³awiêcicka 23 dom S³awiêcice 

8.  ul. S³awiêcicka 29 dom S³awiêcice 

9.  ul. S³awiêcicka 80 dom S³awiêcice 

10.  ul. Sa³wiêcicka 81 dom S³awiêcice 

11.  ul. Sa³wiêcicka 86/88 dom S³awiêcice 

12.  ul. Wróblewskiego 7 dom S³awiêcice 

 

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XIII/147/2003

Rady Miasta Kêdzierzyn - Ko�le
z dnia 25 wrze�nia 2003 r.

wództwa Opolskiego nr 6, poz. 23)
(dane z kart inwentaryzacyjnych pomnika przyrody o¿ywio-

nej sporz¹dzonych w listopadzie 1998 roku):

lp gatunek wiek 

[lata] 

Obwód pier�nicy 

(na wys. 1,3 m) [cm]  

 

wysoko�æ [m] 

lokalizacja Dane dotycz¹ce 

powo³ania 

 

Nr rejestru 

woj. 

1 D¹b szypu³kowy 350 685 cm 

26 m 

Przy bramie wej�ciowej do 

posesji przy ul. S³awiêcickiej 

3 

Orzeczenie PWRN z 

29.10.1954 r. (Dz. U. 

WRN Nr 1 z 1955r.) 

 

107 

2 Buk pospolity 220 480 cm 

23 m 

W lesie 15 m od drogi 

S³awiêcice � Stara Ku�nia 

Orzeczenie PWRN z 

21.12.1956 r. (Dz. U. 

WRN Nr 1 z 1957r., 

poz. 4) 

163 

3 Lipa drobnolistna 170 446 cm (poni¿ej 

zgrubieñ) 

27 m 

W parku, przy �cie¿ce 

spacerowej, miêdzy ko�cio³em 

a rzeka M³ynówka 

Orzeczenie PWRN z 

21.12.1956 r. (Dz. U. 

WRN Nr 1 z 1957r., 

poz. 4) 

164 

4 D¹b szypu³kowy 220 520 cm 

20 m 

Przed budynkiem posesji przy 

ul. S³awiêcickiej 3 

Orzeczenie PWRN z 

21.12.1956 r. (Dz. U. 

WRN Nr 1 z 1957r., 

poz. 4) 

165 

5 D¹b szypu³kowy 200 515 cm 

23 m 

Pomiêdzy zak³adem 

fryzjerskim a dawnym kinem 

�Bajka� 

Decyzja PWRN z 

30.11.1970 r. (Dz. U. 

WRN Nr 2 z 1971r., 

poz. 11) 

401 

 

 

A. Rejestr pomników przyrody o¿ywionej powo³anych Roz-
porz¹dzeniem Wojewody Opolskiego - Nr P/1/2000 z dnia 3 stycz-
nia 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody obiekty znaj-
duj¹ce siê na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz.
Woje
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Wprowadzone zakazy w § 2 Rozporz¹dzenia, wymienione
w ust. 1 lit. c.), f.) i g.) w przypadku drzewa, krzewu lub g³azu,
dotycz¹ równie¿ wytyczonej wokó³ pomnika przyrody strefy ko³o-
wej o promieniu 5 metrów.

B. Rejestr pomników przyrody o¿ywionej powo³anych
Uchwa³¹ nr XVI/180/99 Rady Miejskiej w Kêdzierzynie Ko�lu z
dnia 30 wrze�nia 1999 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
drzew rosn¹cych na terenie miasta Kêdzierzyna Ko�la

 Lp Nazwa gatunkowa W iek w 

latach 

Obwód/

�rednica 

Lokalizacja obiektu Nr 

ewid. 

1.   Tulipanowiec 

amerykañski 

ok. 130 242/77 park w S³awiêcicach, miêdzy 

ko�cio³em a mostkiem dla pieszych na 

rz. M³ynówka, w odl. 5m  od podium 

 

4 

2.  Tulipanowiec 

amerykañski 

ok. 130 226/72 park w S³awiêcicach, miêdzy 

ko�cio³em a mostkiem dla pieszych na 

rz. M³ynówka, w odl. 5m  od podium 

 

5 

3.  D¹b szypu³kowy ok. 360 586/182 S³awiêcice, przy drodze 

nieutwardzonej biegn¹cej równolegle 

w odleg³o�ci 100 m od rz. K³odnicy 

przy warsztacie 

9 

4.  D¹b szypu³kowy ok. 350 534/168 S³awiêcice, przy drodze 

nieutwardzonej biegn¹cej równolegle 

w odleg³o�ci 100 m od rz. K³odnicy, 

ok. 12 m za ogrodzeniem  ferm y drobiu 

13 

5.  Jesion 

pensylwañski 

ok. 180 351/111 S³awiêcice, na skarpie drogi polnej, za 

zabudowaniami gospodarskimi przy ul. 

Pieli 37 

35 

6.  D¹b szypu³kowy ok. 470 732/230  S³awiêcice, przy ul. J. Von 

Eichendorffa 3b. Przy drodze polnej 

odchodz¹cej od krzy¿a w kierunku ul. 

S³awiêcickiej w odleg³o�ci 100 m od 

cmentarza 

36 

  

 

oraz dwa g³azy narzutowe w S³awiêcicach o numerach rej. woj. 108 i 298 

- 7002 -      Poz.1741
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", art. 58 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
7171) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 96,
poz. 874), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Wyra¿a siê zgodê na zaci¹gniêcie po¿yczki d³ugoter-
minowej w wysoko�ci 6 486 700 z³ (s³ownie: sze�æ milionów
czterysta osiemdziesi¹t sze�æ tysiêcy siedemset z³otych) z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu, na budowê kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci
Steblów.

§ 2. Po¿yczka bêdzie zaci¹gniêta w 3-ch latach, obejmuj¹-
cych okres realizacji inwestycji w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

- rok 2003  -       630 900 z³,
- rok 2004  -    3 044 000 z³,
- rok 2005  -    2 811 800 z³.

§ 3. Po¿yczka w roku 2003 bêdzie zaci¹gniêta w 3 tran-
szach obejmuj¹cych okres realizacji inwestycji I etapu, w nastê-
puj¹cych wysoko�ciach:

wrzesieñ 2003 r.     - 140 000,
pa�dziernik 2003 r. - 300 000,
listopad 2003r.        - 190 900.

§ 4. 1. Sp³ata po¿yczki nast¹pi w ni¿ej wymienionych la-
tach i kwotach:

- 2004 r.    118 900 z³,
- 2005 r.    727 700 z³,
- 2006 r. 1 289 700 z³,
- 2007 r. 1 289 700 z³,
- 2008 r. 1 326 100 z³,
- 2009 r. 1 170 800 z³,
- 2010 r.    563 800 z³.

2. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ sp³aty po¿yczki w innych ter-
minach i kwotach, w zale¿no�ci od wyniku negocjacji z po¿ycz-
kodawc¹, przy zachowaniu  warunku, ¿e sp³ata rat po¿yczki wraz
ze sp³at¹ wcze�niej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ i nale¿nych od-
setek nie mo¿e w ci¹gu roku przekroczyæ 15 % kwoty planowa-
nych na dany rok dochodów bud¿etu Gminy.

§ 5. �ród³em dochodów, z których zobowi¹zanie wymie-
nione w § 1 zostanie pokryte, bêd¹ dochody uzyskiwane z ma-
j¹tku Gminy oraz nale¿ne Gminie dochody z tytu³u podatku od
nieruchomo�ci.

§ 6. Przychody i wydatki bud¿etowe zwi¹zane z realizacj¹
przedmiotowej inwestycji w okresie roku bie¿¹cego, zosta³y
uwzglêdnione w uchwale Nr VII/91/03 Rady Miejskiej z dnia
25 czerwca 2003 r. i skorygowane uchwa³¹ Nr VIII/105/03 z dnia
15 wrze�nia 2003 r.

§ 7. Traci moc uchwa³a Nr VII/92/03 Rady Miejskiej w Krap-
kowicach z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie zaci¹gniêcia po-
¿yczki na budowê kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i
zasilaniem oraz przykanalikami dla miejscowo�ci Steblów (I etap
od miejsca w³¹czenia do istniej¹cego ruroci¹gu t³ocznego przy
ul. G³êbokiej w Krapkowicach do drogi krajowej 45 ).

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

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

                                                                                               Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Andrzej Kulpa
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Uchwa³a Nr VIII/106/03
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 15 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki na budowê kanalizacji sanitarnej dla miejscowo�ci Steblów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", art. 58 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
7171) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 96,
poz. 874) uchwala siê, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr VIII/107/03
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia15 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki na budowê kanalizacji sanitarnej dla miejscowo�ci Rogów Opolski
oraz przysió³ka Posi³ek.

§ 1. Wyra¿a siê zgodê na zaci¹gniêcie po¿yczki d³ugoter-
minowej w wysoko�ci 580 000 z³ (s³ownie: piêæset osiemdzie-
si¹t tysiêcy z³otych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowê kanalizacji
sanitarnej w miejscowo�ci Rogów Opolski oraz przysió³ka Po-
si³ek.
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§ 2. Po¿yczka bêdzie zaci¹gniêta w 3-ch transzach;
- pa�dziernik 2003 r. - 180 000 z³,
- listopadzie 2003 r.  -  200 000 z³,
- grudzieñ 2003 r.      - 200 000 z³.

§ 3. 1. Sp³ata po¿yczki nast¹pi w kolejnych latach i kwo-
tach:

- 2005 r. 116 000 z³,
- 2006 r. 116 000 z³,
- 2007 r. 116 000 z³,
- 2008 r. 116 000 z³,
- 2009 r. 116 000 z³.
2. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ sp³aty po¿yczki w innych ter-

minach i kwotach w zale¿no�ci od   wyniku negocjacji z po¿ycz-
kodawc¹, przy zachowaniu  warunku, ¿e sp³ata rat po¿yczki  wraz
ze sp³at¹ wcze�niej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ i nale¿nych od-
setek nie mo¿e w ci¹gu roku przekroczyæ 15 % kwoty planowa-
nych na dany rok dochodów bud¿etu Gminy.

§ 4. �ród³em dochodów, z których zobowi¹zanie wymie-
nione w § 1 zostanie pokryte, bêd¹ dochody uzyskiwane z ma-

j¹tku Gminy oraz nale¿ne Gminie dochody z tytu³u podatku od
nieruchomo�ci.

§ 5. Przychody i wydatki bud¿etowe zwi¹zane z realizacj¹
przedmiotowej inwestycji w okresie roku bie¿¹cego zosta³y
uwzglêdnione w uchwale bud¿etowej na 2003 rok, Nr III/19/02 z
dnia 18 grudnia 2002 r. i ostatecznie skorygowanej uchwa³¹
Nr VIII/105/03 z dnia 15 wrze�nia 2003 r.

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

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

                                                                                            Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                                             Andrzej Kulpa

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

§ 1. Zwiêksza siê plan dochodów:

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                         2.160,-
             - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie-

¿¹cych   gmin, powiatów, samorz¹dów województw pozyskane
z innych �róde³                                                                         2.160,-

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                   24.690,-
             - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz  innych  zadañ zleconych gminom ustawami         14.274,-

             - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie-
¿¹cych gmin, powiatów, samorz¹dów województw pozyskane  z
innych �róde³                                                                          10.416,-

§ 2. Zwiêksza siê plan wydatków:

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo            7.000,-
Rozdzia³ 01008 Melioracje wodne            7.000,-
             - wydatki bie¿¹ce                         7.000,-

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ          56.500,-
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne          56.500,-
             - wydatki bie¿¹ce                         8.500,-
             - wydatki maj¹tkowe                      48.000,-
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Uchwa³a Nr VI / 48 / 2003
Rady Gminy w Lubszy

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie na rok 2003

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa            5.500,-
Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami                                                               5.500,-
             - wydatki bie¿¹ce                         5.500,-

Dzia³ 750 Administracja publiczna          17.950,-
Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin                      17.950,-
- wydatki bie¿¹ce                                   17.950,-
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                                                                 16.000,-

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                            16.500,-

Rozdzia³ 75405 Komendy powiatowe policji          4.000,-
              - wydatki maj¹tkowe                         4.000,-
Rozdzia³ 75411 Komendy powiatowe Pañstwowej Stra¿y

Po¿arnej                                                            10.000,-
              - wydatki maj¹tkowe                       10.000,-
Rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne            2.500,-
             - wydatki bie¿¹ce                         2.500,-

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie          44.160,-
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe          42.660,-
             - wydatki bie¿¹ce                         2.660,-
             - wydatki maj¹tkowe                      40.000,-
Rozdzia³ 80110 Gimnazja                        1.500,-
             - wydatki bie¿¹ce                         1.500,-

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                       24.690,-
Rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³a-

cane za  osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej                                                                                       3.000,-

            - wydatki bie¿¹ce                         3.000,-
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Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne                                          8.931,-

            -  wydatki bie¿¹ce                         8.931,-
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ          12.759,-
             - wydatki bie¿¹ce                       12.759,-

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza           2.750,-
Rozdzia³ 85404 Przedszkola                         2.750,-
             - wydatki bie¿¹ce                         2.750,-

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                     21.000,-

Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg      7.000,-
             - wydatki bie¿¹ce                         4.000,-
             - wydatki maj¹tkowe                         3.000,-
Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ                   14.000,-
             - wydatki bie¿¹ce                       14.000,-
               w tym dotacje                                   14.000,-

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                        23.000,-

Rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                        23.000,-

             - wydatki bie¿¹ce          23.000,-
               w tym dotacje                       23.000,-

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport          33.000,-
Rozdzia³ 92601 Obiekty sportowe          25.000,-
             - wydatki maj¹tkowe          25.000,-
Rozdzia³ 92695 Pozosta³a dzia³alno�æ                     8.000,-
             - wydatki bie¿¹ce                         8.000,-
              w tym dotacje                                     8.000,-

§ 3. Zmniejsza siê plan wydatków:

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo            4.000,-
Rozdzia³ 01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz
badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych w

tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêcego 4.000,-
             - wydatki bie¿¹ce                                     4.000,-

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa          16.000,-
Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

         16.000,-
             - wydatki bie¿¹ce                       16.000,-

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                            10.000,-

Rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne          10.000,-
                         - wydatki bie¿¹ce          10.000,-

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                      155.200,-

Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ        155.200,-
             - wydatki bie¿¹ce        155.200,-

§ 4. Zwiêksza siê plan �rodka specjalnego.

 Przychody:         r.75412  zwiêksza siê       o kwotê    800,-
                            r.80101  zwiêksza siê       o kwotê 1.000,-

 Rozchody:          r.75412  zwiêksza siê      o kwotê     800,-
                            r.80101  zwiêksza siê       o kwotê  1.000,-

§ 5.  Zmienia siê za³¹cznik nr 8 do bud¿etu w sprawie
wykazu podmiotów otrzymuj¹cych dotacje z bud¿etu w 2003 roku
na realizacjê zadañ publicznych.

Ustala siê dotacjê dla Parafii Rzymsko Katolickiej w B¹-
kowicach                                                               9.000,-

Ustala siê dotacjê dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Cze-
pielowicach                                                                           3.000,-

 Zwiêksza siê dotacjê dla Parafii Rzymsko Katolickiej w
M¹koszycach                                                             o kwotê 2.000,-

 Zwiêksza siê dotacjê dla Gminnego O�rodka Kultury
                                                         o kwotê  23.000,-

 Zwiêksza siê dotacjê dla Stowarzyszenia LZS
                                                          o kwotê  8.000,-

§ 6. Zmienia siê za³¹cznik  nr 6 do bud¿etuw sprawie wie-
loletniego planu  inwestycyjnego w zakresie wydatków roku 2003.

    ZWIÊKSZENIE PLANU                                                    Kwota
   " Chodnik Ko�cierzyce"                                                      48.000,-
   " O�wietlenie uliczne"                                                           3.000,-
   "Dokumentacja i budowa hali sportowej - M¹koszyce"
                                                                                        25.000,-
   "Boisko szkolne przy PSP w Czepielowicach"   40.000,-
   "Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy
    Powiatowej Policji w Brzegu"                                  4.000,-
   "Dofinansowanie zakupu samochodu stra¿ackiego dla
   Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w

Brzegu"          10.000,-

§ 7.   Zwiêksza siê przychody:
       § 955 przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                                                      40.000,-.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Gminy Lubsza
Józef Poterek
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Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001r  Nr 142, poz.1591
z pó�n. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Rada
Gminy w Lubszy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê plan dochodów:
Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                 347.416,52
- �rodki otrzymane od pozosta³ych jednostek zaliczanych

do sektora finansów na finansowanie lub dofinansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek za-
liczanych do sektora finansów publicznych                347.416,52

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej,  kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa         9.110,28

- dotacje celowe  z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych   zadañ
zleconych Gminie                                                                  9.110,28

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie            3.203,-
- dotacje celowe  z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ

bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych   zadañ
zleconych Gminie                                                                      3.203,-

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                       32.341,-
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê  w³asnych zadañ bie¿¹cych Gminy                               32.341,-

§ 2. Zwiêksza siê plan wydatków:

Dzia³ 020 Le�nictwo                                         850,-
Rozdzia³ 02095 Pozosta³a dzia³alno�æ   850,-
              - wydatki bie¿¹ce                            850,-

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ    392.416,52
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne    392.416,52
              - wydatki bie¿¹ce                   45.000,00
              - wydatki maj¹tkowe    347.416,52

Dzia³ 750 Administracja publiczna            3.500,-
Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin                         3.500,-
              - wydatki bie¿¹ce                         3.500,-

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej,   kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa         9.110,28

Rozdzia³ 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
                                                                                    9.110,28

              - wydatki bie¿¹ce                      9.110,28

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie            5.703,-
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe            3.203,-
              - wydatki bie¿¹ce                         3.203,-
Rozdzia³ 80110 Gimnazja                         2.500,-
              - wydatki bie¿¹ce                         2.500,-

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                       22.341,-
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ          22.341,-
              - wydatki bie¿¹ce                       22.341,-
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Uchwa³a Nr VII / 56 / 2003
Rady Gminy  Lubsza

z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie na rok 2003.

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                       9.950,-

Rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                       8.000,-

              - wydatki bie¿¹ce                         8.000,-
             w tym dotacje                                      8.000,-
Rozdzia³ 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
                                                                                         1.950,-
               - wydatki bie¿¹ce                         1.950,-
               w tym dotacje                                      1.400,-

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport            1.000,-
Rozdzia³ 92695 Pozosta³a dzia³alno�æ                                 1.000,-
              - wydatki bie¿¹ce - dotacje            1.000,-

§ 3. Zmniejsza siê plan wydatków:

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                850,-
Rozdzia³ 01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz

badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych  i biologicznych w
tkankach zwierz¹t i produktach    pochodzenia zwierzêcego       850,-

              - wydatki bie¿¹ce                            850,-

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                    535.550,-
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne       535.550,-
              - wydatki maj¹tkowe                    535.550,-
              - wydatki bie¿¹ce                            550,-

Dzia³ 750 Administracja publiczna            3.500,-
Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin                         3.500,-
              - wydatki maj¹tkowe                         3.500,-

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                       2.900,-

Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ            2.900,-
              - wydatki bie¿¹ce                         2.900,-

§ 4. Zmniejsza siê plan przychodów z tytu³u zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów na rynku krajowym § 952 o kwotê 490.000,-
na pokrycie deficytu bud¿etowego roku 2003.

§ 5. Zwiêksza siê plan �rodka specjalnego.
Przychody: r.85319 zwiêksza siê o kwotê          20.000,-

Rozchody: r.85319 zwiêksza siê o kwotê          20.000,-

§ 6. Zmienia siê za³¹cznik nr 8 do bud¿etu  w sprawie
wykazu podmiotów otrzymuj¹cych dotacje z bud¿etu w 2003 roku
na realizacjê zadañ publicznych.

Zwiêksza siê dotacjê dla Gminnego O�rodka Kultury o
kwotê                                                               8.000,-

Zwiêksza siê dotacjê dla Stowarzyszenia LZS o kwotê
                                                               1000,-

Ustala siê dotacjê dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
na realizacjê zadañ z zakresu ochrony zabytków            1.400,-

§ 7. Zmienia siê za³¹cznik nr 6 do bud¿etu  w sprawie
wieloletniego planu inwestycyjnego, plan po zmianach stanowi
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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   ZWIÊKSZENIE PLANU                                                      KWOTA
"Modernizacja i przebudowa  drogi gminnej - Lubicz"   347.416,52

   ZMNIEJSZENIE PLANU                                                    KWOTA
 "Modernizacja drogi transportu rolniczego         535.000,-
  Pisarzowice - Piastowice "
"Komputeryzacja Urzêdu Gminy"                              3.500,-.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek



  Poz.1745
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 90                                       -7026 -
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Województwa Opolskiego Nr 90 - 7027 - Poz. 1746-1747

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

§ 1. Zwiêksza siê plan dochodów:

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej,   kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa          24.642,-

- dotacje celowe  z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych  zadañ
zleconych gminie                                                                  24.642,-

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                         5.000,-
- �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych

gmin, powiatów, samorz¹dów województw , pozyskane z innych
�róde³                                                                                          5.000,-

§ 2. Zwiêksza siê plan wydatków:
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Uchwa³a Nr VII / 57 / 2003
Rady Gminy  Lubsza

z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie na rok 2003.

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej,   kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa          24.642,-

Rozdzia³ 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
                                                                                     24.642,-

               - wydatki bie¿¹ce                       24.642,-

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie            5.000,-
Rozdzia³ 80110 Gimnazja                         5.000,-
              - wydatki bie¿¹ce                        5.000,-.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 876;
Nr 110, poz. 1039), Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/2002 Rady Gminy w Lubrzy z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od �rod-
ków transportowych na 2002 rok w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:
�c) powy¿ej 36 t, o liczbie 2 i 3 osi jezdnych     - 2 260 z³ ";
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Uchwa³a Nr VII/59/03
Rada Gminy w Lubrzy

z dnia 30 wrze�nia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w  sprawie ustalenia stawek podatku od �rodków  transportowych na  2003 rok.

2) w pkt 6 lit. b i c otrzymuj¹ brzmienie:

�b) od 12 t, do 33 t w³¹cznie o liczbie 2 osi jezdnych - 1 118 z³,

  c) od 33 t, o liczbie 2 osi jezdnych - 1 439 z³ ".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubrza.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 876; Nr 110, poz.
1039), Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr II/13/2002 Rady Gminy w Lubrzy z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomo�ci na
2003 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 1 pkt 2:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
�a) mieszkalnych oraz zajêtych wy³¹cznie na potrzeby

mieszkalne - 0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej ",
b) lit. b otrzymuje brzmienie:
�b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na

1748

Uchwa³a Nr VII/60/03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 30 wrze�nia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatku od nieruchomo�ci na 2003 rok.

prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej - 14 z³ od 1 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej" ,

c) lit. d otrzymuje brzmienie:
�d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych�,
d) lit. f otrzymuje brzmienie:
�f) od pozosta³ych -5,62 z³ od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej�.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 876; Nr
110, poz. 1039), Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wzór deklaracji na podatek od nierucho-
mo�ci (DN-1), stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Okre�la siê wzór informacji o nieruchomo�ciach i
obiektach budowlanych (IPN-1), stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y.

1749

Uchwa³a Nr VII/61/03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 30 wrze�nia 2003r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo�ci oraz wzoru informacji o nieruchomo�ciach
i obiektach budowlanych.

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

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr II/20/2002 Rady Gminy w Lu-
brzy z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomo�ci oraz wzoru informacji o nierucho-
mo�ciach i obiektach budowlanych.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak
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    Województwa Opolskiego Nr 90
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                          Poz.1750-1751- 7034 -

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) art.10 ust.1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 876;
Nr 110, poz. 1039), Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr II/10/2002 Rady Gminy w Lubrzy z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysoko�ci op³aty admi-
nistracyjnej na 2003 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
�Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci urzêdo-
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Uchwa³a Nr VII/62/03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 30 wrze�nia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia wysoko�ci op³aty administracyjnej na 2003 rok.

we polegaj¹ce na wydaniu wypisu i wyrysu z miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w wysoko�ci 50,00 z³."

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i
Nr 200 poz. 1683 ), art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U.
z  2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558,  Nr 113 poz. 984  i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.
717), Rada Miejska w Namys³owie uchwala, co nastêpuje :

§ 1. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci grunty,
budynki i budowle przedsiêbiorcy zajête na prowadzenie dzia-
³alno�ci gospodarczej, który podejmuje po raz pierwszy dzia³al-
no�æ na terenie Gminy Namys³ów i po wej�ciu w ¿ycie niniejszej
uchwa³y, utworzy nowe sta³e miejsca pracy dla mieszkañców
Gminy, oraz zatrudni przez okres 24 miesiêcy w pe³nym wymia-
rze czasu pracy na podstawie umowy o pracê osoby stale za-
mieszka³e na terenie Gminy Namys³ów.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje :
a/ w kwocie 150,00 z³ za ka¿de nowe miejsce pracy w

przypadku utworzenia  do 10 nowych miejsc pracy,
b/ w kwocie 300,00 z³ za ka¿de nowe miejsce pracy w

przypadku utworzenia   od  11 do 20 nowych miejsc pracy ,
c/ w kwocie 500,00 z³ za ka¿de nowe miejsce pracy w

przypadku utworzenia    od 21 do 50 nowych miejsc pracy,
d/ w kwocie 700,00 z³ za ka¿de nowe miejsce pracy w

przypadku utworzenia    powy¿ej  50 nowych miejsc pracy,
z zastrze¿eniem § 3 ust 3 .

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przys³uguje
równie¿ przedsiêbiorcy, który poszerza dzia³alno�æ. Zwolnienie
z podatku obejmuje wówczas tylko now¹ inwestycjê, tj. nabyte
grunty, nowo wybudowane budynki, budowle przeznaczone na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej.

1751

Uchwa³a Nr IX/78/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy
na terenie Gminy Namys³ów.

§ 2. Zwolnienie w podatku od nieruchomo�ci , o którym
mowa w § 1 uchwa³y , stanowi pomoc publiczn¹ w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopusz-
czalno�ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbior-
ców (Dz.U. Nr 141 poz. 1177 z  pó�n. zm.).

§ 3. 1. Zwolnienie, okre�lone w § 1 uchwa³y,  przys³uguje
na udokumentowany wniosek podatnika zawieraj¹cy deklara-
cjê na podatek od nieruchomo�ci wraz z dokumentami potwier-
dzaj¹cymi prawo ubiegania siê o zwolnienie, w tym przed³o¿e-
nia informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiê-
biorcê w okresie 3 kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia
wniosku o udzielenie pomocy, z³o¿ony w terminie do 2 miesiêcy
od dnia oddania nowej inwestycji do u¿ytku oraz   obejmuje
okres 24 miesiêcy od dnia uzyskania zwolnienia .

2. Zwolnienie nie obejmuje przedsiêbiorcy prowadz¹ce-
go dzia³alno�æ w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, z
wyj¹tkiem handlu hurtowego i detalicznego, towarami wytwo-
rzonymi przez  przedsiêbiorcê w ca³o�ci.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci mo¿e byæ udzie-
lone do wysoko�ci wymiaru podatku ustalonego na dany rok .

4. Przedsiêbiorca, u którego pomoc przekroczy³a dopusz-
czaln¹ intensywno�æ lub zosta³a wykorzystana niezgodnie z jej
przeznaczeniem, jest zobowi¹zany bez wezwania do zwrotu kwoty
nadwy¿ki, kwoty niezgodnie wykorzystanej na konto Urzêdu Miej-
skiego w Namys³owie w terminie trzydziestu dni od dnia jej prze-
kroczenia lub niezgodnego wykorzystania.
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§ 4. 1. Przedsiêbiorca korzystaj¹cy ze zwolnienia jest zo-
bowi¹zany na pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego do przed³o-
¿enia informacji dotycz¹cych:

a/ wielko�ci poniesionych nak³adów inwestycyjnych,
b/ poziomu zatrudnienia,
c/ kosztów zatrudnienia pracowników,
d/ wielko�ci pomocy publicznej uzyskanej w ró¿nych for-

mach i z ró¿nych �róde³   przeznaczonej na :
    - wspieranie nowej inwestycji lub
    - tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z t¹ inwe-

stycj¹.
2. Przedsiêbiorca korzystaj¹cy ze zwolnienia od podatku

od nieruchomo�ci jest zobowi¹zany do zachowania utworzo-
nych miejsc pracy co najmniej przez piêæ lat od dnia udzielenia
pomocy.

§ 5. 1. Zwolnienie okre�lone w § 1 uchwa³y wygasa od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w któ-
rym wyst¹pi³y okoliczno�ci powoduj¹ce utratê tego prawa.

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od
nieruchomo�ci, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do pisemne-
go powiadomienia organu udzielaj¹cego pomocy w terminie
14 dni od dnia wyst¹pienia okoliczno�ci powoduj¹cych utratê
prawa do zwolnienia oraz do zwrotu ca³ej nienale¿nie otrzyma-
nej pomocy od momentu jej przyznania w postaci zwolnienia od
podatku od nieruchomo�ci, w terminie 30 dni od dnia jej zaist-
nienia.

 § 6. Przedsiêbiorca, który wprowadzi³ w b³¹d organ udzie-
laj¹cy pomocy co do warunków uzyskania zwolnienia, traci pra-
wo do zwolnienia za ca³y okres zwolnienia.

§ 7. Postanowienia niniejszej uchwa³y nie maj¹ wp³ywu
na zobowi¹zania podatkowe powsta³e przed dniem wej�cia w
¿ycie uchwa³y.

§ 8. 1. Upowa¿nia siê Burmistrza Namys³owa do opraco-
wania programu udzielania pomocy regionalnej,  przewidzianej
w niniejszej uchwale oraz w przepisach o pomocy publicznej.

2. Pomoc udzielana na podstawie uchwa³y zgodnie z wa-
runkami okre�lonymi w programie, o którym mowa w ust. 1, nie
podlega opiniowaniu w trybie art. 25 ustawy o pomocy publicz-
nej.

§ 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Na-
mys³owa.

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

         Przewodnicz¹ca Rady
          Teresa Ceglecka  -  Zielonka

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

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy Saperskiej w Nysie.

§ 2. Zakres planu zawarty jest w tre�ci uchwa³y i na rysun-
ku 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, obejmuj¹ce do 35% zainwestowania
kubaturowego, oznaczony symbolem PPn,

2) tereny sk³adowania i magazynowania w obiektach ku-
baturowych oznaczone symbolem Psk,

3) tereny zabudowy us³ug publicznych- sportu oznaczone
symbolem UPs,
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Uchwa³a Nr XIV/217/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Saperskiej w Nysie.

4) tereny zabudowy us³ug komercyjnych: gastronomii,
oznaczone symbolem UCg, us³ug turystyki, oznaczone symbo-
lem UCt,

5) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych oznaczony sym-
bolem TE,

6) tereny zieleni parkowej, oznaczone symbolem ZP, zie-
leni ³êgowej oznaczone symbolem Z£,

7) teren parkingu na samochody osobowe, oznaczony
symbolem KS1,

8) tereny wód p³yn¹cych, oznaczonr symbolem WS1,
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 oznaczone na rysunku planu symbolami:
1Z£,ZLp,WS1; 2Z£,ZLp,WS1; 4ZLp; 6ZLp,  przeznacza siê pod
tereny zieleni ³êgowej i zieleñ parkow¹ oraz wody p³yn¹ce. Usta-
la siê dla niego nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ ³êgow¹, zieleñ wysok¹ i
�redniowysok¹; dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki
i  dodatkowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, z uwzglêd-
nieniem zasady dopasowania sk³adu gatunkowego nowych
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nasadzeñ do warunków siedliskowych obszarów przeznaczo-
nych pod te nasadzenia,

2) wzd³u¿ istniej¹cych cieków wodnych dopuszcza siê
wprowadzenie zabezpieczeñ przecipowodziowych,

3) na terenach dopuszcza siê wprowadzenie ci¹gów pie-
szych i urz¹dzeñ ma³ej architektury zwi¹zanej z wypoczynkow¹
funkcj¹ terenu.

§ 5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3UPs,
UCt, przeznacza siê pod us³ugi publiczne  sportu oraz us³ugi
komercyjne turystyki. Ustala siê dla niego nastêpuj¹ce warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1/ dopuszcza siê na terenie wydzielenie zespo³u boisk
sportowych lub  placu imprez masowych (o nawierzchni trawia-
stej), pola namiotowego, mini pola golfowego; dopuszcza siê
realizacjê obiektów ma³ej architektury, zwi¹zanej z funkcj¹ tury-
styczno-sportow¹,

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

3/ wysoko�æ  zabudowy I -II kondygnacje (max.7,0m powy-
¿ej poziomu  przyleg³ego terenu) o architekturze -wspó³czesnej;
przy czym poszczególne czê�ci zabudowy powinny byæ zaprojek-
towane w sposób jednolity, dach dwuspadowy o nachyleniu
po³aci 35-45o,

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

5/ gospodarkê �ciekami prowadziæ zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi 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 wysokosprawne 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
5UPs,UCg, przeznacza siê pod us³ugi komercyjne sportu i ga-
stronomii. Ustala siê dla niego nastêpuj¹ce warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:

1/ dopuszcza siê odbudowê basenu otwartego z zaple-
czem realizowanym w formie wielofunkcyjnego obiektu 1 kon-
dygnacyjnego, z poddaszem u¿ytkowym, o wysoko�ci nie prze-
kraczaj¹cej 7,0 m nad poziom terenu; dopuszczalna realizacja
basenu krytego w obiekcie, o wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 6m
do okapu dachu,

2/ architektura -wspó³czesna; przy czym poszczególne czê-
�ci zabudowy powinny byæ zaprojektowane w sposób jednolity,

3/ funkcjê gastronomiczn¹ zrealizowaæ w budynku wielo-
funkcyjnym, okre�lonym w pkt 1,

4/ na terenie dopuszcza siê, jako uzupe³niaj¹c¹, funkcjê
mieszkaln¹ (w³a�ciciela) w budynku wielofunkcyjnym, okre�lo-
nym w pkt.1,

5/ niezabudowan¹ czê�æ terenu przeznaczyæ na pla¿ê tra-
wiast¹ i urz¹dzenia sportowe,

6/ gospodarkê �ciekami prowadziæ zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c zacho-
wanie norm jako�ci wód,

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

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

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

§ 7. Tereny:  7PPn, PSk; 8PPn,PSk; 9PPn, PSk, przezna-
cza siê pod zabudowê dzia³alno�ci produkcyjnej (przemys³u, urz¹-
dzeñ produkcji budowlanej, centra technologiczne) sk³adów,
magazynów i hurtowni. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudo-
wy i zagospodarowania:

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

2/ inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e byæ wyma-
gane sporz¹dzenie stosownego raportu, podlegaj¹ postêpowa-
niu w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko, które winno
okre�liæ przedsiêwziêcia  techniczne eliminuj¹ce lub ogranicza-
j¹ce oddzia³ywanie na �rodowisko do warto�ci normowych,

3/ wysoko�æ  zabudowy dzia³alno�ci produkcyjnej, maga-
zynowej  i us³ugowej: I -II kondygnacje (max.10,0m powy¿ej po-
ziomu  przyleg³ego terenu),

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

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 dojaz-
dowym o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych min.10 m., z
jezdni¹ o szeroko�ci 5,5 - 6,0 m, z wykszta³conym ruchem pie-
szojezdnym,

8/ 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),

9/ wody opadowe odprowadziæ, po ich podczyszczeniu (se-
paracji) do kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku mo¿li-
wo�ci takiego odprowadzenia, zastosowaæ wewnêtrzne syste-
my ich gromadzenia i oczyszczania, zapewniaj¹ce zgodno�æ sta-
nu gospodarki �ciekowej  z przepisami szczególnymi,

10/ gospodarkê �ciekami przemys³owymi i bytowo - go-
spodarczymi prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c zachowanie norm jako�ci
wód,

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

12/ 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,

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

14/ powierzchniê terenu niewykorzystan¹ pod zabudowê i
komunikacjê, zagospodarowaæ zieleni¹ o charakterze skwero-
wo-parkowym z nasadzeniami zieleni wysokiej; utrzymaæ istnie-
j¹c¹ zieleñ wysok¹,w zagospodarowaniu terenów wprowadziæ
pasy zieleni izolacyjnej szczególnie od strony 12ZP,
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§ 8.Teren 10KS1  przeznacza siê pod urz¹dzenia trans-
portu samochodowego - parking na samochody osobowe. Usta-
la siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1/ parking dla samochodów osobowych mo¿e byæ reali-
zowany jako inwestycja wspólna dla obs³ugi terenu objêtego
planem,

2/ wody opadowe z utwardzonego parkingu doprowadziæ
po ich podczyszczeniu (separacji) do kanalizacji deszczowej,

3/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ kanalizacji desz-
czowej, elektroenergetyczn¹.

§ 9. Teren oznaczony symbolem 11TE3, przeznacza siê
pod zabudowê i obiekty elektroenergetyczne (zwi¹zane z elek-
trowni¹ wodn¹ na rzece Nysie K³odzkiej) . Ustala siê nastêpuj¹-
ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 6m; dopusz-
cza siê wykorzystanie istniej¹cej zabudowy lub jej likwidacjê,

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

3/ sieæ elektroenergetyczn¹ realizowaæ docelowo liniami
kablowymi,

4/ w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ
telekomunikacyjnych,

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

§ 10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 12ZI,
przeznacza siê pod zieleñ parkow¹ i ci¹g pieszojezdny. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysoka i nisk¹,

2/ wzd³u¿ terenu wprowadza siê ci¹g pieszojezdny o na-
wierzchni ulepszonej,

3/ wydzielony pas zieleni stanowiæ bêdzie element koryta-
rza ekologicznego rzeki Nysy K³odzkiej, umo¿liwiaj¹cy migracjê
biologiczn¹.

§ 11. Tereny oznaczone symbolami: 01KUd; 02KUd;
03KUd; 04KUd; 05KUd, przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia
transportu - ulice klasy dojazdowej. Ustala siê dla nich nastê-
puj¹ce 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 02KUd; 03KUd; 04KUd; 05,KUd,   mog¹ byæ wy-
kszta³cone jako ci¹gi pieszojezdne o szeroko�ci jezdni 5,0 - 5,5m,

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

§ 12. 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 zezwo-
lenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 13. Obszary wysokiej ochrony wód podziemnych i
ochrony wód powierzchniowych, obszary nara¿one na nie-
bezpieczeñstwo powodzi.

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.

5. Plan obejmuje obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo
powodzi, na którym obowi¹zuj¹ zakazy okre�lone w przepisach
szczególnych; dla terenu 12 ZI nale¿y uwzglêdniæ wymagania
wynikaj¹ce z art. 40 ust.1 oraz art. 83 ust.1 ustawy z dnia  18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z pó�n. zm.).

§ 14. 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.

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

§ 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 17. 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.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 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr
41, poz.412 i Nr 111, poz.1279, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157
i Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100,
poz.1085, Nr 115, poz.1229 i Nr 154, poz.1804, z 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 przestrzennego
w rejonie ulic: Obroñców Tobruku i Josepha von Eichendorffa w Nysie.

§ 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 zabudowy us³ug publicznych: o�wiaty i nauki, ozna-

czone symbolem UPo, administracji, oznaczone symbolem UPa, kultury
oznaczone symbolem UPk, kultu religijnego, oznaczone symbolem UPr,

2) tereny zabudowy us³ug komercyjnych: turystyki oznaczone
symbolem UCt, handlu, oznaczone symbolem UCh,

3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone
symbolem MW1,

4) teren dzia³alno�ci produkcyjnej o niskiej intensywno�ci zago-
spodarowania, oznaczony symbolem PPn,

5) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony symbo-
lem TE,

6) teren podziemnego zbiornika wody pitnej, oznaczony symbo-
lem WS3,

7) tereny zieleni parkowej, oznaczone symbolem ZP, tereny skwe-
rów, oznaczone symbolem ZPs,

8) tereny parkingu, oznaczony symbolem KS1,
9) droga dojazdowa, oznaczona symbolem KUd,
10) zasady ochrony warto�ci kulturowych,
11) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
12) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i  za-

gospodarowania terenu.

§ 4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1UPo, prze-
znacza siê pod us³ugi publiczne  o�wiaty i nauki, administracji i kultury.
Ustala siê dla niego nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:

1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê , która mo¿e podlegaæ prze-
budowie i rozbudowie poziomej od strony zachodniej i pó³nocnej w
dostosowaniu do linii zabudowy, okre�lonej na rysunku planu,

2) lokalizacja nowych budynków i rozbudowa istniej¹cego bu-
dynku winna uwzglêdniaæ nieprzekraczalne linie zabudowy, okre�lone
na rysunku planu,

3) architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i nowych
budynków wspó³czesna; uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów winien
dostosowaæ obiekty do zasad istniej¹cej architektury,

4) wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy do poziomu
dachu nie mo¿e przekraczaæ wysoko�ci istniej¹cej zabudowy, tj. 2
kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem   kondygnacji w poddaszu
u¿ytkowym; poziom okapów zasadniczego dachu nie mo¿e przekro-
czyæ 7,5m,

5) dachy strome o nachyleniu 40-45o kryte dachówk¹ lub mate-
ria³ami dachówkopodobnymi; w przestrzeni poddasza mo¿na umie�ciæ
do 2-ch  kondygnacji u¿ytkowych,

 6) utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,w ramach której nale-
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Obroñców Tobruku i
Josepha von Eichendorffa w Nysie.

¿y wprowadziæ dodatkowe nasadzenia zieleni zimozielonej od strony
zachodniej (od terenu ZCc); dopuszcza siê wycinki sanitarne drzew,
zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu budynku i zwi¹zane z realizacj¹ nowej
zabudowy,

 7) w zagospodarowaniu dzia³ki utrzymaæ istniej¹cy parking dla
stanowisk samochodów osobowych od strony po³udniowej; dopuszcza siê
wydzielenie dodatkowego parkingu o nawierzchni utwardzonej,

8) wody opadowe z parkingu odprowadziæ do kanalizacji desz-
czowej po ich podczyszczeniu (separacji),

9) na terenie dopuszcza siê adaptacjê i budowê obiektów ma³ej
architektury oraz budowê i rozbudowê istniej¹cych obiektów i sieci
infrastruktury technicznej (wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, cieplnej),

 10) gospodarkê odpadami prowadziæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce prze-
pisy, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zak³adaj¹c ich odzysk,

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

 12) dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku przyj¹æ jak dla
�terenów zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i m³odzie¿y".

§ 5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2WS3 prze-
znacza siê pod podziemny zbiornik wody pitnej. Ustala siê dla niego
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1/utrzymuje siê istniej¹cy podziemny zbiornik wody pitnej oraz
urz¹dzenia infrastruktury technicznej z nim zwi¹zane,

2/dopuszcza siê wycinki zieleni wysokiej i niskiej, zagra¿aj¹ce
konstrukcji zbiornika,

3/na terenie wprowadza siê zakaz lokalizacji zabudowy i urz¹-
dzeñ nie zwi¹zanych z funkcj¹ terenu, a istniej¹c¹ zieleñ wy³¹cza siê z
u¿ytkowania.

§ 6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2aZP, prze-
znacza siê pod zieleñ parkow¹.

Ustala siê dla niego nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu:

1/  utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie zieleni¹ typu par-
kowego,

2/ zachowaniu podlega istniej¹ca zieleñ wysoka i �redniowyso-
ka; dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki i dodatkowe nasa-
dzenia zieleni wysokiej i niskiej,

3/ dopuszcza siê wprowadzenie �cie¿ek spacerowych, lokali-
zacjê obiektów i urz¹dzeñ ma³ej architektury s³u¿¹cej rekreacji miesz-
kañców, turystów.

§ 7. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3UCt, prze-
znacza siê pod us³ugi komercyjne turystyki oraz dodatkowe funkcje
komercyjne zwi¹zane z gastronomi¹, kultur¹, mieszkalnictwem. Ustala
siê dla niego nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu:

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

2/ lokalizacja nowych budynków i rozbudowa istniej¹cego bu-
dynku winna uwzglêdniaæ nieprzekraczalne linie zabudowy, okre�lone
na rysunku planu,

3/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i nowych
budynków wspó³czesna; uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów winien
dostosowaæ obiekty do zasad istniej¹cej architektury,
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4/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy do poziomu
dachu nie mo¿e przekraczaæ wysoko�ci istniej¹cej zabudowy, tj.
2 kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem  1 kondygnacji w podda-
szu u¿ytkowym; utrzymuje siê wysoko�æ istniej¹cej wie¿y (stanowi¹-
cej integralny element budynku g³ównego od strony ulicy Obroñców To-
bruku); wysoko�æ budynków gospodarczych nie mo¿e przekraczaæ wyso-
ko�ci budynku g³ównego,

5/ utrzymuje siê istniej¹cy 1 kondygnacyjny budynek (portierni)
przy wje�dzie od strony ulicy KUd,

6/ dopuszcza siê likwidacjê zabudowy gospodarczej w z³ym
stanie technicznym,

7/ dachy strome kryte dachówk¹ lub materia³ami dachówkopo-
dobnymi; w przestrzeni poddasza mo¿na umie�ciæ 1  kondygnacjê u¿yt-
kow¹,

8/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,w ramach której mo¿na
wprowadziæ dodatkowe nasadzenia zieleni; dopuszcza siê wycinki
sanitarne drzew, zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu budynku i zwi¹zane z
realizacj¹ nowej zabudowy,

9/ w zagospodarowaniu dzia³ki wydzieliæ utwardzony parking
dla  samochodów osobowych; wody opadowe z parkingu odprowa-
dziæ do kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu (separacji),

10/ na terenie dopuszcza siê adaptacjê i budowê obiektów ma³ej
architektury oraz budowê i rozbudowê istniej¹cych obiektów i sieci
infrastruktury technicznej (wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, cieplnej),

11/ gospodarkê odpadami prowadziæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce prze-
pisy, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zak³adaj¹c ich odzysk,

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

13/ dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku przyj¹æ jak dla
�terenów zabudowy mieszkalnictwa zbiorowego".

§ 8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4MW1, prze-
znacza siê pod zabudowê mieszkaln¹ wielorodzinn¹. Ustala siê dla
niego nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaln¹, która mo¿e
podlegaæ przebudowie i rozbudowie poziomej w dostosowaniu do linii
zabudowy okre�lonej na rysunku planu,

2/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i nowych
budynków wspó³czesna; uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów winien
dostosowaæ obiekty do zasad istniej¹cej architektury budynku miesz-
kalnego,

3/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy do poziomu da-
chu nie mo¿e przekraczaæ wysoko�ci istniej¹cej zabudowy, tj. 2 kondygnacji
nadziemnych z dopuszczeniem  1 kondygnacji w poddaszu u¿ytkowym;
poziom okapów zasadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ poziomu okapu
istniej¹cego budynku,

4/ dachy strome, kryte dachówk¹ lub materia³ami dachówkopo-
dobnymi; w przestrzeni poddasza mo¿na umie�ciæ 1  kondygnacjê u¿yt-
kow¹,

5/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê gospodarcz¹; budynki w
z³ym stanie technicznym przeznacza siê do likwidacji,

6/ dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczej (gara¿y)
1 kondygnacyjnej o architekturze nawi¹zuj¹cej do budynku mieszkalne-
go; przy zespole zabudowy wymagany jednolity wystrój architekto-
niczny,

7/ na terenie dopuszcza siê adaptacjê i budowê obiektów ma³ej
architektury oraz budowê i rozbudowê istniej¹cych obiektów i sieci
infrastruktury technicznej (wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, cieplnej),

8/ gospodarkê odpadami prowadziæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce
przepisy,

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

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

§ 9. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5PPn, prze-
znacza siê pod dzia³alno�æ produkcyjn¹ o niskiej intensywno�ci zago-
spodarowania. Ustala siê dla niego nastêpuj¹ce warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu:

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

2/ lokalizacja nowych budynków i rozbudowa istniej¹cego bu-
dynku winna uwzglêdniaæ nieprzekraczalne linie zabudowy okre�lone
na rysunku planu,

3/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i nowych
budynków wspó³czesna;

4/ wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 1 kondygnacji
nadziemnej z dopuszczeniem  1 kondygnacji w poddaszu u¿ytkowym;
poziom okapów dachu nie mo¿e przekroczyæ 4,5m,

5/ dopuszcza siê likwidacjê zabudowy gospodarczej w z³ym
stanie technicznym, dachy strome nachyleniu 35-50o kryte dachówk¹
lub materia³ami dachówkopodobnymi; w przestrzeni poddasza mo¿na
umie�ciæ 1  kondygnacjê u¿ytkow¹,

6/ wyklucza siê inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane
jest sporz¹dzenie raportu,

7/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê w
granicach okre�lonych tytu³em prawnym w³a�ciciela,

8/ wprowadza siê zakaz sk³adowania na otwartej przestrzeni;
sk³adowanie mo¿liwe wy³¹cznie w obiektach zamkniêtych,

9/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zak³adaj¹c ich odzysk,

10/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹, szczególnie od stro-
ny 1UPo,w ramach której mo¿na wprowadziæ dodatkowe nasadzenia
zieleni; dopuszcza siê wycinki sanitarne drzew, zagra¿aj¹ce bezpie-
czeñstwu budynku i zwi¹zane z realizacj¹ nowej zabudowy,

11/ wzd³u¿ ogrodzenia z terenem cmentarza wprowadziæ zieleñ
o charakterze izolacyjnym, z nasadzeniami drzew i krzewów zimozie-
lonych,

12/ ogrodzenie z terenem cmentarza i terenem 1UPo mo¿e byæ
wykszta³cone w formie ekranu akustycznego,

13/ w zagospodarowaniu dzia³ki wydzieliæ utwardzony parking
dla  samochodów; wody opadowe z parkingu odprowadziæ do kanali-
zacji deszczowej po ich podczyszczeniu (separacji),

14/ na terenie dopuszcza siê budowê i rozbudowê istniej¹cych
obiektów i sieci infrastruktury technicznej (wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej),

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

§ 10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6KS1, prze-
znacza siê pod parking samochodów osobowych (dla obs³ugi cmenta-
rza ZCz przy ul.Mieczys³awa I). Ustala siê dla niego nastêpuj¹ce wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1/ parking wyznacza siê dla obs³ugi cmentarza w okresie �wiêta
Zmar³ych (jako parking awaryjny),

2/ w urz¹dzeniu parkingu nawierzchniê wzmocniæ elementami
rastrowymi, umo¿liwiaj¹cymi porost trawy,

3/ na terenie dopuszcza siê nasadzenia drzew i krzewów; teren
niu¿ytkowany jako parking pe³niæ mo¿e funkcjê zieleni skwerowej,

4/ wjazd na teren wy³¹cznie od strony ulicy KUd (ulicy Obroñ-
ców Tobruku),

5/ na terenie dopuszcza siê budowê w miarê potrzeb, sieci infra-
struktury technicznej (wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej),

6/ dopuszczalne wprowadzenie o�wietlenia terenu typu parkowego.

§ 11. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7UPr, prze-
znacza siê pod us³ugi publiczne kultu religijnego. Ustala siê dla niego
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1/ zabudowê zrealizowaæ w dostosowaniu do nieprzekraczal-
nej linii zabudowy, okre�lonej na rysunku planu,

2/ architektura  budynku wspó³czesna; wysoko�æ zabudowy
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nie mo¿e przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych (bez uwzglêdnienia
kondygnacji dachu);  poziom okapów zasadniczego dachu nie mo¿e
byæ ni¿szy ni¿ 7,0m  i nie mo¿e przekroczyæ  10 m, mierz¹c od �rednie-
go poziomu terenu przy budynku,

3/ dach stromy (dopuszczalny mansardowy), o nachyleniu po³a-
ci g³ównych 40÷60o; kryty dachówk¹ lub materia³em dachówkopodob-
nym; w przestrzeni poddasza mo¿na umie�ciæ 1 kondygnacjê u¿ytko-
w¹,

4/ zabudowa w naro¿u ulic Eichendorffa i Obroñców Tobruku
musi posiadaæ element plastyczny w formie wie¿y (dzwonnicy) o wy-
soko�ci nie mniejszej ni¿ 0,25 wysoko�ci budynku,

5/ w zagospodarowaniu dzia³ki wprowadziæ  lokalizacjê parkin-
gu dla  samochodów osobowych od strony pó³nocnej,

6/ na niezabudowanej czê�ci terenu wprowadziæ zieleñ parko-
w¹ o charakterze skwerowym,

7/ wjazd na teren wy³¹cznie od strony ulicy KUd (ulicy Obroñ-
ców Tobruku),

8/ na terenie dopuszcza siê budowê obiektów ma³ej architektury
oraz budowê i rozbudowê istniej¹cych obiektów i sieci infrastruktury
technicznej (wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazo-
wej, energetycznej, telekomunikacyjnej, cieplnej),

9/ w po³udniowej czê�ci dzia³ki wprowadza siê strefê ograni-
czonego u¿ytkowania od istniej¹cego gazoci¹gu O150, w której wyma-
gane jest utrzymanie nawierzchni trawiastej,

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

11/ gospodarkê odpadami prowadziæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce
przepisy,

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

§ 12. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem  8UCh, prze-
znacza siê pod us³ugi handlu (zwi¹zane z obs³ug¹ cmentarza). Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ us³ugi handlu prowadziæ w formie zespo³u straganów o jedno-
litym zadaszeniu lub w jednokondygnacyjnych, sta³ych obiektach han-
dlowych o wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 4m,

2/ od ulicy Eichendorffa do projektowanego wej�cia na teren
cmentarza wymagany utwardzony ci¹g pieszy o szeroko�ci min.3,0m,
a dalej wzd³u¿ straganów (obiektów handlowych) o szeroko�ci min.1,5m,

3/ na terenie dopuszcza siê dodatkowo budowê obiektów ma³ej
architektury oraz budowê i rozbudowê istniej¹cych obiektów i sieci
infrastruktury technicznej (wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej),

4/ gospodarkê odpadami prowadziæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce
przepisy,

5/ ogrzewanie sta³ej zabudowy w oparciu o energiê elektryczn¹.

§ 13. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9ZPs, przezna-
cza siê pod zieleñ parkow¹ skwerow¹.Ustala siê dla niego nastêpuj¹ce wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1/  utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie zieleni¹ skwerow¹,
2/ dopuszcza siê nasadzenia krzewów i zieleni ozdobnej niskiej,
3/ na terenie utrzymuje siê istniej¹c¹ sieæ gazow¹; dopuszcza

siê prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

§ 14. Teren oznaczony symbolem 10TE  przeznacza siê pod
zabudowê i obiekty elektroenergetyczne. Ustala siê nastêpuj¹ce wa-
runki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty elektroenergetyczne (stacjê
transformatorow¹),

2/ dopuszcza siê jej przebudowê i modernizacjê (z wymian¹
transformatorów w³¹cznie) w ramach zajmowanego terenu.

§ 15. Teren oznaczony symbolem  01KUd,   przeznacza siê pod
drogê dojazdow¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i
zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ ulicê o funkcji dojazdowej, dopusz-
czalna jej przebudowa,

2/ przyjmuje siê dla niej szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych,
zgodnie z rysunkiem planu,

3/ szeroko�æ jezdni w granicach 5,0-5,5 m, pozosta³e parametry
wg bran¿owych warunków technicznych; chodniki obustronne,

4/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architektury i
urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, szafki instalacyjne, lam-
py); elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ dosto-
sowanych do otoczenia,

5/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie mog¹ byæ pro-
wadzone jako napowietrzne.

§ 16. Ochrona warto�ci kulturowych:
1/ Istniej¹ce budynki przy ul. Obroñców Tobruku  obejmuje siê

ochron¹ konserwarwatorsk¹.
2/ Obiekty okre�lone w pkt.1 nale¿y wpisaæ do rejestru zabyt-

ków OWKZ lub do Gminnej Ewidencji Dóbr Kultury.
3/ Prace w obiektach zabytkowych, projekty inwestycyjne wy-

magaj¹ uzgodnienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.

4/ Prace projektowe i roboty budowlane przy obiektach zabytko-
wych winny prowadziæ osoby posiadaj¹ce w³a�ciwe zezwolenie.

5/ Roboty ziemne na obszarze objêtym planem winny byæ pro-
wadzone pod nadzorem archeologicznym; w przypadku odkryæ obiek-
tów archeologicznych roboty nale¿y wstrzymaæ i przeprowadziæ ratowni-
cze badania archeologiczne, po uzyskaniu zezwolenia Opolskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków.

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

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

2/  Na terenie  obowi¹zuje odprowadzenie �cieków zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami do miejskich systemów kanalizacyjnych
(bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej, a opadowych  do
kanalizacji deszczowej; przy czym odprowadzenie wód opadowych z
utwardzonych terenów ulic, placów, parkingów  po ich podczyszcze-
niu - separacji).

3/ Wyklucza siê na obszarze objêtym planem lokalizacjê zbiorni-
ków wybieralnych.

4/ Na terenie prowadziæ nale¿y zorganizowan¹ gospodarkê od-
padami, polegaj¹c¹ na wstêpnej segregacji i gromadzeniu sta³ych od-
padków komunalnych w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach, na
okre�lonych miejscach poszczególnych posesji, sk¹d wywo¿one bêd¹ przez
s³u¿by komunalne poza obszar miasta na gminne wysypisko we wsi Do-
maszkowice.

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

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

§ 20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 21. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
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   13   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) po uzyska-
niu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamiê-
ci Walki i Mêczeñstwa w Opolu, Rada Miejska w Nysie uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. W celu upamiêtnienia 60-tej rocznicy masowych mor-
dów Polaków na Wo³yniu umieszcza siê, na �cianie dzwonnicy
przy ko�ciele pw. �w. Jakuba i �w. Agnieszki w Nysie, tablicê
pami¹tkow¹, której projekt graficzny przedstawia za³¹cznik, bê-
d¹cy integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XV/232/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie umieszczenia tablicy pami¹tkowej.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
i Nr 214, poz. 1806),  Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Paczków, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

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

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/152/2000 Rady Miejskiej
w Paczkowie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Paczków.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Paczkowie.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wac³aw Æwik

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XI/63/03

Rady Miejskiej w Paczowie
z dnia 4 wrzesnia 2003 r.

STATUT
GMINY PACZKÓW

Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.Statut okre�la:
1. Ustrój Gminy Paczków.
2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

stek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Miejskiej.

3. Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
i komisji Rady Miejskiej.

4. Zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej.
5. Zasady dostêpu obywateli do dokumentów organów

Gminy i sposobów korzystania z nich.

§ 2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Paczków.
2. Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Pacz-

kowie.
3. Komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miej-

skiej w Paczkowie.
4. Przewodnicz¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Przewod-

nicz¹cego Rady Miejskiej w Paczkowie.
5. Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Paczkowie.
6. Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Paczkowa.
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Uchwa³a Nr  XI/63/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 4 wrze�nia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Paczków.

7. Sekretarzu - nale¿y przez to rozumieæ Sekretarza Gmi-
ny Paczków.

8. Skarbniku - nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika Gminy
Paczków.

9. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Paczków.
10. Ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia

8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (  Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z pó�n. zm.)

Rozdzia³ II
G M I N A

§ 3. 1. Gmina Paczków jest podstawow¹ jednostk¹ lokal-
nego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obsza-
rze Gminy, z mocy ustawy stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samo-
rz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³
w referendum oraz poprzez swoje organy.

§ 4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Województwie Opolskim w
Powiecie Nyskim i obejmuje obszar o powierzchni 7 969 ha.

2. Granice Gminy okre�lone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3. W sk³ad Gminy wchodzi miasto Paczków i 11 wsi stanowi¹-
cych so³ectwa i funkcjonuj¹cych jako jednostki pomocnicze Gminy:

a) Lisie K¹ty,
b) Kozielno,
c) Unikowice,
d) Dziewiêtlice,
e) �cibórz,
f) Stary Paczków,
g) Go�cice,
h) Kamienica,
i) Uje�dziec,
j) Wilamowa,
k) Trzeboszowice.
4. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Paczków.
5. Gmina pos³uguje siê herbem miasta Paczkowa.
Wzór herbu stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.
6. Barwy Gminy okre�la jej flaga, sk³adaj¹ca siê z dwóch

p³atów: górny p³at ¿ó³ty, p³at dolny zielony. Na �rodku flagi znaj-
duje siê herb Gminy. Wzór flagi okre�la za³¹cznik nr 3 do Statutu.

Rozdzia³ III
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 5. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki po-
mocniczej Gminy, a tak¿e jej granicach, rozstrzyga Rada w dro-
dze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

inicjatorem utworzenia, po³¹czenia lub zniesienia jednost-
ki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednost-
ka ma obejmowaæ lub obejmuje, albo organy Gminy, utworze-
nie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej
musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okre�la
Rada odrêbn¹ uchwa³¹, projekt granic jednostki pomocniczej
sporz¹dza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia
tej jednostki, przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
- w miarê mo¿liwo�ci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
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2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio ust. 1.

3. Wynik konsultacji nie ma charakteru wi¹¿¹cego.
4. Zamiar powo³ania jednostki pomocniczej podaje siê

do publicznej wiadomo�ci, co najmniej na miesi¹c przed roz-
patrzeniem wniosku przez Radê.

§ 6. Uchwa³a, o jakiej mowa w § 5 ust. 1, powinna okre-
�laæ w szczególno�ci:

1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.

§ 7. 1. Rada w uchwale bud¿etowej mo¿e wyodrêbniæ �rod-
ki do dyspozycji jednostek pomocniczych. Organy wykonawcze
tych jednostek opracowuj¹ plan rozdysponowania wydzielonych
�rodków.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodziel-
nie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji zgodnie z planem,
o którym mowa w ust. 1.

3. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków, obowi¹zane s¹ do przestrzegania podzia³ów w uk³adzie
dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

§ 8. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomoc-
niczych sprawuje Skarbnik i przedk³ada informacje w tym zakre-
sie Burmistrzowi.

2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okre�lonych w statutach tych jednostek.

§ 9. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej powinien uczestniczyæ w sesjach Rady.

2. Mo¿e on zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak pra-
wa do udzia³u w g³osowaniu

Rozdzia³ IV
RADA MIEJSKA

§ 10. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w
Gminie.

2. Rada sk³ada siê z radnych w liczbie okre�lonej ustaw¹.

§ 11. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje sta-
³e i dora�ne oraz przez Burmistrza, w zakresie, w jakim wykonuje
on uchwa³y Rady.

§ 12. 1. Czynno�ci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji
obejmuj¹:

a) okre�lenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej Rady,

b) przygotowanie porz¹dku obrad,
c) dokonanie otwarcia sesji,
d) powierzenie prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem

spo�ród radnych obecnych na sesji,
2. Porz¹dek obrad, o jakim mowa w ust. 1 pkt. b, powinien

obejmowaæ sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o sta-
nie Gminy.

§ 13. Przewodnicz¹cy Rady w szczególno�ci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom Rady,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami

uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do

wykonywania przez radnych ich mandatu,
7) sk³ada w imieniu Rady o�wiadczenia mediom w spra-

wach, które by³y przedmiotem obrad Rady,

8) koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady.

§ 14. W przypadku odwo³ania z funkcji, b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹-
cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokonuje wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§ 15. Burmistrz zapewnia Radzie kompleksow¹ obs³ugê
techniczn¹ i organizacyjn¹ poprzez Biuro Rady.

Rozdzia³ V
TRYB PRACY RADY

1.Sesje Rady

§ 16. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okre�lone w usta-
wie oraz w innych przepisach prawnych.

§ 17. 1. Przygotowanie sesji obejmuje:
a) ustalenie porz¹dku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

2. O terminie, miejscu i porz¹dku obrad sesji powiada-
mia siê radnych najpó�niej na 7 dni kalendarzowych przed ter-
minem obrad, listownie lub w inny zwyczajowo przyjêty sposób.

3. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust.2
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy
termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³o-
szony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem
nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.

4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie ob-
rad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci w
sposób zwyczajowo przyjêty.

5. Termin, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od
dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuje
dnia odbywania sesji.

§ 18. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po za-
siêgniêciu opinii Burmistrza, ustala listê osób zaproszonych na
sesjê.

2. W sesjach Rady uczestniczy Burmistrz oraz na wniosek
Rady, a za zgod¹ Burmistrza - Sekretarz, Skarbnik, radca prawny
oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlega-
j¹cych kontroli Rady.

§ 19. Wy³¹czenie jawno�ci sesji jest dopuszczalne jedy-
nie w przypadkach przewidzianych w ustawach.

§ 20. 1. Sesje Rady odbywaj¹ siê w sali posiedzeñ budyn-
ku Urzêdu Miejskiego w Paczkowie.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e zwo³aæ uroczyst¹ sesjê Rady.

§ 21. 1. Jedna sesja mo¿e obejmowaæ maksymalnie trzy
posiedzenia.

2. Na wniosek ka¿dego radnego lub przewodnicz¹cego
obrad Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowa-
niu obrad w innym wyznaczonym terminie i miejscu, na kolej-
nym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji Rada mo¿e postanowiæ w szczegól-
no�ci ze wzglêdu na niemo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku ob-
rad lub konieczno�æ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania do-
datkowych materia³ów albo ze wzglêdu na inne nieprzewidzia-
ne okoliczno�ci, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³a�ciwe obradowa-
nie lub podjêcie uchwa³.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opu�cili obrady przed ich zakoñ-
czeniem, odnotowuje siê w protokole obrad.
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§ 22. Sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych
w planie pracy Rady lub w terminach okre�lonych przez Prze-
wodnicz¹cego.

§ 23. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.

2. Przewodnicz¹cy obrad nie przerywa sesji, nawet wtedy,
gdy liczba obecnych radnych spadnie poni¿ej po³owy ustawo-
wego sk³adu Rady.

§ 24. Po otwarciu sesji, przewodnicz¹cy obrad na podsta-
wie listy obecno�ci, stwierdza prawomocno�æ obrad, nastêp-
nie stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany po-
rz¹dku obrad.

§ 25. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1. Powo³anie Sekretarza obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza w okresie miê-

dzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady.
4. Rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich

sesjach.
7. Wolne wnioski i informacje.

§ 26. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasad-

niczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie

stanu faktycznego bêd¹cego przedmiotem interpelacji.
4. Interpelacjê sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Prze-

wodnicz¹cego, który przekazuje j¹ niezw³ocznie Burmistrzowi.
5. Odpowied� na interpelacjê jest udzielana w formie pi-

semnej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania interpelacji, sk³a-
dana jest na rêce Przewodnicz¹cego i radnego wystêpuj¹cego
z interpelacj¹.

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³a-
�ciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, inter-
peluj¹cy radny mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego z ¿¹da-
niem niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

8. Przewodnicz¹cy informuje radnych na sesji o z³o¿onych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach na nie, w ramach
odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

§ 27. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych pro-
blemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewod-
nicz¹cego lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

§ 28. 1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug ustalo-
nego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad ka¿dym z
punktów.

2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejno�ci zg³o-
szeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu
poza kolejno�ci¹.

3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego.

4. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym momen-
cie obrad.

5. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobie spoza Rady.

§ 29. 1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebie-
giem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³o�ci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce
tematu, formy, czasu trwania ich wyst¹pieñ.

3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d�
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy zwraca uwagê na
niestosowno�æ zachowania radnego, a gdy te czynno�ci nie
przynios¹ skutku Przewodnicz¹cy mo¿e odebraæ radnemu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
wszystkich osób spoza Rady uczestnicz¹cych w sesji.

5. W przypadku uporczywego naruszania porz¹dku lub
powagi obrad przez osoby spo�ród publiczno�ci, Przewodni-
cz¹cy mo¿e wezwaæ odpowiednie s³u¿by w celu zaprowadzenia
porz¹dku.

§ 30. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu umo¿-
liwienia w³a�ciwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania
siê do zg³oszonych w czasie obrad wniosków.

2. Po zamkniêciu dyskusji, Przewodnicz¹cy rozpoczyna
procedurê g³osowania.

3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
g³osowania, Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ radnemu g³osu tyl-
ko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o
sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 31. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.

§ 32. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg i zawieraæ w szczególno�ci:

1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej roz-
poczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i
nazwisko przewodnicz¹cego obrad, protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocno�ci sesji,
3) imiona i nazwiska nieobecnych radnych,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, tre�æ wyst¹pieñ i uchwalonych wniosków,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:

"za" i "przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê" oraz g³osów niewa¿nych,
8) podpis przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.

§ 33. 1. Do protoko³u sesji do³¹cza siê listê obecno�ci
radnych, listê zaproszonych go�ci, teksty przyjêtych przez Radê
uchwa³, usprawiedliwienia nieobecnych radnych, o�wiadcze-
nia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego.

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy dorêcza Burmistrzowi najpó�-
niej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.

3. Je¿eli tre�æ uchwa³y zwi¹zana jest z przedmiotem dzia-
³alno�ci gminnej jednostki organizacyjnej, Burmistrz dorêcza
kopiê uchwa³y kierownikowi tej jednostki.

2. Uchwa³y

§ 34. 1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
a) co najmniej trzech radnych,
b) komisje sta³e lub dora�ne,
c) Burmistrz.
2. Podmiot wystêpuj¹cy z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ uza-

sadnia potrzebê jej podjêcia.
3. Burmistrz przedk³ada Radzie projekt uchwa³y wraz z

uzasadnieniem, o którym mowa w ust. 2, informacj¹ o skutkach
finansowych jej realizacji oraz opini¹ radcy prawnego lub adwo-
kata co do jej zgodno�ci z prawem.

4. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:
a) tytu³ uchwa³y,
b) podstawê prawn¹,
c) postanowienia merytoryczne,
d) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a sfinansowania re-

alizacji uchwa³y,
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e) ustalenie terminu wej�cia w ¿ycie uchwa³y.

§ 35. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w reje-
strze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

3. Procedura g³osowania

§ 36. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesie-
nie rêki.

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza przewod-
nicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzy-
muj¹ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych
na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady,
nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia g³osów przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy obrad.

§ 37. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo
g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skru-
tacyjna z wy³onionym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

2. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytu-
j¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

5. Karty z oddanymi g³osami stanowi¹ za³¹cznik do proto-
ko³u sesji.

§ 38. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem ka¿dego
wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie propono-
wan¹ tre�æ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przej-
rzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwo�ci, co do intencji wniosko-
dawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny
spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga
przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów za-
pytuje ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ, i po otrzyma-
niu odpowiedzi twierdz¹cej, poddaje pod g³osowanie zamkniê-
cie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pi�mie.

§ 39. 1. W razie zg³oszenia wniosku w sprawie odrzuce-
nia projektu uchwa³y, Rada g³osuje nad tym wnioskiem w pierw-
szej kolejno�ci.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich ko-
lejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci przewodnicz¹cy obrad
poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub od-
rzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne po-
prawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod
g³osowanie.

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lon¹
w ust. 2.

5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cz-
nie nad grup¹ poprawek, do projektu uchwa³y.

6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostat-
niej kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzeczno�æ pomiê-
dzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

4. Komisje Rady

§ 40. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
a) Komisjê Rewizyjn¹,
b) Komisjê Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami,
zajmuj¹c¹ siê sprawami rozwoju i perspektyw rolnictwa

oraz ochron¹ �rodowiska, inwestycjami proekologicznymi za-
gospodarowaniem przestrzennym terenów wiejskich,

c)Komisjê O�wiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw So-
cjalnych,

zajmuj¹c¹ siê zagadnieniami z zakresu funkcjonowania
szkó³, przedszkoli, instytucji kultury, a tak¿e rozwojem turystyki,
ochron¹ zdrowia i pomoc¹ spo³eczn¹,

d) Komisjê Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
zajmuj¹c¹ siê problematyk¹ finansów publicznych, inicjuj¹c¹ dzia³a-
nia Rady w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy, w tym gospodar-
ki komunalnej i mieszkaniowej, inwestycjami i przedsiêbiorczo�ci¹
gospodarcz¹ oraz promocj¹ Gminy w kraju i zagranic¹.

2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.

§ 41.1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pra-
cy stosownych zmian.

§ 42. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-

wiednimi komisjami innych gmin, a nadto z innymi podmiotami,
je�li jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alno�ci.

3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i
nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania.

§ 43. Pracami komisji kieruj¹ przewodnicz¹cy komisji wy-
bierani przez Radê lub zastêpcy przewodnicz¹cych komisji wy-
bierani przez cz³onków danej komisji.

§ 44. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 45. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych, co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alno-
�ci komisji.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do komisji do-
ra�nych powo³anych przez Radê.

§ 46. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowa-
niu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu komisji.

5. Radni

§ 47. 1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê�
z mieszkañcami Gminy oraz ich organizacjami, przyjmuje zg³oszone
postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.

2. Obowi¹zek okre�lony w ust. 1 mo¿e byæ realizowany w
szczególno�ci poprzez:

a) organizowanie spotkañ z wyborcami,
b) dy¿ury w siedzibie Rady,
c) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg miesz-

kañców Gminy,
d) wspó³dzia³anie z organami jednostek pomocniczych.
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§ 48.1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach i
posiedzeniach komisji podpisem na li�cie obecno�ci.

2.Radny w ci¹gu 5 dni od daty odbycia sesji lub posiedze-
nia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³ada-
j¹c stosowne pisemne lub ustne wyja�nienia na rêce Przewod-
nicz¹cego lub przewodnicz¹cego komisji.

§ 49. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹ce-
go radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê dora�n¹ do szczegó³owego zbadania wszyst-
kich okoliczno�ci sprawy.

2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pi�mie Przewodnicz¹cemu.

3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie zgody na roz-
wi¹zanie z radnym stosunku pracy, Rada umo¿liwia radnemu
z³o¿enie wyja�nieñ.

Rozdzia³ VI
ZASADY I TRYB DZIA£ANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

1.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 50. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego.

2. Posiedzenia mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e na wniosek:

a) Przewodnicz¹cego Rady,
b) nie mniej ni¿ 5 radnych,
c) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporz¹dza siê proto-

kó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komi-
sji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

§ 51. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu Komi-
sji w g³osowaniu jawnym.

§ 52. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i
ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹-
zanym z przedmiotem przeprowadzanych kontroli.

2.Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 53. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Burmi-
strza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomoc-
niczych Gminy pod wzglêdem:

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bu-
d¿etu Gminy.

§ 54. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ.

2. W sprawie wy³¹czenia cz³onka Komisji Rewizyjnej de-
cyduje Rada w formie przeg³osowanego wniosku z odpowied-
nim zapisem w protokole obrad.

3.Zasady kontroli

§ 55. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce ro-
dzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego pod-
miotu,

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia z za-
kresu dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce nie-
wielki fragment jego dzia³alno�ci,

3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione przez kontrolo-
wany podmiot.

§ 56. 1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniecha-
nie, a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczegól-
nych czynno�ci kontrolnych.

2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakre-
su i przedmiotu kontroli.

§ 57. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycz-
nego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rzetel-
ne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno�ci
wed³ug kryteriów ustalonych w § 79 ust. 1.

2. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zasiêgn¹æ opinii i korzy-
staæ z pomocy ekspertów spoza komisji.

4.Tryb kontroli

§ 58. 1. Kontroli kompleksowych dokonuje ca³a Komisja
Rewizyjna.

2. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prze-
prowadzane przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej lub
dwóch cz³onków.

§ 59. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasad-
niaj¹ce zawiadomienie.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontroluj¹-
cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego.

§ 60. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przeprowadze-
nia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych doku-
menty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kon-
trolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi³
wykonania czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pi-
semnego wyja�nienia.

4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyja-
�nieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okre�lone w ust. 3.

5. Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwo-
�ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

5.Protoko³y kontroli

§ 61.1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonych kon-
troli - w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokon-
trolny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynno�ci kontrolnych, a w szczególno-

�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³o-
wo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie
dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
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8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika
kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u.

2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owo�ci stwier-
dzonych w wyniku kontroli.

§ 62. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on zobowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyja-
�nienia jej przyczyn.

2. Wyja�nienia, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

§ 63. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ
na rêce Przewodnicz¹cego uwagi dotycz¹ce kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego pod-
miotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§ 64. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzem-
plarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u -
otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

6.Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 65. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
a) terminy odbywania posiedzeñ,
b) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kon-

troli kompleksowej.
3. Przyst¹pienie do wykonywania kontroli mo¿e nast¹piæ

po zatwierdzeniu planu pracy.

§ 66. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
30 stycznia ka¿dego roku - sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci
za rok ubieg³y.

Rozdzia³ VII
ZASADY DZIA£ANIA KLUBÓW RADNYCH

§ 67. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych na zasadach
przynale¿no�ci politycznej, zawodowej lub innej.

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

3. Kluby radnych dzia³aj¹ w ramach Rady, lecz s¹ od niej
niezale¿ne.

4. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
5. Kluby radnych dzia³aj¹ na podstawie w³asnego regula-

minu. Regulamin ten nie mo¿e byæ sprzeczny ze Statutem.

§ 68. 1. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³o-
szone Przewodnicz¹cemu, który prowadzi rejestr klubów.

2. W zg³oszeniu podaje siê w szczególno�ci:
a) nazwê klubu,
b) listê cz³onków,
c) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
3. Kluby radnych dzia³aj¹ spo³ecznie i zapewniaj¹ sobie

w³asn¹ obs³ugê biurow¹.

Rozdzia³ VIII
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z

DOKUMENTÓW RADY,KOMISJI I BURMISTRZA

§ 69. 1. Za udostêpnianie obywatelom dokumentów wyni-
kaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez organy Gminy,
w tym protoko³ów z sesji Rady, odpowiada Burmistrz.

2. Wniosek o udostêpnienie dokumentów, o których mowa
w ust. 1, obywatel zwany dalej wnioskodawc¹, sk³ada na pi-
�mie do Burmistrza, okre�laj¹c rodzaj dokumentu i sprawê, której
dotyczy.

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

4. Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym
mowa w ust. 2, sformu³owany jest w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
identyfikacjê dokumentu, Burmistrz wyznacza na pi�mie termin
do uzupe³nienia wniosku. Po bezskutecznym up³ywie tego ter-
minu, wniosek pozostawia siê bez realizacji.

§ 70. 1. Burmistrz ustala datê oraz miejsce udostêpniania
dokumentów, o czym pisemnie lub telefonicznie powiadamia
wnioskodawcê nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.

2. Na uzasadnion¹ pro�bê wnioskodawcy, Burmistrz ustala
inna datê udostêpnienia, dogodn¹ dla wnioskodawcy.

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

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

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

3. Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów dokumen-
tu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z przyczyn, o których mowa w ust. 1,
udostêpnia siê pozosta³¹ czê�æ dokumentu.

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

§ 72. 1. Dokumenty s¹ udostêpniane w obecno�ci pra-
cownika Urzêdu Miejskiego w Biurze Rady Miejskiej lub w in-
nym miejscu wskazanym przez Burmistrza.

2. Obywatel mo¿e sporz¹dzaæ notatki i wypisy z udostêp-
nionych dokumentów.

3. Udostêpnianie dokumentów nie obejmuje sporz¹dzania i
wydawania kserokopii b¹d� odpisów udostêpnionych dokumentów.

§ 73. 1. Udostêpnianie dokumentów jest bezp³atne.
2. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ pracownika Urzêdu Miej-

skiego do podejmowania czynno�ci, o których mowa w niniej-
szym rozdziale, w  �imieniu Burmistrza".

ROZDZIA£ IX
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI

§ 74. 1.W Urzêdzie mog¹ byæ zatrudnieni w drodze miano-
wania pracownicy samorz¹dowi na nastêpuj¹cych stanowi-
skach :

1) naczelnik wydzia³u.
2.Mianowanie na stanowisko naczelnika wydzia³u musi

byæ poprzedzone co najmniej trzyletni¹ umow¹ o pracê oraz uzy-
skaniem oceny wyró¿niaj¹cej w tym okresie.

3. Zasady oceny kwalifikacyjnej pracownika mianowane-
go okre�la odrêbna uchwa³a Rady.

ROZDZIA£ X
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 75. 1. Akty prawa miejscowego og³aszane s¹ w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego, a pozosta³e uchwa³y w spo-
sób zwyczajowo przyjêty, tj. przez umieszczenie na tablicy informacyj-
nej Urzêdu Miejskiego lub przez og³oszenie w lokalnej gazecie.

2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie, zastoso-
wanie maj¹ ustawy samorz¹dowe.
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Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c)
i art. 45 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504) oraz w
zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169,
poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie za-
twierdzenia taryfy dla ciep³a Miejskiego Zak³adu  Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Kêdzierzynie Ko�lu, posiadaj¹-
cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 531342666,
zwanego w dalszej czê�ci decyzji Przedsiêbiorstwem, postana-
wiam:

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a, ustalon¹ przez wymie-
nione Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej de-
cyzji,

2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okre�laj¹ce pro-
jektowan¹ poprawê efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbior-
stwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiê-
biorstwo dzia³alno�ci gospodarczej w pierwszym roku stoso-
wania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹-
cego pierwszy rok stosowania taryfy:

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysoko�ci 0,31%,

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci 7,95%,

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korek-
cyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
31 sierpnia 2005 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, w zwi¹zku z art. 47 ust.  2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiêbiorstwa
posiadaj¹cego koncesje z dnia 12 listopada 1998 r. na: wytwa-
rzanie ciep³a nr WCC/617/77/W/3/98/WB ze zmianami, przesy-
³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/645/77/W/3/98/WB ze zmiana-
mi, obrót ciep³em nr OCC/174/77/W/3/98/WB ze zmianami, w
dniu 21 lipca 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie admini-
stracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej
przez to Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przed-
siêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy-
³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em, ustalaj¹ taryfy dla ciep³a,
które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy -
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych
poprawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiêbiorstw ener-
getycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przed-
siêbiorstwa danego rodzaju dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e
ustalanie okresu obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podsta-
wie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 45
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
zwanego w dalszej czê�ci "rozporz¹dzeniem taryfowym".

Bazowe ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych pro-
wadzenia dzia³alno�ci, zaplanowanych dla pierwszego roku sto-
sowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów ponie-
sionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprze-
dzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹-
dzenia taryfowego).

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
rozstrzygniêcia decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do projek-
towanej efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przed-
siêbiorstwo dzia³alno�ci koncesjonowanej w okresie stosowa-
nia taryfy.

Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y w ce-
nach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniej-
sz¹ decyzj¹.

Okres stosowania taryfy w my�l § 28 ust. 3 rozporz¹dze-
nia taryfowego - nie mo¿e byæ d³u¿szy od okresu obowi¹zywania
wspó³czynników korekcyjnych.

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

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów - za moim po�rednictwem, w terminie dwutygodnio-
wym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i
art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).

2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wymaga-
niom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ ozna-
czenie zaskar¿onej decyzji i warto�ci przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji  w ca³o-
�ci lub czê�ci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo-Za-
chodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energety-
ki - ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wro-
c³aw.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo ener-
getyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

1756

Decyzja
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Nr OWR-820/77-B/15/2003/III/CP

z dnia 28 pa�dziernika 2003 r.
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetycz-
ne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od daty jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Dyrektor

Wincenty Rêkas

Za³¹cznik
do decyzji Prezesa URE

Nr OWR-820/77-B/15/2003/III/CP
z dnia 28 pa�dziernika 2003 r.

TARYFA DLA CIEP£A

I. Obja�nienia pojêæ u¿ywanych w taryfie

1) ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),

2) rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),

3) rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Mi-
nistra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó-
³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owni-
czych, obrotu ciep³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�ciowych
obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

4) taryfa - zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich
stosowania, opracowany przez sprzedawcê i wprowadzony jako
obowi¹zuj¹cy dla okre�lonych w nim odbiorców w trybie okre-
�lonym ustaw¹,

5) przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Miej-
ski Zak³ad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Kêdzierzy-
nie-Ko�lu, prowadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wy-
twarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em,

6) odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,

7) �ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

8) lokalne �ród³o ciep³a - zlokalizowane w obiekcie �ród³o
ciep³a, które bezpo�rednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiek-
cie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,

9) sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub in-
stalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze �róde³ ciep³a do
obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,

10) wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów no�nika
ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji ilo�ci ciep³a do-
starczanego do instalacji odbiorczych,

11) grupowy wêze³ cieplny - wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,

12) przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadza-
j¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek
zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em ciepl-
nym, lub �ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,

13) instalacja odbiorcza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej wody
z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru
ciep³ej wody w obiekcie,

14) zewnêtrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub �ród³o ciep³a z
obiektami,

15) obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,

16) uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci i pa-
rametrów no�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podsta-
wê do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u dostarczania ciep³a,

17) zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêd-
niaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:

a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzyma-
nie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej
wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub in-
stalacji, zgodnie z okre�lonymi dla nich warunkami techniczny-
mi i wymaganiami technologicznymi,

18) warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura powie-
trza atmosferycznego okre�lona dla strefy klimatycznej, w której zloka-
lizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,

19) liczba punktów pomiarowych - ³¹czna liczba uk³a-
dów pomiarowo-rozliczeniowych,  zainstalowanych w przy³¹czach
do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których wskazania stano-
wi¹ podstawê do okre�lania udzia³u poszczególnych odbior-
ców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów
cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,

20) nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez
zawarcia umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym lub nie-
zgodnie z umow¹,

21) oznaczenia sieci ciep³owniczych:
sieæ ciep³ownicza nr 1 - sieæ ciep³ownicza sprzedawcy,

któr¹ ciep³o dostarczane jest dla odbiorców na Osiedlach: Pia-
stów, Wschód, �ródmie�cie  Pogorzelec i Le�na,

sieæ ciep³ownicza nr 2 - sieæ ciep³ownicza sprzedawcy,
któr¹ ciep³o dostarczane jest dla odbiorców  w dzielnicy Ko�le,

sieæ ciep³ownicza nr 3 - sieæ ciep³ownicza sprzedawcy,
któr¹ ciep³o dostarczane jest dla odbiorców na Osiedlach Azoty
i Zacisze.

II. Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z zaopa-
trzeniem w ciep³o

Miejski Zak³ad Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Kê-
dzierzynie-Ko�lu prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie
wytwarzania,  przesy³ania i dystrybucji  oraz obrotu ciep³em na
terenie miasta Kêdzierzyn-Ko�le.

Dzia³alno�æ prowadzona jest na podstawie udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia
12 listopada 1998 r. na:

- wytwarzanie ciep³a nr WCC/617/77/W/3/98/WB, ze zmia-
n¹ z dnia 13 lutego 2001 r. nr WCC/617A/77/W/3/2001/RW i z
dnia 8 wrze�nia 2003 r. nr WCC/617B/77/W/OWR/2003/HC,

- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/645/77/W/3/98/
WB, ze zmianami: z dnia 14 wrze�nia 1999 r. nr PCC/645/S/77/
U/3/99, z dnia 24 lutego 2000 r. nr PCC/645A/77/W/3/2000/RW,
z dnia 13 lutego 2001 r. nr PCC/645B/77/W/3/2001/RW, z dnia
23 pa�dziernika 2001 r. nr PCC/645C/77/W/3/2001/ASA oraz z
dnia 8 wrze�nia 2003 r. nr PCC/645D/77/W/OWR/2003/HC,

- obrót ciep³em nr OCC/174/77/W/3/98/WB, ze zmian¹ z
dnia 14 wrze�nia 1999 r. nr OCC/174/S/77/U/3/99.
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III. Podzia³ odbiorców ciep³a na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporz¹dzenia taryfowego w niniej-
szej taryfie wyodrêbnia siê nastêpuj¹ce grupy taryfowe:

Sym bol grupy 

taryfowej 

Charakterystyka odbiorców ciep³a 

 

A/LG 
Odbiorcy, którym  ciep³o dostarczane jest bezpo�rednio z kot³owni  

lokalnych opalanych gazem . 

B1 

Odbiorcy, którym  ciep³o dostarczone jest z elektrociep³owni Zak³adów 

Azotow ych "KÊD ZIER ZYN", za po�rednictwem  sieci ciep³owniczej  

nr 1. 

Ci1 

Odbiorcy, którym  ciep³o dostarczane jest z elektrociep³owni Zak³adów 

Azotow ych "KÊD ZIER ZYN", za po�rednictwem  sieci ciep³owniczej nr 

1 i wêz³ów  indywidualnych sprzedawcy. 

Cgr1 

Odbiorcy, którym  ciep³o dostarczane jest z elektrociep³owni Zak³adów 

Azotow ych "KÊD ZIER ZYN", za po�rednictwem  sieci ciep³owniczej nr 

1 i wêz³ów  grupow ych sprzedawcy oraz zewnêtrznych instalacji  

odbiorczych odbiorcy. 

D1 

Odbiorcy, którym  ciep³o dostarczane jest z elektrociep³owni Zak³adów 

Azotow ych "KÊD ZIER ZYN", za po�rednictwem  sieci ciep³owniczej  

nr 1, wêz³ów  grupow ych i zewnêtrznych instalacji odbiorczych 

sprzedawcy. 

B2 
Odbiorcy, którym  ciep³o dostarczane jest z ciep³owni przy ul. 

Piastowskiej, za po�rednictwem  sieci ciep³owniczej nr 2. 

Ci2 

Odbiorcy, którym  ciep³o dostarczane jest z ciep³owni przy ul. 

Piastowskiej, za po�rednictwem  sieci ciep³owniczej nr 2 i wêz³ów   

indywidualnych sprzedawcy. 

Cgr2 

Odbiorcy, którym  ciep³o dostarczane jest z ciep³owni przy ul. 

Piastowskiej, za po�rednictwem  sieci ciep³owniczej nr 2 i wêz³ów  

grupow ych sprzedawcy oraz zewnêtrznych instalacji odbiorczych 

odbiorcy. 

D2 

Odbiorcy, którym  ciep³o dostarczane jest z ciep³owni przy ul. 

Piastowskiej, za po�rednictwem  sieci ciep³owniczej nr 2, wêz³ów  

grupow ych i zewnêtrznych instalacji odbiorczych sprzedawcy. 

B3 

Odbiorcy, którym  ciep³o dostarczane jest z elektrociep³owni Zak³adów 

Azotow ych "KÊD ZIER ZYN�, za po�rednictw em  sieci ciep³owniczej  

nr 3. 

 

Ci3 

Odbiorcy, którym  ciep³o dostarczane jest z elektrociep³owni Zak³adów 

Azotow ych "KÊD ZIER ZYN", za po�rednictwem  sieci ciep³owniczej nr 

3 i wêz³ów  indywidualnych sprzedawcy. 

Cgr3 

Odbiorcy, którym  ciep³o dostarczane jest z elektrociep³owni Zak³adów 

Azotow ych "KÊD ZIER ZYN", za po�rednictwem  sieci ciep³owniczej nr 

3 i wêz³ów  grupow ych sprzedawcy oraz zewnêtrznych instalacji 

odbiorczych odbiorcy. 

D3 

Odbiorcy, którym  ciep³o dostarczane jest z elektrociep³owni Zak³adów 

Azotow ych "KÊD ZIER ZYN", za po�rednictwem  sieci ciep³owniczej  

nr 3, wêz³ów  grupow ych i zewnêtrznych instalacji odbiorczych 

sprzedawcy. 
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IV. Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at

1. Ceny i stawki op³at za ciep³o

Grupa taryfowa �A/LG�

    Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto

Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹

moc ciepln¹ z³/MW/m-c 7 898,41 9 636,06

Stawka op³aty za ciep³o z³/GJ 30,54 37,26

Grupa taryfowa  �B1�

    Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto

z³/MW/rok 17 873,77 21 806,00Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe rata miesiêczna 1 489,48 1 817,17

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 7,53 9,19

z³/punkt pomiarowy/rok 144,00 175,68Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 12,00 14,64

Grupa taryfowa  �Ci1�

    Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto

z³/MW/rok 26 053,35 31 785,09Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 2 171,11 2 648,76

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 10,95 13,36

z³/punkt pomiarowy/rok 144,00 175,68Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 12,00 14,64

Grupa taryfowa  �Cgr1�

    Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto

z³/MW/rok 23 563,96 28 748,03Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 1 963,66 2 395,67

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 9,90 12,08

z³/punkt pomiarowy/rok 144,00 175,68Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 12,00 14,64
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Grupa taryfowa  �D1�

    Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto

z³/MW/rok 26 613,11 32 467,99Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 2 217,76 2705,67

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 11,20 13,66

z³/punkt pomiarowy/rok 144,00 175,68Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 12,00 14,64

Grupa taryfowa  �B2�

Wysoko�æ cen i stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto

z³/MW/rok 52 559,66 64 122,79
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 4 379,97 5 343,57

Cena ciep³a z³/GJ 23,29 28,41

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

10,90 13,30

z³/MW/rok 4 996,65 6 095,91Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe rata miesiêczna 416,39 507,99

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 2,14 2,61

z³/punkt pomiarowy/rok 144,00 175,68Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 12,00 14,64

Grupa taryfowa  �Ci2�

Wysoko�æ cen i stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto

z³/MW/rok 52 559,66 64 122,79
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 4 379,97 5 343,57

Cena ciep³a z³/GJ 23,29 28,41

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

10,90 13,30

z³/MW/rok 12 608,14 15 381,93Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 1 050,68 1 281,83

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 5,38 6,56

z³/punkt pomiarowy/rok 144,00 175,68Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 12,00 14,64
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Grupa taryfowa  �Cgr2�

Wysoko�æ cen i stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto

z³/MW/rok 52 559,66 64 122,79
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 4 379,97 5 343,57

Cena ciep³a z³/GJ 23,29 28,41

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

10,90 13,30

z³/MW/rok 10 461,51 12 763,04Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 871,79 1 063,59

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 4,51 5,50

z³/punkt pomiarowy/rok 144,00 175,68Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 12,00 14,64

Grupa taryfowa  �D2�

Wysoko�æ cen i stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto

z³/MW/rok 52 559,66 64 122,79
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 4 379,97 5 343,57

Cena ciep³a z³/GJ 23,29 28,41

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

10,90 13,30

z³/MW/rok 12 468,88 15 212,03Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 1 039,07 1 267,67

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 5,40 6,59

z³/punkt pomiarowy/rok 144,00 175,68Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 12,00 14,64

Grupa taryfowa  �B3�

    Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto

z³/MW/rok 4 857,60 5 926,27Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 404,80 493,86

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 2,26 2,76

z³/punkt pomiarowy/rok 144,00 175,68Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 12,00 14,64
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 Grupa taryfowa  �Ci3�

    Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto

z³/MW/rok 17 806,71 21 724,19Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 1 483,89 1 810,35

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 5,88 7,17

z³/punkt pomiarowy/rok 144,00 175,68Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 12,00 14,64

Grupa taryfowa  �Cgr3�

    Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto

z³/MW/rok 16 998,94 20 738,71Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 1 416,58 1 728,23

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 6,17 7,53

z³/punkt pomiarowy/rok 144,00 175,68Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 12,00 14,64

 Grupa taryfowa  �D3�

    Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto

z³/MW/rok 18 864,81 23 015,07Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe rata miesiêczna 1 572,07 1 917,92

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 6,84 8,34

z³/punkt pomiarowy/rok 144,00 175,68Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 12,00 14,64

Ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów i
us³ug w wysoko�ci 22%.

W rozliczeniach z odbiorcami ciep³a zaliczonymi do grup
taryfowych: B1, Ci1, Cgr1, D1, B3, Ci3, Cgr3 i D3, poza stawkami
op³at wymienionymi w niniejszej taryfie, stosowane bêd¹ rów-
nie¿ ceny za zamówion¹ moc ciepln¹, ceny ciep³a i ceny no�ni-
ka ciep³a ustalone w taryfie wytwórcy ciep³a  Zak³adów Azoto-
wych "Kêdzierzyn" S.A.

2. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej

2.1 Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czania nowych
odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na pod-

stawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podsta-
wie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednost-
kowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla
potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okre�lonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia  10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 72, poz. 664  ze zmianami), obowi¹zuj¹cych w dniu
zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnie-
niu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2.2 W razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie przy-
³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹
kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projekto-
wych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okre�lony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod
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warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy zasto-
sowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 2.1.

V. Sposób obliczania op³at

Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ - po-
bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ lub stawki
op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy
taryfowej.

Op³ata za ciep³o - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym
nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci dostarczonego cie-
p³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomia-
rowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a
cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umowach, oraz ceny ciep³a
lub stawki op³aty za ciep³o dla danej grupy taryfowej.

Op³ata za no�nik ciep³a - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w
którym nast¹pi³ pobór no�nika ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci no-
�nika ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu
pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w wê�le cieplnym
lub w miejscu okre�lonym w umowie, oraz ceny no�nika ciep³a
dla danej grupy taryfowej.

Miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe - po-
bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
danej grupy taryfowej.

Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe - pobierana za ka¿dy
miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci
dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wska-
zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na
przy³¹czu do wêz³a cieplnego albo w innych miejscach rozgrani-
czenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umo-
wach, oraz stawki op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla da-
nej grupy taryfowej.

Miesiêczna rata op³aty abonamentowej - pobierana w
ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych
i 1/12 stawki op³aty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

VI. Warunki stosowania cen i stawek op³at

Ustalone w taryfie ceny i stawki op³at obowi¹zuj¹ przy za-
chowaniu standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców okre-
�lonych w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
-niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda-

¿y ciep³a,
- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne

standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-

zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹-

cych odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia rozdzia³u 4 roz-

porz¹dzenia taryfowego.

Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podsta-
wie cen i stawek op³at netto.

VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek op³at

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego. Przedsiêbiorstwo energetycz-
ne wprowadza taryfê do stosowania nie wcze�niej  ni¿ po up³y-
wie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy bêd¹ powiadamiani pisemnie o wpro-
wadzaniu nowych cen i stawek op³at z wyprzedzeniem co naj-
mniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.


