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Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorz¹dzie powiatowym   (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.)- Rada Powiatu Brzeskiego uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu Powiatu
                                                                   o kwotê z³ 43.300,-
w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80120 § 231 o kwotê z³   7.300,-
- w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotê z³            35.000,-
w tym:
§ 075 o kwotê z³                                                          18.000,-
§ 083 o kwotê z³                                                          17.000,-
- w dziale 801 rozdziale 80145 § 069 o kwotê z³    1.000,-
2. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Powiatu
                                                                   o kwotê z³  43.300,-
 w tym:
- w dziale 750 rozdziale 75020 - wydatki bie¿¹ce
                                                                                    o kwotê z³   4.300,-
- w dziale 801 rozdziale 80120 - wydatki bie¿¹ce
                                                                                     o kwotê z³  3.000,-
- w dziale 801 rozdziale 80130 - wydatki bie¿¹ce
                                                                                   o kwotê z³  35.000,-
- w dziale 801 rozdziale 80145 - wydatki bie¿¹ce
                                                                                     o kwotê z³  1.000,-.
Zwiêkszenia wydatków w poszczególnych jednostkach i

§§ zawiera za³¹cznik nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyæ plan dochodów bud¿etu Powiatu z tytu-
³u dotacji celowych w dziale 010 rozdziale 01021

o kwotê z³  247.590,-
w tym:

§ 211                                          o kwotê z³  239.590,-
§ 641                                         o kwotê z³      8.000,-

2. Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu Powiatu
w dziale 010 rozdziale 01021 o kwotê z³                                        247.590,-

w tym:
- wydatki bie¿¹ce o kwotê z³                                    239.590,-
w tym:
wynagrodzenia i pochodne o kwotê z³                  212.726,-
- wydatki maj¹tkowe o kwotê z³                                  8.000,-
Powy¿sze dotyczy Inspekcji Weterynaryjnej w Brzegu.
Zmniejszenia wydatków w poszczególnych §§ zawiera

za³¹cznik nr 2.

§ 3. 1. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Powiatu
                                                                     o kwotê z³  6.387,-,
w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80102 - wydatki bie¿¹ce
                                                                       o kwotê z³ 6.387,-
2. Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu Powiatu
                                                                       o kwotê z³. 6.387,-
w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80102 - wydatki bie¿¹ce
                                                                       o kwotê z³  1.247,-

1821

Uchwa³a Nr IX/78/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie zmian do bud¿etu Powiatu na 2003 rok.

w tym:
wynagrodzenia i pochodne                    o kwotê z³ 1.247,-
- w dziale 801 rozdziale 80111 - wydatki bie¿¹ce
                                                                     o kwotê z³ 2.750,-
w tym:
wynagrodzenia i pochodne                     o kwotê z³ 2.750,-
- w dziale 854 rozdziale 85401 - wydatki bie¿¹ce
                                                                      o kwotê z³ 2.390,-
w tym:
wynagrodzenia i pochodne                     o kwotê z³. 2.390,-
Powy¿sze dotyczy Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Brzegu.
Podzia³ �rodków na poszczególne dzia³y i §§ zawiera za-

³¹cznik nr 3.

§ 4. Zmniejszyæ plan �rodka specjalnego w dziale 010
"Rolnictwo i ³owiectwo" rozdziale 01021 "Inspekcja Weterynaryj-
na", w tym:

- przychody                                            o kwotê z³  101.626,-
- wydatki                                                 o kwotê z³  106.439,-.

§ 5. 1. Zmniejszyæ wydatki bud¿etu Powiatu w dziale 600
"Transport i ³¹czno�æ" rozdziale "Drogi    publiczne powiatowe"
§ 4270 - wydatki bie¿¹ce                                     o kwotê z³ 15.000,-

2. Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu Powiatu w dziale 600 "Trans-
port i ³¹czno�æ" rozdziale "Drogi   publiczne powiatowe" § 6050 -
wydatki maj¹tkowe                                            o kwotê z³ 15.000,-

§ 6.   W planie Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej:

- zwiêkszyæ plan wydatków                      o kwotê z³  6.750,-
- zmniejszyæ stan �rodków obrotowych na dzieñ 31 grud-

nia 2003r.                                                            na kwotê z³  2.666,-
    Zmiany zawiera za³¹cznik nr 4 do uchwa³y.

§ 7. 1. Zmniejszyæ rezerwê o�wiatow¹ celow¹
w dziale 758 "Ró¿ne rozliczenia", rozdziale 75818

   " Rezerwy ogólne i celowe" § 4810 o kwotê z³  113.477,-
2.Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Powiatu
                                                              o kwotê z³ - 113.477,-
    w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80102 - wydatki bie¿¹ce
                                                                   o kwotê z³ 5.100,-
- w dziale 801 rozdziale 80111 - wydatki bie¿¹ce
                                                                     o kwotê z³ 2.000,-
- w dziale 801 rozdziale 80123 - wydatki bie¿¹ce
                                                                     o kwotê z³  3.900,-
- w dziale 801 rozdziale 80130 - wydatki bie¿¹ce
                                                                      o kwotê z³ 1.000,-
- w dziale 801 rozdziale 80134 - wydatki bie¿¹ce
                                                                    o kwotê z³  35.800,-
- w dziale 854 rozdziale 85401 - wydatki bie¿¹ce
                                                                      o kwotê z³     300,-
- w dziale 854 rozdziale 85403 - wydatki bie¿¹ce
                                                                   o kwotê z³  65.377,-
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  Zwiêkszenia �rodków w poszczególnych jednostkach i
§§ zawiera za³¹cznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IX/78/2003
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 czerwca 2003r.

L.p. Dzia³/ 
Rozdzia³ 

Nazwa jednostki § 4210 § 4260 § 4300 § 4410 Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 750/75020 Jednostka 

Starostwa 
  4.300,-  4.300,- 

Razem 75020,  
w tym: 

   4.300,-  4.300,- 

2. 801/80120 Liceum 
Ogólnokszta³c¹ce 
Grodków 

 900,- 1.000,- 1.100,- 3.000,- 

Razem 80120,  
w tym: 

  900,- 1.000,- 1.100,- 3.000,- 

3. 801/80130 Zespó³ Szkó³ 
Rolniczych CKP 
Grodków 

 35.000,-   35.000,- 

Razem 80130,  
w tym: 

  35.000,-   35.000,- 

4. 801/80145 Zespó³ Szkó³  
Budowlanych 
Brzeg 

400,-  +600,-  1.000,- 

Razem 80145,  
w tym: 

 400,-  +600,-  1.000,- 

OGÓ£EM,               400,- 35.900,- 5.900,- 1.100,- 43.300,- 
 

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IX/78/2003
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 czerwca 2003r.

L .p . §  K w ota  

1 . 4010  67 .706 ,- 

2 . 4020  110 .413 ,- 

3 . 4110  30 .362 ,- 

4 . 4120  4 .245,- 

5 . 4210  4 .006,- 

6 . 4260  2 .784,- 

7 . 4270  405 ,- 

8 . 4300  8 .251,- 

9 . 4410  6 .344,- 

10 . 4440  2 .074,- 

11 . 4550  3 .000,- 

12 . 6050  8 .000,- 

R azem  247 .590 ,- 

 

Zwiêkszenia wydatków w poszczególnych jednostkach i §§

Zmniejszenia wydatków w Inspekcji Weterynaryjnej w Brzegu w poszczególnych §§
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr IX/78/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 26czerwca.2003r.

L.p. Dzia³/

Rozdzia³

§ 3020 § 3030 § 4040 § 4110 § 4120 § 4210 § 4260 § 4300 § 4430 Razem

1. 801/80102 +1.140,- +670,- -1.047,- -180,- -20,- +400,- +1.557,- +2.120,- +500,- +5.140,-

2. 801/80111 -2.300,- -400,- -50,- -2.750,-

3. 854/85401 -2.000,- -350,- -40,- -2.390,-

Razem +1.140,- +670,- -5.347,- -930,- -110,- +400,- +1.557,- +2.120,- +500,- 0,-

Podzia³ �rodków w Zespole Szkó³ Specjalnych w Brzegu na poszczególne dzia³y i §§

 Za³¹cznik nr 4
     do uchwa³y Nr IX/78/2003

Rady Powiatu Brzeskiego
               z dnia 26 czerwca 2003 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej

L.p. Wyszczególnienie Plan  

na 2003r. 

Wykonanie 

 w 2002r. 

Wsk. %  

kol. 3:4 

Tytu³ wydatków na 2002r. 

1 2 3 4 5 6 

  1 Stan �rodków obrotowych na 

pocz¹tek roku 

763.544,00-    

  2 Przychody 210.000,00-   Wp³aty z Urzêdu Marsza³kowskiego 

  3 Wydatki, w tym: 

l) 

970.878,00- 

6.750.00,- 

-  

- 

  

Materia³y edukacyjne � stan �rodowiska Powiatu Brzeskiego 

4 Przewidywany stan �rodków 

obrotowych na koniec roku 

            2.666,00-    

 

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr IX/78/2003
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 czerwca 2003r.

Zwiêkszenia �rodków w poszczególnych jednostkach i §§
L.p. Dzia³/Rozdzia³ Nazwa jednostki § 4210 § 4260 § 4300 Razem 

1. 801/80102 ZSS Brzeg 

SOSzW Grodków 

 

600,- 

3.700,- 800,- 4.500,- 

600,- 

  600,- 3.700,- 800,- 5.100,- 

2. 801/80111 ZSS Brzeg 

SOSzW Grodków 

 1.200,- 

800,- 

 1.200,- 

800,- 

   2.000,-  2.000,- 

3. 801/80123 ZSZ nr 1 Brzeg 

ZSB Brzeg 

 900,- 

3.000,- 

 900,- 

3.000,- 

   3.900,-  3.900,- 

4. 801/80130 ZSZ nr 1 Brzeg 

ZSB Brzeg 

ZSPS Brzeg 

  

17.500,- 

11.000,- 

1.000,- 

4.000,- 

2.500,- 

1.000,- 

21.500,- 

13.500,- 

    28.500,- 7.500,- 36.000,- 

5. 801/80134 SOSzW Grodków  800,-  800,- 

   800,-  800,- 

6. 854/85401 ZSS Brzeg  300,-  300,- 

   300,-  300,- 

7. 854/85403 SOSzW Grodków 11.000,- 50.377,- 4.000,- 65.377,- 

  11.000,- 50.377,- 4.000,- 65.377,- 

Razem  11.600,- 89.577,- 12.300,- 113.477,- 
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Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorz¹dzie powiatowym   (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
z pó�n. zm.)- Rada Powiatu Brzeskiego uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. 1. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Powiatu
                                                                      o kwotê z³ 10.044,-
 w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80130 - wydatki bie¿¹ce
                                                                       o kwotê z³ 3.000,-

- w dziale 801 rozdziale 80146 - wydatki bie¿¹ce
                                                                        o kwotê z³ 7.044,-

2. Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu Powiatu
                                                                      o kwotê z³ 10.044,-
w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80130 - wydatki bie¿¹ce
                                                                      o kwotê z³ 3.000,-
w tym:

1822

Uchwa³a Nr IX/79/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie zmian do bud¿etu Powiatu na 2003 rok.

wynagrodzenia i pochodne                      o kwotê z³. 3.000,-

- w dziale 801 rozdziale 80146 - wydatki bie¿¹ce
                                                                      o kwotê z³ 4.934,-

- w dziale 854 rozdziale 85446 - wydatki bie¿¹ce
                                                                       o kwotê z³ 2.110,-
     Podzia³ �rodków na poszczególne jednostki i §§ za-

wiera za³¹cznik nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

Za³¹cznik nr 1
 do uchwa³y Nr IX/79/2003

  Rady Powiatu Brzeskiego
dnia 26 czerwca 2003r.

Podzia³ �rodków na poszczególne jednostki i §§

L.p. Dzia³/rozdzia³ Nazwa jednostki § 4010 § 4300 Razem 
1. 801/80130 ZSZ nr 1 Brzeg -3.000,- +3.000,- 0,- 
Razem 80130  -3.000,- +3.000,- 0,- 
2.  801/80146 ZSR ¯³obizna 

ZSR CKP Grodków 
ZSPS Brzeg 
ZSE Brzeg 
I LO Brzeg 
II LO Brzeg 
LO Grodków 
ZSZ nr 1  Brzeg 
ZSB Brzeg 

 -1.397,- 
-1.476,- 
-397,- 
-236,- 
-476,- 
-476,- 
-476,- 
+3.544,- 
+3.500,- 

-1.397,- 
-1.476,- 
-397,- 
-236,- 
-476,- 
-476,- 
-476,- 
+3.544,- 
+3.500,- 

Razem 80146   +2.110,- +2.110,- 
3. 854/85446 SOSzW Grodków 

ZSS Brzeg 
 -1.874,- 

-236,- 
-1.874,- 
-236,- 

Razem 85446   -2.110,- -2.110,- 
Razem  -3.000,- +3.000,- 0,- 
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1823

Uchwa³a Nr XI/92/2003*
Rady Powiaty Brzeskiego

z dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

dotycz¹ca zmiany uchwa³y Rady Powiatu Brzeskiego Nr XI/56/99 z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad nabywa-
nia, zbywania i obci¹zania nieruchomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzier¿awiania lub

wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata oraz przyjêcia tekstu jednolitego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z
2002 r. Nr 46, poz. 543 z pó�n. zm.), Rada Powiatu Brzeskiego
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. § 7 ust. 1 lit. e uchwa³y Rady Powiatu Brzeskiego
Nr XI/56/99z dnia 30 sierpnia 1999 r.  otrzymuje brzmienie:

"e) jako lokal mieszkalny:
- w wysoko�ci 75 % ceny, gdy sprzeda¿ nastêpuje za go-

tówkê,
- w wysoko�ci 30 % ceny, gdy sprzeda¿ nastêpuje na raty

p³atne przez 5lat od dnia zawarcia umowy,
- w wysoko�ci 10 % ceny, gdy sprzeda¿ nastêpuje na raty

p³atne przez 10 lat od dnia zawarcia umowy.".

§ 2. Skre�la siê § 3 oraz ust. 2 w § 10 uchwa³y Rady Powia-
tu Brzeskiego Nr XI/56/99 z dnia 30 sierpnia 1999 r. .

§ 3. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-PK-0914-2-8/2003 z dnia 26 pa�dziernika 2003 r.

§ 4. Wykonanie powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

1824

Uchwa³a Nr V/69/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 20 lutego 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku
na terenie Miasta i Gminy G³ubczyce.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz
art. 42 ustawy 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591, 2002r. Nr 23 poz. 230, Nr 52 poz.558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 ) oraz art. 4 ust. 6 ustawy z
dnia 13 wrze�nia 1996r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w
gminach ( Dz.U. Nr 132, poz. 622,  1997 r. Nr 60 poz.369,
Nr 121,poz.770,  2000r. Nr 22 poz 272,  2001r. Nr 100 poz. 1085,
Nr 154 poz. 1800, 2002r. Nr 113 poz. 984, 2003r. Nr 7  poz. 78 )
- po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego w G³ubczycach - Rada Miejska w G³ubczycach
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.W � �Zasadach utrzymania czysto�ci i porz¹dku na te-
renie Miasta i Gminy G³ubczyce", stanowi¹cych za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXVI/304/97 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia
24 kwietnia 1997r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania
czysto�ci i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy G³ubczyce,  wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

§ 7 za³¹cznika otrzymuje nowe brzmienie:
" § 7   Wyznaczanie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zko-

wej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
1. Wprowadza siê na obszarze Miasta i Gminy G³ubczyce,

obowi¹zek przeprowadzania dwukrotnej w ci¹gu ka¿dego roku
deratyzacji, odbywaj¹cej siê w pierwszej dekadzie kwietnia i
pierwszej dekadzie pa�dziernika.

2. Szczegó³owe zasady przeprowadzenia akcji deratyzacyjnej
ustalane bêd¹ przez Burmistrza Miasta i Gminy G³ubczyce i poda-
wane do wiadomo�ci mieszkañców w formie obwieszczeñ.

3. W³a�ciciele nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ do prze-
prowadzenia deratyzacji na w³asny koszt.

Mog¹ zleciæ przeprowadzenie deratyzacji firmom spe-
cjalistycznym lub przeprowadziæ deratyzacjê we w³asnym za-
kresie, zakupuj¹c �rodki gryzoniobójcze.

4. W³a�ciciele nieruchomo�ci, przed rozpoczêciem akcji
deratyzacji, dokonaj¹ gruntownego oczyszczenia terenu nieru-
chomo�ci z nagromadzonych nieczysto�ci.�.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

§3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo-
�ci poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na ta-
blicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy G³ubczyce, opublikowa-
nie w prasie lokalnej oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Skowyra

*/ Za³¹cznik od uchwa³y Nr XI/92/2003 Rady Powiatu
Brzeskiego z dnia 23 pa�dziernika 2003r. - Tekst jednolity
uchwa³y Nr XI/56/99... - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewo-
dy Opolskiego Nr PN.III-PK-0914-2-8/2003 z dnia 26 pa�dzier-
nika 2003 r.
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 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142 poz. 1591; 2002r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr  153 poz.
1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2000r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62 poz. 718 z pó�n. zm.) - Rada Miejska w G³ubczy-
cach uchwala, co nastêpuje:

§1.W § 1 uchwa³y skre�la siê punkty od 37 - do 43.
Dokonuje siê zmian w za³¹cznikach od nr 1 do nr 36:
W § 2 pkt. skre�la siê wyrazy: " (Dziennik Urzêdowy Woje-

wództwa Opolskiego Nr 37, poz. 244 z dnia 14 pa�dziernika
1999r. z pó�n. zmianami)",

W § 4 skre�la siê pkt. 3) Rada So³ecka,
W § 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: "Rada So³ecka wspo-

maga dzia³alno�æ So³tysa".
W § 6 pkt. 3 ppkt. 1) skre�la siê wyrazy "na zasadach

okre�lonych przez Zarz¹d Gminy".
Skre�la siê dotychczasow¹ tre�æ § 8 i nadaje nowe

brzmienia: " Prawo do udzia³u w Zebraniach Wiejskich maj¹
wszyscy mieszkañcy So³ectwa. Prawo do uczestniczenia w wy-
borach organów Samorz¹dów Mieszkañców posiadaj¹ osoby
posiadaj¹ce czynne prawo wyborcze i stale zamieszka³e w da-
nej miejscowo�ci".

W § 9 wyrazy "Zarz¹d Gminy" zastêpuje siê wyrazem "Bur-
mistrz".

Skre�la siê dotychczasow¹ tre�æ § 12 i nadaje nowe
brzmienie: " W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przy-
gotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ. Burmistrz wyznacza
pracowników Urzêdu Miasta i Gminy do kontaktów z So³ectwem".

W § 13 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "W przypadku
braku okre�lonego w pkt 1 quorum, nastêpne zebranie odbywa
siê w drugim terminie po up³ywie 1/2 godziny od wyznaczonego
1 terminu zebrania. Zebranie w drugim terminie jest prawo-
mocne bez wzglêdu na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób�.

Drugi termin zebrania winien byæ podany w obwieszcze-
niu o zebraniu".

W § 16 do pkt 1 dopisuje siê ppkt. ,,14) uczestniczenie w
pracach Rady Miejskiej bez prawa udzia³u w g³osowaniu".

Skre�la siê pkt 3.
Zmienia siê numeracja "pkt. 4" na "pkt 3".
W § 18 wyrazy "Zarz¹d Gminy" zastêpuje siê wyrazem "Bur-

mistrz", oraz pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Zebranie Wiej-
skie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa oraz Rady So-
³eckiej zwo³uje  Burmistrz, okre�laj¹c miejsce, datê i godzinê
Zebrania".

W § 21 wyrazy "Zarz¹d Gminy" zastêpuje siê wyrazem "Bur-
mistrz".

W § 22 wyrazy "Zarz¹d Gminy" zastêpuje siê wyrazem "Bur-
mistrz".

W § 23 wyrazy "Zarz¹dowi Gminy" zastêpuje siê wyrazem
"Burmistrzowi".

W pkt 1 skre�la siê wyrazy "zatwierdzonego przez Radê
Miejsk¹".

W pkt 3 wyrazy "7 listopada" zastêpuje siê wyrazami "15
pa�dziernika".
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Uchwa³a Nr V/75/2003
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr V/54/99 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 3 marca  1999 r.
w sprawie przyjêcia Statutów  So³ectw i Osiedli Gminy G³ubczyce.

W  § 24 wyrazy "Zarz¹dowi Gminy" - zastêpuje siê wyra-
zem "Burmistrzowi", wyraz "Zarz¹dowi" zastêpuje siê wyrazem
"Burmistrzowi".

W za³¹czniku nr 1 - Statut So³ectwa Bernacice - § 3 otrzy-
muje nowe brzmienie:

" Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o powierzch-
ni 328,6323 ha, oznaczony na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1
do niniejszego Statutu".

W za³¹czniku nr 4 - Statut So³ectwa Braciszów - § 3 otrzy-
muje nowe brzmienie:

" Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o powierzch-
ni 388,8701 ha oznaczony na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1
do niniejszego Statutu",

W za³¹czniku nr 9 - Statut So³ectwa Gadzowice - § 3 otrzy-
muje nowe brzmienie:

" Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o powierzch-
ni 415,7265 ha, oznaczony na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1
do niniejszego Statutu".

W za³¹czniku nr 10 - Statut So³ectwa Go³uszowice - § 3
otrzymuje nowe brzmienie:

" Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o powierzch-
ni 962,5241 ha, oznaczony na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1
do niniejszego Statutu".

W za³¹czniku nr 11 - Statut So³ectwa Grobniki - § 3 otrzy-
muje nowe brzmienie:

" Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o powierzch-
ni 1173,4923 ha, oznaczony na mapie stanowi¹cej za³¹cznik
nr 1 do niniejszego Statutu".

W za³¹czniku nr 18 - Statut So³ectwa Lisiêcice - § 3 otrzy-
muje nowe brzmienie:

" Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o powierzch-
ni 1553,4200 ha, oznaczony na mapie stanowi¹cej za³¹cznik
nr 1 do niniejszego Statutu".

W za³¹czniku nr 19 - Statut So³ectwa Lwowiany - § 3 otrzy-
muje nowe brzmienie:

" Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o powierzch-
ni 696,7826 ha, oznaczony na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1
do niniejszego Statutu".

W za³¹czniku nr 20 - Statut So³ectwa Mokre - § 3 otrzymu-
je nowe brzmienie:

" Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o powierzch-
ni 782,3241 ha, oznaczony na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1
do niniejszego Statutu".

W za³¹czniku nr 35 - Statut So³ectwa Zopowy - § 3 otrzy-
muje nowe brzmienie:

" Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o powierzch-
ni 753,8312 ha, oznaczony na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1
do niniejszego Statutu".

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof  Skowyra
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 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;  2002r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214  poz. 1806) oraz art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2000r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62 poz. 718 z pó�n. zm.) -  Rada Miejska  w G³ubczy-
cach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê zmian w za³¹cznikach od nr 1 do nr 36:
1. W § 13 skre�la siê dotychczasow¹ tre�æ pkt. 4, nadaj¹c

nowe brzmienie: "G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z
zastrze¿eniem § 19 pkt. 2 i 5" ,

2. Skre�la siê dotychczasow¹ tre�æ: "Rozdzia³u VI - Go-
spodarka finansowa So³ectwa", nadaj¹c nowe brzmienie:

"Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mie-

niem.

§ 23. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego, uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Burmistrzowi w terminie do dnia
15 pa�dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ
uchwalonym przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹dza,
b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego,

zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust. 1-3

sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Miejski.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
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 Uchwa³a Nr VII/107/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia  28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr V/54/99 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 3 marca 1999 r.
w sprawie przyjêcia Statutów So³ectw i Osiedli Gminy G³ubczyce.

4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-
staniem mienia którym zarz¹dza, w zakresie  nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w uzgod-
nieniu z Burmistrzem,

5) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-
stania lokale, obiekty i grunty, po uprzednim uzgodnieniu z Bur-
mistrzem zasad i warunków tych czynno�ci,

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 So³ectwo repre-
zentuje So³tys.

4. So³ectwo obowi¹zane jest do stosowania w swojej dzia-
³alno�ci ustawy o zamówieniach publicznych.".

3. Skre�la siê dotychczasow¹ tre�æ Rozdzia³u VII - Posta-
nowienia koñcowe, nadaj¹c nowe brzmienie:

" Rozdzia³ VII - Kontrola i nadzór
§ 25. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-

wuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-

moc¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
w¹ wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i
Statutem.".

4. Dopisuje siê Rozdzia³ VIII  w brzmieniu:
" Postanowienia koñcowe"

§ 26. 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Miejsk¹.".

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Skowyra
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Na  podstawie  art. 18  ust. 2 pkt 13 ustawy   z   dnia  8  marca
1990 r. o samorz¹dzie   gminnym /  Dz. U.  z   2001 r . Nr  142 , poz.
1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806) oraz  § 6 ust.3  Statutu
Gminy Gogolin ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 22, poz.
538 ) -  Rada Miejska  w  Gogolinie  uchwala,  co  nastêpuje:

§ 1. Herb Gminy Gogolin jest znakiem prawnie chronionym.

§ 2. 1. Herb Gminy Gogolin umieszczony jest na sta³e:
- na budynku stanowi¹cym siedzibê Rady Miejskiej i Urzê-

du Miejskiego,
- w granicach administracyjnych Gminy przy g³ównych dro-

gach dojazdowych,
- w gabinecie Burmistrza,
- w sali obrad Rady Miejskiej,
- na pieczêciach urzêdowych,
- na papierach firmowych.
2. Herb mo¿e byæ u¿ywany tylko w kszta³cie, proporcjach i

kolorach zgodnych ze wzorem graficznym  okre�lonym w za³¹cz-
niku nr 3 do Statutu Gminy Gogolin.

3. Herbu mog¹ u¿ywaæ dla celów  zwi¹zanych z realizacj¹
swoich zadañ statutowych  jednostki organizacyjne Gminy.

4. Komercyjne rozpowszechnianie herbu wymaga zgody
Burmistrza.

§ 3. 1. Wzór barw Gminy stanowi za³¹cznik nr 4 do Statutu
Gminy.

2. Przy umieszczaniu barw Gminy w uk³adzie pionowym
kolor czerwony umieszcza siê po lewej stronie p³aszczyzny ogl¹-
danej z przodu.

3. Flagê Gminy wywiesza siê:
1) na sta³e na budynku stanowi¹cym siedzibê Rady Miej-

skiej i Urzêdu Miejskiego;
2) w miejscu i w dniu odbywania posiedzeñ Rady Miejskiej;
3) z okazji oficjalnych �wi¹t i uroczysto�ci gminnych.
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Uchwa³a  Nr X/59/ 2003
Rady   Miejskiej w  Gogolinie

z  dnia  28 maja 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad u¿ywania herbu oraz innych insygniów Gminy Gogolin.

§ 4. 1. Atrybutem Burmistrza Gogolina jest ³añcuch za-
koñczony ryngrafem przedstawiaj¹cym god³o pañstwowe, nad
którym umieszczony jest napis BURMISTRZ.

2. Burmistrz u¿ywa ³añcucha podczas uroczysto�ci pañ-
stwowych  i samorz¹dowych.

§ 5. 1. Atrybutem Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej jest ³añ-
cuch zakoñczony ryngrafem  przedstawiaj¹cym god³o pañstwowe.

2. Przewodnicz¹cy Rady u¿ywa ³añcucha podczas obrad
sesji Rady Miejskiej.

§ 6. Herb, barwy oraz nazwa Gminy Gogolin mog¹ byæ wyko-
rzystane w sposób zapewniaj¹cy im nale¿yt¹ cze�æ i szacunek.

§ 7. 1. Ka¿dy, kto zamierza u¿ywaæ do celów komercyj-
nych herbu, powinien uzyskaæ zgodê Burmistrza Gogolina.

2. Pozwolenie na wykorzystanie herbu  wyra¿one jest w
formie umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiêdzy Burmi-
strzem Gogolina, a podmiotem ubiegaj¹cym siê o pozwolenie.

3. Wydanie pozwolenia uzale¿nione jest od rzetelno�ci i
solidno�ci podmiotu ubiegaj¹cego siê o pozwolenie, formy i
zakresu jego dzia³alno�ci oraz jako�ci jego wyrobów lub us³ug.

§ 8. 1. Pozwolenie wydaje siê na okres 1 roku.
2. Zastrzega siê prawo Burmistrza Gogolina do wcze-

�niejszego wypowiedzenia wa¿no�ci pozwolenia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku naruszenia przez podmiot ko-
rzystaj¹cy z pozwolenia, warunków okre�lonych w umowie.

§ 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gogolina.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym   ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz.   558 ,  Nr 113 , poz. 984,
Nr 214 , poz. 1806 ) i art. 30 ust. 6 ustawy z dnia     26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 56 , poz. 357;
z 1998 r. Nr 106 , poz. 668 , Nr 162 , poz. 1118 ; 2000 r. Nr 12 , poz.
136 , Nr 19 , poz. 239 , Nr 22 , poz. 291 , Nr 122 , poz. 1323;
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Uchwa³a  Nr X/56/03
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 21 lipca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Nr XVIII/111/2000 z dnia 16 wrze�nia 2000 r.
w sprawie ustalenia regulaminów: dodatku motywacyjnego , funkcyjnych , za trudne    i uci¹¿liwe warunki pracy ,

za wys³ugê lat oraz szczegó³owego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ,
dora�ne zastêpstwa i zajêcia    dodatkowe .

z 2001 r. Nr 111 , poz. 1194 , Nr 128 , poz. 1404 , Nr 144 , poz.
1615, Nr 154 , poz. 1794 i 1795 ; z 2002 r. Nr 4 , poz. 32 )- Rada
Gminy uchwala , co nastêpuje :

§ 1.W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y Rady Gminy Nr XVIII/
111/2000 z dnia 16 wrze�nia 2000 r.  Regulamin dodatków
funkcyjnych zmienia siê tabelê dodatków z tytu³u sprawowania
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funkcji kierowniczych w szkole, stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 1 do Re-
gulaminu.

Za³¹cznik otrzymuje nowe brzmienie:

Tabela dodatków z tytu³u sprawowania funkcji kierow-
niczych w szkole i przedszkolu:

a ) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie
-  licz¹cego do 2 oddzia³ów               ( 150 - 200 )

-  licz¹cego powy¿ej 2 oddzia³y w tym zamiejscowe
                                                                ( 180 - 300 )

b ) dyrektor przedszkola czynnego powy¿ej 5 godzin dziennie
-  licz¹cego do 3 oddzia³ów ( 160 - 300 )

-  licz¹cego powy¿ej 3 oddzia³y w tym zamiejscowe
                                                               ( 200 - 400 )

c ) dyrektor szko³y podstawowej lub gimnazjum
-  licz¹cej do 9 oddzia³ów ( 250 - 400 )
-  licz¹cej od 10 - 15 oddzia³ów ( 280 - 500 )
-  licz¹cej powy¿ej 15 oddzia³ów ( 300 - 600 )
d ) wicedyrektor szko³y ( 200 - 300 )
e ) inne stanowiska kierownicze w szkole ( 100 - 200 )

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

§  3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 2003 r.
po uprzednim opublikowaniu  w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
   Rady  Gminy
Herbert Pyka

1829

Uchwa³a Nr VII/47/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie wyznaczania obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Na podstawie art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r.
o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach / Dz. U. Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r.
Nr 22, poz. 272, 2001 r.  Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800/,
Rada Gminy w Kamienniku uchwala, co nastêpuje:

§1. Przeprowadza siê w roku 2003 we wszystkich nieru-
chomo�ciach na terenie Gminy Kamiennik powszechn¹ akcjê
odszczurzania w nastêpuj¹cych terminach:

1/   w dniach od  6 maja 2003 r. - do 18 maja 2003 r.   - akcja
wiosenna,

2/  w dniach od 2 grudnia 2003 r. - do 14  grudnia 2003 r.   -
akcja zimowa.

§2. W³a�ciciele, u¿ytkownicy lub zarz¹dcy nieruchomo�ci mog¹:
1/ wykonywaæ prace zwi¹zane z odszczurzaniem zlecaj¹c

Zak³adowi Dezynfekcji i Deratyzacji z siedzib¹ w Otmuchowie,
ul. Mickiewicza 5/5, tel. 4314860, w³. Kazimierz Damaszka, od-
p³atne przeprowadzenie odszczurzania,

2/dokonaæ odszczurzania we w³asnym zakresie zakupu-
j¹c trutkê w sklepie z artyku³ami przemys³owymi w Kamienniku

- Plac Dworcowy 1. Przy pos³ugiwaniu siê trutk¹ nale¿y stosowaæ siê
do zasad okre�lonych w instrukcji zamieszczonej na opakowaniu.

§3. Zobowi¹zuje siê w³a�cicieli, u¿ytkowników i zarz¹dców nie-
ruchomo�ci po³o¿onych na terenie Gminy Kamiennik do:

1/ dok³adnego oczyszczenia terenu nieruchomo�ci i opró¿-
nienia wszystkich �mietników - pojemników na nieczysto�ci przed
rozpoczêciem akcji,

2/ zabezpieczenia miejsca wy³o¿enia trutki przed dostê-
pem dzieci, a tak¿e zwierz¹t i ptactwa.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ka-
miennik.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3 , z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81,poz.875,
z 2002 r. Nr 200, poz.1680), art.6 ust. 8  ustawy z dnia  30 pa�-
dziernika 2002 r.  o podatku le�nym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 )
oraz  art. 6 ust. 9  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 2003r. Nr 96, poz. 876; Nr 110, poz. 1039) - Rada
Gminy w Lubrzy  uchwala, co nastêpuje :

1830

Uchwa³a VII/63/03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 30 wrzesnia 2003r.

w sprawie poboru podatku rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci w drodze inkasa oraz okre�lenia inkasentów
i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

§ 1. Zarz¹dza siê na terenie  Gminy Lubrza  pobór podatku
rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci  od osób fizycznych w dro-
dze inkasa.

§ 2. Ustala siê, ¿e inkasentami podatków okre�lonych w
§ 1 s¹ So³tysi poszczególnych So³ectw.

§ 3. Wysoko�æ wynagrodzenia za inkaso wynosi 3,5 %  od
kwot pobranych podatków.
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§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

§ 5. Traci moc  uchwa³a Nr XV/110/95 Rady Gminy w Lu-
brzy z dnia 28 grudnia 1995 r. w  sprawie poboru podatku rolne-
go, le�nego i od nieruchomo�ci w drodze inkasa oraz okre�le-
nia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. 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

1831

Uchwa³a  Nr IX/73/2003.
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia  17 pa�dziernika 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu Samorz¹du Mieszkañców Miasta Lewin Brzeski.

           Na podstawie art. 35 ust.1 art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z pó�n. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami miasta Lewin Brzeski - Rada Miejska w Lewinie
Brzeskim uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Statucie Samorz¹du Mieszkañców Miasta Lewin
Brzeski, wprowadzonym uchwa³¹ Nr XXVII/222/97 Rady Miej-
skiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 1997 r. ,dokonuje
siê nastêpuj¹cych zmian :

1. U¿yte wielokrotnie w Statucie  wyrazy "Zarz¹d Miasta i
Gminy" zastêpuje siê wyrazem "Burmistrz".

2. W § 5 wprowadza siê pkt 5 o tre�ci :
�5. Po up³ywie kadencji Rada i Zarz¹d Samorz¹du Miasta

dzia³aj¹ do dnia wyborów nowej Rady i Zarz¹du.".

3. W § 13 skre�la siê pkt 6.

4. W § 19 pkt 1 liczbê "18" zastêpuje siê liczb¹ "15".

5. W § 24 :
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie :
�1. Rada Samorz¹du Miasta nie tworzy w³asnego bud¿etu

lecz prowadzi  gospodarkê finansow¹ na podstawie rocznego
planu rzeczowo - finansowego w ramach bud¿etu Gminy.",

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie :
�3. Dochodami samorz¹du mog¹ byæ :
- �rodki wyodrêbnione w bud¿ecie Gminy na wspieranie

dzia³alno�ci Osiedla,

- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
- wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników

mienia komunalnego przekazywanego Osiedlu,
- wp³ywy z organizowanych na terenie Osiedla imprez, wy-

staw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów,

3) wprowadza siê pkt 5 o tre�ci :
�5. �rodki finansowe samorz¹du miasta nie mog¹ byæ

przeznaczane na   dofinansowanie dzia³alno�ci jednostek bu-
d¿etowych oraz stowarzyszeñ,     które s¹ finansowane z bud¿etu
Gminy.

6. �rodki finansowe wyodrêbnione w bud¿ecie Gminy do
dyspozycji Rady Samorz¹du miasta w wysoko�ci nie mniej ni¿
50% musz¹ byæ rozdysponowane na zadania o charakterze in-
westycyjnym.�.

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

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

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

Przewodnicz¹cy  Rady
Mieczys³aw  Adaszyñski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
1999r. Nr 15  poz. 139, Nr 41 poz. 412,  Nr 111  poz. 1279, z  2000 r.
Nr 12 poz.136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z  2001 r.
Nr 5  poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz. 1229,
Nr 154  poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253,  Nr 113 poz. 984  oraz
Nr 130 poz. 1112)  w zwi¹zku  z art. 85 ust.1 i 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)  - Rada Miejska  w Ozimku uchwala,
co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.  Uchwala siê zmianê  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ozimka i wsi Schodnia Nowa
oraz czê�ci wsi Schodnia Stara i Antoniów - przyjêtego uchwa³¹
Nr XXXVIII/245/2001 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 wrze-
�nia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z Nr 108 poz. 906).

 § 2. 1. Zmian¹ planu obejmuje siê  nieruchomo�æ grun-
tow¹  nr 561/11, po³o¿on¹ w Ozimku przy ul. Dworcowej 12,
zlokalizowan¹ w granicach terenów oznaczonych w obowi¹zu-
j¹cym planie symbolem PT - tereny drobnej wytwórczo�ci, sk³a-
dów hurtowych, baz i us³ug budowlanych, baz gospodarki ko-
munalnej, warsztatów, stacji obs³ugi samochodów,  wraz z urz¹-
dzeniami towarzysz¹cymi.

1833

Uchwa³a Nr X/83/03
Rady Miejskiej w Ozimku

  z dnia  29 wrze�nia  2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ozimka, wsi Schodnia Nowa
 oraz czê�ci wsi Schodnia Stara i wsi Antoniów.

2. Dla terenu zmiany planu ustala siê nowe  przeznacze-
nie - zabudowa  mieszkaniowa wielorodzinna o niskiej inten-
sywno�ci, oraz nowy symbol - MW.

3. Zakres zmiany planu zawarty jest w tre�ci uchwa³y i na
rysunku  zmiany  planu w skali 1:500, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y.

§ 3. Ustalenia zmiany planu s¹ spójne z kierunkami zago-
spodarowania przestrzennego, okre�lonymi w Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ozimek.

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

nia przestrzennego   Ozimka wsi Schodnia Nowa, czê�ci wsi
Schodnia Stara i wsi Antoniów, przyjêty uchwa³¹ Nr XXXVIII/245/2001
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  28 wrze�nia 2001 r. (Dz. U. Woj.
Opolskiego Nr 108 poz. 906)

2) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - inwestycje i inne  dzia³ania  okre�lone w ten spo-
sób w przepisach szczególnych

3) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi i Polskie Normy.

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

Rozdzia³ 2
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 5. 1. Na terenie MW, objêtym zmian¹ planu, jako obo-
wi¹zuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania  ustala siê :

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 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717); art. 6b ustawy o
podatku rolnym z dnia 15 listopada1984r. ( Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431, z 1994r.Nr 1,poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409,
z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz.681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875 , z 2002 r. Nr 200, poz.1680 i z 2003r.
Nr 110, poz.1039) oraz art. 6 ust. 8 ustawy o podatku le�nym z
dnia 30 pa�dziernika  2002r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216,
poz.1826) - Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/162/2000 Rady Miejskiej w Otmu-
chowie z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie poboru podatku
rolnego, le�nego i podatku od nieruchomo�ci od osób fizycz-
nych oraz okre�lenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za
inkaso (zm. uchwa³a Nr IV/33/2003 Rady Miejskiej w Otmucho-

1832

Uchwa³a Nr IX/86/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej.

wie z dnia 17 stycznia 2003r.), wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmia-
nê:  w § 1 ust. 2 cyfrê "5" zastêpuje siê cyfr¹ "7".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Otmu-
chowa.

§ 3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Otmuchowie oraz og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 94
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1) przeznaczenie podstawowe:  teren zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej o niskiej intensywno�ci,

2) wysoko�æ budynku o dachu stromym - do 4 kondygna-
cji (w tym poddasze u¿ytkowe) i 16 m, licz¹c od powierzchni
terenu do kalenicy; wysoko�æ w przypadku dachu p³askiego - do
3 kondygnacji i 14 m,

3) zaleca siê dach dwuspadowy, kryty dachówk¹ lub ma-
teria³em podobnym do dachówki, o symetrycznym uk³adzie po-
³aci, spadkach 35 - 45o, z mo¿liwo�ci¹ u¿ytkowego wykorzysta-
nia poddasza, lub jak dotychczas - dach p³aski,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a/ od linii rozgraniczaj¹cej ul. Dworcow¹ (KD) - 6,0 m

b/ od linii rozgraniczaj¹cej przyleg³y ci¹g pieszo-jezdny (KY)
- 4,0 m,

5) ze wzglêdu na potencjalne zagro¿enie ha³asem od po-
bliskiej linii kolejowej Opole - Fosowskie nale¿y:

a/budynek mieszkalny wyposa¿yæ w okna i drzwi o pod-
wy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej

b/zachowaæ i utrzymywaæ w nale¿ytym stanie istniej¹c¹ w
granicach dzia³ki zieleñ o funkcji izolacyjnej i ozdobnej z wyj¹t-
kiem ro�linno�ci bezpo�rednio przylegaj¹cej do budynku i nad-
miernie przes³aniaj¹cej otwory okienne,

6) w granicach dzia³ki nale¿y urz¹dziæ, z uwzglêdnieniem
istniej¹cych mo¿liwo�ci przestrzennych:

a/miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie odpowied-
niej dla funkcji terenu i wymagañ przepisu szczególnego, tak¿e
dla osób niepe³nosprawnych,

b/miejsce zabaw dla dzieci i rekreacji dla osób starszych;
w lokalizacji  urz¹dzeñ dla dzieci uwzglêdniæ wymagan¹ przepi-
sem szczególnym odleg³o�æ od miejsca gromadzenia odpa-
dów i linii rozgraniczaj¹cych ulice oraz minimum czasu nas³o-
necznienia.

2. Odstêpuje siê od wymagañ ustalonych w obowi¹zuj¹-
cym planie, dotycz¹cych sporz¹dzenia koncepcji zagospodaro-
wania terenu, normatywów parkingów, gara¿y i powierzchni niezabu-
dowanej na terenach zabudowy wielorodzinnej MW, zawartych w § 7
ust. 1 pkt 1, 5, 6,  § 8 ust. 1 pkt 1 oraz  w § 11 ust. 9 punkt 1.

§ 6. Ustala siê zasady  obs³ugi  terenu MN  w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) dojazd i doj�cie od strony ul. Dworcowej - jak dotych-
czas,

2) zaopatrzenie w wodê z  istniej¹cej, miejskiej sieci wo-
doci¹gowej,

3) odprowadzenie �cieków komunalnych - do planowa-
nego zbiorowego systemu kanalizacji komunalnej i oczyszczal-
ni w Antoniowie;  przej�ciowo dopuszcza siê gromadzenie �cie-
ków w zbiorniku bezodp³ywowym; wymagane jest zachowanie
odleg³o�ci zbiornika �cieków, pokryw i wylotów wentylacji od
granic dzia³ki, przyleg³ej ulicy oraz od okien i drzwi zewnêtrznych
budynków - odpowiednio do charakteru terenu i pojemno�ci
zbiornika, zgodnie z przepisem szczególnym,

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z po-
wierzchni utwardzonych - do istniej¹cego systemu kanalizacji
deszczowej, z powierzchni nieutwardzonych - do gruntu na w³a-
snym terenie,

5) zaopatrzenie w energiê  elektryczn¹ - z istniej¹cej ka-
blowej linii elektroenergetycznej  niskiego napiêcia,

6) zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - z planowanej miej-
skiej sieci ciep³owniczej, do czasu jej zrealizowania dopuszcza
siê ogrzewanie z w³asnego �ród³a ciep³a, zalecone stosowanie
ekologicznych no�ników energii (energia elektryczna, paliwa
gazowe, olejowe),

7) gospodarkê sta³ymi odpadami komunalnymi prowa-
dziæ zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi w mie�cie.

§ 7. Ustala siê formy i zasady ochrony �rodowiska natu-
ralnego i zdrowia ludzi oraz �rodowiska kulturowego:

1) zakazuje siê lokalizowania na obszarze planu przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na  �rodowisko, tak-
¿e takich, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia-
³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ stwierdzony przez w³a�ciwy
organ,

2) obszar zmiany planu le¿y w zasiêgu regionalnego zbior-
nika wód podziemnych (G.Z.W.P. 335 �Krapkowice - Strzelce
Opolskie") w zwi¹zku z czym nale¿y przestrzegaæ nakazów, zaka-
zów i ograniczeñ obowi¹zuj¹cych na obszarze ochronnym tego
zbiornika - je¿eli zostanie ustanowiony,

3) na terenie objêtym zmian¹ planu obowi¹zuj¹ dopusz-
czalne poziomy ha³asu, przewidziane w przepisie szczególnym
dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,

4) w przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych nale-
¿y niezw³ocznie zawiadomiæ Opolskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków i Urz¹d Miasta w Ozimku  oraz podporz¹d-
kowaæ siê ich zaleceniom.

Rozdzia³ 3
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 8. Stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty jedno-
razowej od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa w
art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, okre�la siê
na poziomie  0,0  %.

§ 12. W zakresie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ozimka, wsi Schodnia Nowa oraz czê�ci wsi Schod-
nia Stara i wsi Antoniów.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ozimka.

§14. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Miasta i Gminy w Ozimku.

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

Rady Miejskiej w Ozimku
Czes³aw Kaczmarek
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Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747), Rada Gminy w Pokoju uchwa-
la, co nastêpuje:

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

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr II/15/2002 Rady Gminy w Poko-
ju z dnia   29 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulami-
nu dostarczania wody   i odprowadzania �cieków obowi¹zuj¹-
cego na obszarze Gminy Pokój.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/41/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

Regulamin
dostarczanie wody i odprowadzania �cieków

oraz obowi¹zki wobec Odbiorców us³ug

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin niniejszy okre�la prawa i obowi¹zki
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego w Pokoju, zwa-
nego dalej Zak³adem oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowo-ka-
nalizacyjnych, zwanym dalej Odbiorcami, wynikaj¹ce z ustawy z
dnia 7 czerwca 2001r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbio-
rowym odprowadzaniu �cieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747), zwanej
w umowie ustaw¹.

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

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug oraz obowi¹zki Zak³adu i Od-

biorcy warunkuj¹ce jego utrzymanie

§ 2. Zak³ad ma obowi¹zek zapewniæ:
1/ zdolno�ci dostawcze sieci wodoci¹gowej umo¿liwiaj¹-

ce dostawê wody w ilo�ci okre�lonej w umowach i pod ci�nie-
niem nie mniejszym ni¿ 0,25 MPa, mierzonym na poziomie tere-
nu, w miejscu w³¹czenia przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej,

2/ dostawê wody do spo¿ycia o jako�ci okre�lonej w roz-
porz¹dzeniu ministra w³a�ciwego do spraw zdrowia,

3/ zdolno�ci odbiorcze sieci kanalizacyjnej umo¿liwiaj¹ce
odprowadzanie okre�lonej w umowach ilo�ci �cieków,

4/ warunki organizacyjne i techniczne pozwalaj¹ce zacho-
waæ ci¹g³o�æ i niezawodno�æ dostaw wody oraz odprowadza-
nia �cieków,

5/ bie¿¹ce informowanie Wójta Gminy o jako�ci wody prze-
znaczonej do spo¿ycia.

§ 3. Odbiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrze-
nia w wodê i odprowadzania �cieków w sposób nie powoduj¹-
cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych przez Zak³ad oraz
nie utrudniaj¹cy jego dzia³alno�ci, a w szczególno�ci do:

1/utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie technicz-
nym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody w wyni-
ku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego,

2/zapewnienia warunków wprowadzania �cieków do urz¹-
dzeñ kanalizacyjnych, spe³nienia wymagañ jako�ciowych, prze-
strzegania obowi¹zków dostawców �cieków komunalnych i/lub
przemys³owych oraz okre�lonych w umowach ograniczeñ doty-
cz¹cych ilo�ci i jako�ci �cieków,

3/zabezpieczenia przed cofniêciem siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji cen-
tralnego ogrzewania,

4/natychmiastowego powiadamiania Zak³adu o awaryj-
nych zmianach ilo�ci i jako�ci odprowadzanych �cieków,

5/nie dokonywania zmian bez uzgodnieñ z Zak³adem, uzy-
skanych warunków technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹-
gowej i kanalizacyjnej,

6/utrzymywania pomieszczeñ, w których zainstalowany jest
wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe w stanie uniemo¿liwia-
j¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywania zak³ócaj¹ce jego pra-
wid³owego dzia³ania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed
dostêpem osób nieuprawnionych,

7/wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji
i przy³¹czy bêd¹cych  jego w³asno�ci¹,

8/utrzymywania przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanaliza-
cyjnego bêd¹cego jego w³asno�ci¹ w stanie nie powoduj¹cym
pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej,

9/poinformowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody oraz
instalacjach zasilanych z tych ujêæ, w stopniu umo¿liwiaj¹cym
ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na instalacje zasilane z
sieci eksploatowanej przez Zak³ad oraz ustalania ilo�ci �cie-
ków, odprowadzanych do kanalizacji,

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

Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z Odbior-

cami us³ug

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

1834

Uchwa³a Nr IV/41/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków na terenie Gminy Pokój.
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§ 5. Dokumenty, w celu przeprowadzenia kontroli, stano-
wi¹ identyfikator osobisty pracownika i upowa¿nienie podpisa-
ne przez kierownika Zak³adu okre�laj¹ce czynno�ci, których
wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomo�ci Odbiorcy,
w szczególno�ci obejmuje dokonanie odczytu i sprawdzenia
prawid³owo�ci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomie-
rza g³ównego lub wodomierza w lokalach, wykonywanie prac
konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê, czy korzystanie z
us³ug jest zgodne z warunkami Regulaminu.

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

§ 7. 1. Miejscem wydania wody jest miejsce za wodomie-
rzem g³ównym.

 2. Miejscem odbioru �cieków jest granica w³asno�ci po-
miêdzy Zak³adem a Odbiorc¹.

§ 8. W przypadku zmiany Odbiorcy us³ug, wyga�niêcie
umowy z dotychczasowym Odbiorc¹ nastêpuje z chwil¹ zawar-
cia umowy przez nowego Odbiorcê.

§ 9. Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okre�lone zgodnie
z przepisami ustawy przez Zak³ad i zatwierdzane uchwa³¹ Rady
Gminy, nie podlegaj¹ ustalaniu w oparciu o umowê o zaopa-
trzenie w wodê i odprowadzanie �cieków.

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

lone w taryfach

§ 10. 1. Odbiorca dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i/lub odprowadzone �cieki w terminie wskazanym na fakturze
lub w ksi¹¿eczce.

2. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ do wysoko�ci
rachunku, nie wstrzymuje jego zap³aty.

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

§ 11. Ustala siê jako minimalny jednomiesiêczny okres
rozliczeniowy pomiêdzy Zak³adem a Odbiorc¹.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 12. 1. Zak³ad jest obowi¹zany przy³¹czyæ do sieci nieru-
chomo�æ osoby o to ubiegaj¹cej siê, je¿eli istniej¹ techniczne
mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug. Mo¿liwo�ci te warunkowane s¹
usytuowaniem nieruchomo�ci oraz zdolno�ciami dostawczymi
istniej¹cej sieci wodoci¹gowej oraz zdolno�ciami przepusto-
wymi istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.

2. W przypadku, gdy nieruchomo�æ Odbiorcy usytuowana
jest w miejscu, dla którego w momencie realizacji przy³¹cza,
uchwalone przez Radê Gminy plany rozwoju i modernizacji nie
przewiduj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjne, Odbiorca mo¿e je wybudowaæ a potem przekazaæ Zak³a-
dowi, na warunkach uzgodnionych w umowie o przy³¹czeniu.

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

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okre�lenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i ilo�ci, a w przypadku przemys³owych odbior-

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

ruchomo�ci, do której bêdzie dostarczana woda i/lub odbierane
�cieki, a w szczególno�ci :

a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿yt-
kowe, inne) w budynkach zasilanych wod¹,

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

c) opis techniczny i charakterystykê powierzchni, z których
odprowadzane bêd¹ �cieki,

4) proponowany termin rozpoczêcia poboru i/lub zrzutu
�cieków.

2. Do wniosku, o którym mowa ust 1, osoba ubiegaj¹ca
siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ :

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

2) mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nierucho-
mo�ci, o której mowa w ust 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wo-
doci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.

§ 14. Umowa o przy³¹czenie w szczególno�ci okre�la:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych

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

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

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

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

ru przy³¹cza.
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê

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

umowy o przy³¹czenie.

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

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

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹ potwier-
dzane przez strony w protoko³ach, których wzory okre�la Zak³ad.

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

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

1) w Urzêdzie Gminy, która udostêpnia nieodp³atnie do
wgl¹du:

a) Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) Regulamin �wiadczenia us³ug ,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego

zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania �cieków,
2) w Zak³adzie udostêpniaj¹cym bezp³atnie do wgl¹du:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) Regulamin �wiadczenia us³ug.
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Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku nie dotrzymania ci¹-

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

§ 17. 1. Zak³ad zobowi¹zany jest do udzielania Odbior-
com us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ za-
opatrzenia w wodê i odprowadzanie �cieków oraz awarii urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

         2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadza-
nie �cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia
Odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce
zagro¿enie ¿ycia, zdrowia i �rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce
�wiadczenia us³ug, w szczególno�ci, gdy:

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

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

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków, o których mowa w ust. 2, Zak³ad niezw³ocznie informu-
je Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.

4. Zak³ad powiadamia Odbiorców w sposób zwyczajowo
przyjêty o planowanych przerwach w dostawie wody oraz prze-
widywanym obni¿eniu jej jako�ci w przypadku:

- braku wody na ujêciu lub jej zanieczyszczeniu w sposób
niebezpieczny dla zdrowia,

- konieczno�ci przeprowadzenia niezbêdnych napraw urz¹-
dzeñ,

- potrzeby zwiêkszenia przep³ywu wody do hydrantów po-
¿arowych,

- przerw w zasileniu energetycznym urz¹dzeñ,
- uszkodzenia instalacji odbiorczej, stwarzaj¹cego niebez-

pieczeñstwo dla ¿ycia, zdrowia lub �rodowiska.
Zak³ad zwolniony jest z tego obowi¹zku w przypadku przerw

wywo³anych awari¹ lub innym nag³ym, nie daj¹cym siê przewi-
dzieæ zdarzeniem i to w wypadku, gdy przewidywany czas trwa-
nia przerw wynosi wiêcej ni¿ cztery godziny. Za skutki obni¿enia
poziomu jako�ci us³ug wymienione w tym paragrafie, Zak³ad
nie ponosi odpowiedzialno�ci odszkodowawczej.

5. W przypadku przerwy w dostawie wody trwaj¹cej d³u¿ej
ni¿ 12 godzin, Zak³ad winien zorganizowaæ dostawy wody �rod-
kami obwo�nymi lub wskazaæ zastêpcze punkty poboru wody.

§ 18. Je¿eli w wyniku nieprawid³owej eksploatacji przy³¹-
cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w³asno-
�ci¹ Odbiorcy, powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia pozio-
mu us³ug �wiadczonych przez Zak³ad, wzywa on Odbiorcê do
niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ, a w przypadku, gdy
takie wezwanie nie jest skuteczne, mo¿e okresowo odci¹æ do-

p³yw wody lub odp³yw �cieków i przyst¹piæ do usuwania przy-
czyn zagro¿enia, obci¹¿aj¹c Odbiorcê poniesionymi w zwi¹zku z
tymi pracami kosztami. W przypadku odciêcia dop³ywu wody,
Zak³ad udostêpnia zastêpczy punkt poboru wody przeznaczonej
do spo¿ycia przez ludzi i informuje o mo¿liwo�ciach korzystania
z tego punktu.

§ 19. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie �cieków inaczej, udzielanie informacji i
odpowiedzi na ¿¹danie Odbiorców nastêpuje w ci¹gu:

1) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ
w �wiadczeniu us³ug,

2) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyja�niaj¹cego.

§ 20. Zak³ad zobowi¹zany jest do zawiadomienia Odbior-
ców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopa-
trzenia w wodê i odprowadzania �cieków, z wyprzedzeniem
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków,
nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.

§ 21. 1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³oszenia reklamacji
dotycz¹cych ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz wysoko�ci
op³at za us³ugi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pi�mie osobi�cie przez zainteresowanego w siedzibie Zak³adu
lub listem poleconym i rozpatrywane s¹ przez Kierownika Za-
k³adu.

3. Zak³ad wodoci¹gowo-kanalizacyjny zobowi¹zany jest
do powiadomienia zainteresowanego o sposobie za³atwiania
reklamacji w terminie 14 dni od daty wp³ywu.

§ 22. W przypadku, gdy w wyniku niedotrzymania z powo-
du zaniedbañ Zak³adu warunków okre�lonych w umowie Od-
biorca us³ug poniós³ straty, Zak³ad w pe³ni je zrekompensuje,
po ich wcze�niejszym udokumentowaniu.

Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zak³ad przygotuje i dostarczy Odbiorcom, którzy ju¿ s¹
pod³¹czeni do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, wzory nowych
umów o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie �cieków.

§ 24. W sprawach nie objêtym niniejszym Regulaminem,
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególno�ci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzaniu �cieków.

§ 25. Zak³ad zobowi¹zany jest do bezp³atnego udostêp-
niania do wgl¹du niniejszego Regulaminu Odbiorcom.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 oraz Nr 214, poz. 1806) i
art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

1835

Uchwa³a Nr XIII/80/03
Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci op³at za usuniêcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie.

drogowym (Dz. U.  z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr
130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i poz. 1452)-
Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co nastêpuje:
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§ 1. Ustala siê op³aty za czynno�ci zwi¹zane z usuniêciem
pojazdu z drogi na parking wyznaczony przez Starostê, w przy-
padkach okre�lonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o
ruchu drogowym, w wysoko�ci:

Czynno�ci 
dojazd i powrót 
holownika (z³/km) 

holowanie 
(z³/km) 

za³adunek 
i  roz³adunek 

wyci¹ganie 
pojazdu z rowu 
lub skarpy 

L.p. Rodzaj pojazdu 

cena brutto cena brutto cena brutto cena brutto 
1. Pojazdy  o dopuszczalnej 

masie ca³kowitej do   3,5 t 
       1,30 z³       1.80 z³      50.00 z³      60.00 z³ 

2. Pojazdy o dopuszczalnej 
masie ca³kowitej od 3,5 t 
do 7,5 t i autobusy do 17 
miejsc ³¹cznie z kierowc¹ 

 
       1,50 z³ 

 
      2.00 z³ 

 
     50.00 z³ 

  
     60.00 z³ 

3. Pojazdy o dopuszczalnej 
masie ca³kowitej powy¿ej 
7,5 t i typu TIR ze sk³adem    
i autobusy powy¿ej 17 
miejsc ³¹cznie z kierowc¹ 

 
 
       4,00 z³ 

 
 
     7.50 z³ 

 
 
75.00 (z³/rbh) 
 
 

 

§ 2. Ustala siê op³aty za parkowanie (gara¿owanie) pojaz-
du usuniêtego z drogi, w przypadkach okre�lonych  w art.130a
ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym na parkingu strze¿o-
nym,  wyznaczonym przez Starostê;  w wysoko�ci:

 
Lp. 

 
Rodzaj pojazdu 

Op³ata za ka¿d¹ 
rozpoczêt¹ dobê 
(cena brutto) 

1. Pojazdy o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 t                4,00 z³ 
2. Pojazdy o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 t do 7,5 t 

i autobusy do 17 miejsc ³¹cznie z kierowc¹ 
               8,00 z³ 

3. Pojazdy o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 7,5 t ,  
typu TIR ze sk³adem i autobusy powy¿ej 17 miejsc ³¹cznie  
z kierowc¹ 

 
             30,00 z³ 

 

§ 3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Prudniku.

§ 4.  Traci moc uchwa³a Nr XL/293/2002 Rady Powiatu w
Prudniku z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia wyso-
ko�ci op³at za usuniêcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Janeczko
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Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o
cenach (Dz.U.Nr 97, poz.1050, z 2002r. Nr 144, poz.1204 i z
2003r. Nr 137 poz.1302) -  Rada Miejska w Prudniku uchwala,
co nastêpuje :

  § 1.W uchwale Nr XLV/644/2002 Rady Miejskiej w Prud-
niku z dnia 29 maja 2002r. w sprawie ustalenia cen urzêdowych
za us³ugi przewozowe �rodkami gminnego transportu zbioro-
wego § 3 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

�2) osoby , które ukoñczy³y 70 lat ¿ycia - dowód osobisty".

 § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prudnika.

1836

Uchwa³a Nr XIV/154/2003
Rady  Miejskiej w  Prudniku

z dnia 23 pa�dziernika 2003r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia cen urzêdowych za us³ugi przewozowe �rodkami gminnego transportu
zbiorowego.

 § 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego , na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Prudniku oraz miejscach publicznych
Gminy Prudnik.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214  poz. 1806, z  2003 r. Nr 80  poz. 717 / oraz
art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (/Dz. U. Nr 72 poz.
747,  2002 r.  Nr 113 poz. 984/  - Rada Gminy  Rudniki uchwala:

§ 1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody, stano-
wi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Edward G³adysz

Za³¹cznik do uchwa³y
Rady Gminy Nr VII/53/03

z dnia 20 czerwca 2003 r.

Regulamin
 dostarczania wody

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin niniejszy okre�la prawa i obowi¹zki
Dostawcy wody oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowych, zwanych
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Uchwa³a  Nr VII/53/03
Rady Gminy Rudniki

z dnia 20  czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody.

dalej Odbiorcami wody, wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu �cieków ( Dz.U. Nr 72 poz. 747 z pó�n. zm. ), zwanej dalej
w Regulaminie ustaw¹ oraz z przepisów wykonawczych do tej
ustawy.

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alno�æ polegaj¹c¹ na ujmowaniu , uzdatnianiu i dostarcza-
niu wody.

§ 2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowych w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê  na podstawie zawartej umowy,
zwany dalej Odbiorc¹.

§ 3. Dostarczanie wody odbywa siê na podstawie umowy
o zaopatrzeniu w wodê, zawartej miêdzy Dostawc¹ a Odbiorc¹,
która ma charakter umowy cywilno-prawnej.

Rozdzia³ II
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez Dostaw-

cê,  obowi¹zki i prawa Dostawcy

§ 4.1. Dostawca ma obowi¹zek zapewniæ zdolno�æ po-
siadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych do realizacji dostaw wody
w wymaganej ilo�ci i pod odpowiednim ci�nieniem w sposób
ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jako�æ dostar-
czanej wody.

2. Minimaln¹ ilo�æ dostarczanej wody strony winny okre-
�liæ w umowie.

3. Wymagane ci�nienie wody okre�laj¹ przepisy w spra-
wie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadaæ bu-
dynki, nie mniej ni¿ 0,1 MPc na poziomie terenu w miejscu po³¹-
czenia przy³¹cza z sieci¹ wodoci¹gow¹.
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4. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpo-
wiadaæ jako�ciowo wymaganiom okre�lonym przez ministra
zdrowia.

§ 5. Dostawca obowi¹zany jest do zapewnienia prawid³o-
wej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej oraz studni
awaryjnych i hydrantów ulicznych.

§ 6. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin, dostawca powinien zapewniæ zastêpczy punkt pobo-
ru wody i poinformowaæ Odbiorcê /so³ectwo/ o jego lokalizacji.

§ 7.1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w
dostawie wody Dostawca powinien poinformowaæ Odbiorców
w sposób zwyczajowo przyjêty /w formie kurendy/, co najmniej
na dwa dni przed planowanym terminem.

2. W przypadkach szczególnych Dostawca mo¿e ograni-
czyæ ilo�æ dostarczanej wody przeznaczonej na inne cele ni¿
socjalno-bytowe.

§ 8.1. Dostawca zobowi¹zany jest do zainstalowania i utrzy-
mania  u Odbiorcy wodomierza g³ównego wraz z zaworem g³ów-
nym.

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

§ 9. Dostawca ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci,
je�li przy³¹czenie zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Do-
stawcy, b¹d� zosta³o wykonane niezgodnie z warunkami tech-
nicznymi.

§ 10. Dostawca ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na
dostawê wody, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okre-
�lonych w art. 6 ustawy.

§ 11. Dostawca mo¿e odci¹æ dop³yw wody w przypad-
kach wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy.

§ 12. Dostawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody, je�li wnioskodawca nie usun¹³ prze-
szkód bêd¹cych przyczyn¹ zaniechania �wiadczenia w/w us³ug.

§ 13. Dostawca poprzez swoich uprawnionych przedsta-
wicieli ma prawo wstêpu na teren nieruchomo�ci lub do po-
mieszczeñ ka¿dego , kto korzysta  z us³ug, w celu przeprowadze-
nia kontroli wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalo-
wanych w lokalach i dokonania ich wskazania, dokonania ba-
dañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ
posiadanych przez Dostawcê.

Rozdzia³ III
Obs³uga,  prawa i obowi¹zki Odbiorcy us³ug

§ 14. Dostawca winien zapewniæ Odbiorcom nale¿yty po-
ziom us³ug.

§ 15. Dostawca zobowi¹zany jest do udzielania na ¿ycze-
nie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej
realizacji us³ug, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 16. Dostawca winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie
na zg³oszone reklamacje, nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od
daty wp³ywu.

§ 17. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê Dostawca winien uprzedziæ Odbiorców  w
sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 18. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
winien wyst¹piæ z wnioskiem o zawarcie umowy do Dostawcy.

§ 19. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie
wodomierzy, równie¿ poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie
przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich tem-
peratur , a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki, czy te¿ po-
mieszczenia, w którym s¹ zamontowane.

§ 20. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiasto-
wego powiadomienia Dostawcy o wszystkich stwierdzonych uszko-
dzeniach wodomierza g³ównego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 21. Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania Do-
stawcy o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub zmia-
nach u¿ytkownika lokalu.

§ 22.1. Odbiorca winien powiadomiæ Dostawcê o wszel-
kich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej , które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

2. W przypadku korzystania ze studni zagrodowej i insta-
lacji hydroforowej, Odbiorca zobowi¹zany jest do zainstalowa-
nia zaworu przeciwska¿eniowego, uniemo¿liwiaj¹cego miesza-
nie wody z wodoci¹gu zagrodowego z wod¹ podawan¹ przez
wodoci¹g Dostawcy. W razie stwierdzenia ska¿enia wody w
wodoci¹gu Dostawcy przez Odbiorcê, koszty przywrócenia wody
do stanu poprzedniego ponosi Odbiorca.

3. Odbiorca wody nie mo¿e bez zgody Dostawcy zmieniaæ uzy-
skane warunki techniczne przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej.

§ 23. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regu-
lowania nale¿no�ci za dostawê wody.

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

Rozdzia³ IV
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 25.1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek uprawnionej oso-
by fizycznej lub prawnej.

2. Dostawca po otrzymaniu wniosku, wydaje warunki tech-
niczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci.

3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonywania robót przy³¹-
czeniowych jest wcze�niejsze uzgodnienie dokumentacji tech-
nicznej z Dostawc¹.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody, Dostaw-
ca dokona odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nia-
nia warunków technicznych.

§ 26. Dostawca uprawniony jest do pobrania op³aty przy-
³¹czeniowej.

§ 27. Realizacja budowy przy³¹cza oraz studni wodomie-
rzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomie-
rza g³ównego, zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê
o przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci.

§ 28.1. Je¿eli umowa o dostarczanie wody nie stanowi
inaczej, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego
dzia³ania posiadanych instalacji  i przy³¹czy wodoci¹gowych.

2. Wszelkie wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹
czê�ci¹ instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie i legali-
zacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 94 - 7293 -     Poz.1837-1838

Rozdzia³ V
Zawieranie umów

§ 29.1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomo�æ zosta³a pod³¹czona do sieci wodo-
ci¹gowej.

2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³
prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma
byæ dostarczona woda, a w uzasadnionych przypadkach z oso-
b¹ , która korzysta z nieruchomo�ci  o nieuregulowanym stanie
prawnym.

3. Je¿eli nieruchomo�æ zabudowana jest budynkami wie-
lolokalowymi, umowa zawierana jest z w³a�cicielem budynku
lub zarz¹dc¹ nieruchomo�ci wspólnej.

4. Na wniosek w³a�ciciela lub zarz¹dcy budynku wielolo-
kalowego,    o którym mowa w ust. 3 , Dostawca   zawiera umowy
z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione nastêpu-
j¹ce warunki:

a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wo-
domierze, zgodnie z  obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi
w sposób uzgodniony z  Dostawc¹,

b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustali sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ

miêdzy wodomierzem g³ównym , a wodomierzami zainstalowa-
nymi w  poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co
winien   udokumentowaæ stosownymi zgodami lokatorów,

d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania do-
starczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw w pozosta³ych
lokalach.

5. Za zgod¹ Dostawcy, mog¹ byæ zawarte umowy na do-
stawê wody równie¿ z osobami korzystaj¹cymi z lokali , gdy nie
s¹ spe³nione wymagania okre�lone  w § 4 ust. 4.

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

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

3. Umowa winna okre�laæ nadto mo¿liwo�æ jej rozwi¹za-
nia  w przypadkach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego
oraz art. 8 ustawy.

4. Wyga�niêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez
Dostawcê �rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze
korzystanie z us³ugi.

Rozdzia³ VI
Sposób rozliczeñ

§ 31. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê s¹ prowa-
dzone przez Dostawcê z odbiorcami us³ug na podstawie okre�lonych
w taryfach cen i stawek op³at oraz ilo�ci dostarczanej wody.

§ 32.1. Ilo�æ dostarczanej wody ustala siê na podstawie
odczytu wodomierza g³ównego.

2. W przypadku zawarcia umowy z u¿ytkownikiem lokalu w
budynku wielolokalowym, ilo�ci dostarczonej wody ustala siê
na podstawie zainstalowanego tam wodomierza, z uwzglêdnie-
niem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu
g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 33. W przypadku braku wodomierza, ilo�æ zu¿ytej wody
okre�la siê na podstawie norm zu¿ycia.

§ 34. W przypadku awarii wodomierza , strony w drodze
umowy, ustalaj¹ sposób rozliczenia na podstawie przeciêtnego
zu¿ycia wody z sze�ciu ostatnich miesiêcy.

§ 35. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki nie dotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ sposób
uiszczania op³at.

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

§ 36. Op³aty za wodê :
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych tere-

nów zielonych
- ponosi Gmina na podstawie cen i stawek ustalonych w

taryfie.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 37. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulami-
nem, obowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków wraz z przepisami wykonawczymi, wydanymi na pod-
stawie wymienionej ustawy.

§ 38. Dostawca zobowi¹zany jest do nieodp³atnego udo-
stêpniania niniejszego Regulaminu zainteresowanym Odbior-
com us³ug.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717/
-  Rada Gminy Rudniki uchwala:

1838

Uchwa³a  Nr VIII/64/03
Rady Gminy Rudniki

z dnia 9 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami So³ectw Gminy Rudniki
w sprawie nadania  Statutów So³ectw.

§ 1. 1. Uchwala siê przeprowadzenie konsultacji z miesz-
kañcami so³ectw Gminy Rudniki w sprawie nadania Statutów
So³ectw na Zebraniu Wiejskim.

2. Konsultacje przeprowadzone zostan¹ w terminie 3 mie-
siêcy od dnia wej�cia w ¿ycie uchwa³y.
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3. Statuty So³ectw zostan¹ zaopiniowane przez g³osowa-
nie.

4. Organizacjê konsultacji z mieszkañcami So³ectw po-
wierza siê Wójtowi Gminy.

5. Wynik przeprowadzonych konsultacji przed³o¿ony zo-
stanie Radzie Gminy w formie protoko³u zawieraj¹cego:

- ogóln¹ liczbê mieszkañców So³ectwa,
- liczbê uprawnionych do g³osowania,
- liczbê osób, które wziê³y udzia³ w konsultacjach,
- liczbê g³osów "za" i "przeciw".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rud-
niki.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Edward G³adysz

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z  2002 r.  Nr 23, poz.220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113,
poz.984,  Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) oraz art.128 ust.1
pkt.1 ustawy z  dnia  26  listopada  1998 r. o finansach  publicz-
nych ( Dz.U. z 2003 r.  Nr 15,  poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65,
poz.594 )- Burmistrz zarz¹dza ,co nastêpuje :

 § 1.  Zwiêksza siê dochody bud¿etu Gminy, pochodz¹ce z
dotacji celowych otrzymanych   z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej   oraz innych
zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin ) ustawami ( § 201 )

    o kwotê    8.554,-z³
       z tego:
       - dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-

stwowej,    kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa   8.554,-z³,
         w tym:
         - rozdzia³ 75110 Referenda ogólnokrajowe i konsty-

tucyjne                                                                                       8.554,-z³.

 § 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy na realizacjê zadañ
zleconych z zakresu administracji rz¹dowej          o kwotê  8.554,-z³

      z tego:
- dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej,   kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa            8.554,-z³
         w tym:
 - rozdzia³ 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

         8.554,-z³

§ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych     8.554,-z³.

 § 3. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego  oraz podaniu do publicznej
wiadomo�ci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ   w
mie�cie Le�nica i So³ectwach.

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

Burmistrz
Hubert Kurza³

1839

 Zarz¹dzenie  Nr 28/03
Burmistrza Le�nicy

 z  dnia  6 czerwca  2003 r.

 w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z  2002 r. Nr 23, poz.220,  Nr 62,  poz. 558,  Nr 113,
poz.984,  Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) oraz art.128 ust.1
pkt.1 ustawy z  dnia  26  listopada  1998 r. o finansach  publicz-
nych ( Dz.U. z 2003 r.  Nr 15,  poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65,
poz.594 )- Burmistrz zarz¹dza,  co nastêpuje :

§ 1  Zwiêksza siê dochody bud¿etu Gminy, pochodz¹ce z
dotacji celowych otrzymanych z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej  oraz innych
zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin ) ustawami ( § 201 )

        o kwotê   100,-z³

1840

  Zarz¹dzenie Nr 32/03
 Burmistrza Le�nicy

z  dnia  17 czerwca  2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

       z tego:
- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                       100,-z³,
         w tym:
- rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                     100,-z³.

 § 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy na realizacjê
zadañ zleconych z zakresu   administracji rz¹dowej

        o kwotê   100,-z³,
      z tego:
- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                       100,-z³,
         w tym:
- rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                    100,-z³

§ 3110 �wiadczenia spo³eczne                                   100,-z³.
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  § 3 .Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego  oraz podaniu do publicznej
wiadomo�ci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ     w
mie�cie Le�nica i So³ectwach.

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

Burmistrz
Hubert Kurza³

Na podstawie art. 51, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717), oraz
art. 128, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 876), zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/2002 Rady Miejskiej w Niemodli-
nie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu Gminy Niemo-
dlin na rok 2003, zmienionej uchwa³¹ Nr V/40/2003 Rady Miej-
skiej z dnia 14 lutego 2003 r., zarz¹dzeniem Nr I/32/2003 Burmi-
strza Niemodlina z dnia 17 marca 2003 r., Nr I/45/03 z dnia
9 maja 2003 r., Nr I/51/03 z dnia 26 maja 2003 r. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów o kwotê
24.642,00 z³, w tym:

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

1841

Zarz¹dzenie Nr I/54/03
Burmistrza Niemodlina

z dnia 6 czerwca 2003 r.

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

§ 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
zwiêksza siê                                                      o kwotê 24.642,00 z³.

2. Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                                o kwotê 24.642,00 z³,
w tym:
Dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Rozdzia³ 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê o kwotê 24.642,00z³.

§ 2. Zarz¹dzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmi-
strza.

§ 3. 1. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
2. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-

wym Województwa Opolskiego.

Burmistrz
Stanis³aw Chalimoniuk


