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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.  z 2002r. Nr 72 poz. 747, Nr 113 poz.984) - Rada
Miejska w Bia³ej uchwala,  co nastêpuje:

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

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

  Za³¹cznik  nr 1
do uchwa³y Nr III/31/2002

Rady Miejskiej w Bia³ej
z dnia 30 grudnia 2002r.

REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania �cieków

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania �cieków realizo-
wanego przez: Wodoci¹gi i Kanalizacja Spó³kê z o.o. w Bia³ej na
terenie gminy Bia³a.

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

3. Przez zbiorowe odprowadzanie �cieków rozumie siê
dzia³alno�æ polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu �cie-
ków.

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

§ 2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodno-kanalizacyjnych w zakre-
sie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowa-
dzania �cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej OD-
BIORC¥.

§ 3. Spó³ka wykonuje swoj¹ dzia³alno�æ w oparciu o ze-
zwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
zbiorowego odprowadzania �cieków, udzielonego Decyzj¹ Za-
rz¹du Miejskiego w Bia³ej z dnia 24 lipca 2002r.
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Uchwa³a Nr III/31/2002
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków

Rozdzia³ II
Zawieranie umów

§ 4. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek oso-
by, której nieruchomo�æ zosta³a pod³¹czona do sieci.

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

2. Umowa zawarta na czas nieokre�lony winna dopuszczaæ 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
Spó³kê �rodków technicznych umo¿liwiaj¹cych dalsze korzysta-
nie z us³ug.

§ 6. W umowach dotycz¹cych odprowadzania �cieków
Spó³ka uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia
ministra w³a�ciwego do spraw gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej na podstawie art.11 ustawy.

§ 7. 1. Minimaln¹ ilo�æ dostarczanej wody strony winny
okre�liæ w umowie.

2. Wymagane ci�nienie wody okre�laj¹ przepisy w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki.

3. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpowia-
daæ jako�ciowo wymaganiom okre�lonym przez ministra zdrowia.

Rozdzia³ III
Obowi¹zki Spó³ki

§ 8. Spó³ka zobowi¹zana jest do zapewnienia prawid³o-
wej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyj-
nej i hydrantów ulicznych.

  § 9. Zawór g³ówny z wodomierzem jest miejscem wyda-
nia rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿ miej-
scem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

§ 10. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin Spó³ka powinna zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody
i poinformowaæ odbiorców o jego lokalizacji.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ

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

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

§ 12. Przy rozliczeniu z odbiorcami Spó³ka obowi¹zana
jest stosowaæ taryfy zatwierdzone uchwa³¹ Rady Miejskiej, b¹d�
wprowadzone w trybie art.24 ust 8 ustawy.
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§ 13. Taryfa wymaga og³oszenia w lokalnej prasie, co naj-
mniej na 7 dni przed wej�ciem jej w ¿ycie.

§ 14.Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostar-
czanie wody i odprowadzanie �cieków.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

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

2. Spó³ka po przedstawieniu wniosku wydaje warunki tech-
niczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci.

3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonywania robót przy-
³¹czeniowych jest wcze�niejsze uzgodnienie dokumentacji tech-
nicznej za Spó³k¹.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub od-
prowadzanie �cieków, Spó³ka dokona odbioru wykonanego przy-
³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.

§16. 1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub odprowa-
dzanie �cieków nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za
zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji  i
przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i przy³¹czy kanalizacyj-
nych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie. W tym celu:

a) Odbiorca zobowi¹zuje siê do wydzielenia pomieszcze-
nia lub studzienki, w którym Dostawca zainstaluje wodomierz.
Pomieszczenie musi stale odpowiadaæ warunkom zabezpie-
czaj¹cym wodomierz przed uszkodzeniem, zniszczeniem i jed-
nocze�nie umo¿liwiæ jego bie¿¹ce odczytywanie,

b) Odbiorca przechowywaæ bêdzie klucz do pomieszczeñ
u uzgodnionych osób. Aktualne adresy umie�ci na drzwiach
tych pomieszczeñ.

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

Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug

§ 17. Spó³ka winna zapewniæ Odbiorcom nale¿yty poziom
us³ugi, a szczególnie winna wyodrêbniæ stanowisko pracy do
spraw obs³ugi klienta.

§ 18. Spó³ka zobowi¹zana jest do udzielania na ¿yczenie
klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej re-
alizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 19. Spó³ka winna reagowaæ mo¿liwie szybko na zg³o-
szone reklamacje, nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu  3 dni.

§ 20. W przypadku obni¿enia jako�ci dostarczenia wody
Spó³ka winna udzieliæ odbiorcy opustu na zasadach okre�lo-
nych w umowie.

§ 21. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania �cieków Spó³ka win-
na uprzedziæ odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ VII
Prawa Spó³ki

§ 22. Spó³ka ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci, je�li
przy³¹czenie zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Spó³ki b¹d� zo-
sta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 23. Spó³ka ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na do-
stawê wody lub odprowadzanie �cieków, gdy wnioskodawca
nie spe³ni warunków okre�lonych w art. 6 ustawy.

§ 24. Spó³ka mo¿e odci¹æ dop³yw wody lub zamkn¹æ przy³¹cze
kanalizacyjne w przypadkach wymienionych w art.8 ust.1 ustawy.

§ 25. Spó³ka mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umo-
wy na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków, je�li wnio-
skodawca nie usun¹³ przeszkód bêd¹cych przyczyn¹ zaniecha-
nia �wiadczenia w/w us³ug.

Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug

§ 26. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania �cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem o za-
warcie umowy do Spó³ki.

§ 27. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wo-
domierzy  i urz¹dzeñ pomiarowych równie¿ poprzez ich odpo-
wiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie stu-
dzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane.

§ 28. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiasto-
wego powiadomienia Spó³ki o wszelkich stwierdzonych uszko-
dzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego,
w tym zerwaniu plomby.

§ 29. Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania Spó³-
ki o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub zmianach
u¿ytkownika lokalu.

§ 30. Odbiorca winien powiadomiæ Spó³kê o wszelkich
zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 31. Dostawca �cieków zobowi¹zany jest do natychmia-
stowego powiadomienia Spó³ki o zrzutach awaryjnych lub zmia-
nie jako�ci �cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.

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

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

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

§ 34. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr  III/31/2002 Rady Miejskiej w Bia³ej z dnia 30 grudnia 2002r. i
obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 35. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy ustawowe,   a w szczególno�ci ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbio-
rowym odprowadzaniu �cieków wraz z przepisami wykonawczy-
mi wydanymi na podstawie wymienionej ustawy.

§ 36. Spó³ka wodoci¹gowo-kanalizacyjna zobowi¹zana
jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego Regulaminu od-
biorcom jej us³ug.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 109, 112 i 124 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z
pó�n.zm.) oraz art. 401, art.403, art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o prawie ochrony �rodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz.
627), Rada Gminy uchwala,  co nastêpuje:

§1.Dokonuje siê zmian w wydatkach bud¿etu, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2.Dokonuje siê zmiany dochodów i wydatków bud¿etu,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 niniejszej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§4.Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w sie-
dzibie Urzêdu Gminy Komprachcice oraz w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jan Miensok

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Gminy

Nr XXXI/251/2002
z dnia 12 wrze�nia 2002 r.

Przeniesienia wydatków
                                                                             Zmniejszyæ          Zwiêkszyæ

Dz. 010 ROLNICTWO                                  52.464,-           -
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa
 i sanitacyjna wsi                                           52.464,-          -
§ 605 Wydatki inwestycyjne
jednostek bud¿etowy                                    52.464,-          -

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA              -                   7.000,-
Rozdz. 75023 Urzêdy gmin                                           -                    7.000,-
§ 605 Wydatki inwestycyjne
jedn. bud¿etowych                                                              -                     1.000,-
§606 Wydatki na zakupy inwest.
jedn. bud¿etowych                                     -              6.000,-

Dz. 801 O�WIATA I WYCHOWANIE              -            17.664,-
 Rozdz. 80110 Gimnazja                                               -                     9.000,-
§ 4270 Zakup us³ug remontowych              -              9.000,-
Rozdz. 80146 Placówki dokszta³cania i doskonalenia za-

wodowego                                                                   -             8.664,-
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                  -               8.664,-
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Uchwa³a Nr XXXI/251/2002
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 12 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA                         -      27.800,-
Rozdz. 85319 Pozosta³a dzia³alno�æ              -        6.000,-
§ 2830 Dotacja celowa z bud¿etu na dofinansowanie
jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publ.
(dot.Gabinetu Rehabilitacyjnego)                    -       6.000,-
Rozdz. 85328 Us³ugi opiekuñcze                    -     21.800,-
§ 2830 Dotacja celowa z bud¿etu na dofinansowanie
jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publ.
(dot. Stacji Caritas)                                             -     21.800,-
Jednocze�nie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu war-

to�æ planowanych nak³adów na realizacjê zadania pn. "Rozbu-
dowa sieci wodoci¹gowej, Komprachcice - ul. Krzy¿owa."

Za³¹czrik nr 2
do uchwa³y Rady Gminy

Nr XXXI/251/2002
z dnia³ 12 wrze�nia 2002 r.

Zwiêkszenia bud¿etu

Zwiêkszenie dochodów
Dz. 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA                               5.000,-
Rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne              5.000,-
§ 628 �rodki otrzymane od pozosta³ych jednostek sekto-

ra finansów publicznych na finansowanie zakupów inwestycyj-
nych                                                                                          5.000,-

Zwiêkszenie wydatków
Dz. 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA                            5.000,-
Rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne                          5,000,-
§ 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
                                                                                       5,000,-
Podstaw¹ zwiêkszenia bud¿etu jest umowa 20/07/2002

z 9 lipca 2002 r. zawarta pomiêdzy Inspektoratem Powszech-
nego Zak³adu Ubezpieczeñ na ¯ycie S A w Opolu a Zarz¹dem
Gminy. Przedmiotem umowy jest przekazanie �rodków na za-
kup drabiny stra¿ackiej.
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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.  z 2001 r.Nr 72 poz. 747 ) oraz art.40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n.
zm.) - uchwala siê, co nastêpuje :

§ 1.Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków przez Wodoci¹gi i Kanalizacja "HYDROKOM"
Spó³ka z o.o. w Kluczborku,  stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Kluczborka.

 § 3.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzinniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie14 dni od
dnia og³oszenia.
                                                                                                       Przewodnicz¹cy

                                        Rady Miejskiej w Kluczborku
                                                                             Janusz Kêdzia

  Za³¹cznik nr 1
                                                     do uchwa³y Nr IV/24/2002

                                       Rady Miejskiej w Kluczborku
                                                 z dnia 30 grudnia 2002r.

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA �CIEKÓW

PRZEZ WODOCI¥GI  I  KANALIZACJÊ
"HYDROKOM" SPÓ£KA Z O.O.

W KLUCZBORKU

Rozdzia³  I
Postanowienia  ogólne

§ 1. 1.  Regulamin   niniejszy   dotyczy   zbiorowego   zaopa-
trzenia  w   wodê  oraz     zbiorowego  odprowadzania  �cieków
realizowanych  przez  Wodoci¹gi i    Kanalizacja "HYDROKOM"
Spó³ka z o.o.w  Kluczborku ul.Ko³³ataja 7 na  terenie    miasta  i
gminy  Kluczbork zwan¹   dalej  "HYDROKOM".

2.  Przez  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodê  rozumie siê
dzia³alno�æ  Spó³ki     "HYDROKOM"   polegaj¹c¹  na  ujmowaniu,
uzdatnianiu  i  dostarczaniu  wody.

3.  Przez zbiorowe odprowadzanie  �cieków  rozumie siê
dzia³alno�æ Spó³ki    "HYDROKOM", polegaj¹c¹ na  odprowadza-
niu  i oczyszczaniu �cieków.

4.  Ilekroæ  w   Regulaminie  niniejszym  u¿ywa   siê  okre-
�lenia  "ustawa"  nale¿y  przez    to rozumieæ  ustawê  z   dnia  7
czerwca   2001 roku o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodê i
zbiorowym  odprowadzaniu   �cieków ( D.  U. Nr 72, poz. 747).
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 Uchwa³a  Nr  IV / 24 / 2002
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 30 grudnia 2002 r.

 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie �cieków,  obowi¹zuj¹cego
na terenie miasta i gminy Kluczbork.

§ 2. Odbiorc¹   us³ug   w  znaczeniu  niniejszego   Regula-
minu  jest  ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo - kanaliza-
cyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbioro-
wego odprowadzania �cieków na podstawie zawartej umowy,
zwany dalej "Odbiorc¹"

§ 3. "HYDROKOM"   wykonuje  swoj¹  dzia³alno�æ  w  opar-
ciu  o zezwolenie  na    prowadzenie zbiorowego   zaopatrzenia
w   wodê   i  zbiorowego   odprowadzania   �cieków,   udzielone
decyzj¹   Burmistrza Miasta  Kluczborka w  oparciu  o maj¹tek
w³asny  jak  i  posiadany  w dyspozycji  maj¹tek  bêd¹cy w³asno-
�ci¹ gminy  lub  innych  w³a�cicieli, przekazany  na podstawie
umowy  cywilnoprawnej.

Rozdzia³  II
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez "HYDROKOM"

§ 4. "HYDROKOM  ma  obowi¹zek  zapewniæ  nastêpuj¹cy
minimalny   poziom  �wiadczonych us³ug:

1. Ci�nienie wody na  przy³¹czu wodoci¹gowym  przy  wo-
domierzu  g³ównym  nie  mo¿e   byæ  ni¿sze  ni¿ 0,2 Mpa.

2. Jako�æ  wody  na  przy³¹czu winna odpowiadaæ  pod
wzglêdem  fizyko -  chemicznym i  bakteriologicznym   normom
okre�lonym   w   rozporz¹dzeniu    ministra    zdrowia    w  sprawie
warunków, jakim  powinna  odpowiadaæ  woda  do  picia i  na
potrzeby gospodarcze, woda w  k¹pieliskach oraz  zasad  spra-
wowania  kontroli  jako�ci  wody przez organy  Inspekcji  Sani-
tarnej .

3. Parametry  �cieków  oczyszczonych  powinny  byæ zgod-
ne z  warunkami  pozwolenia wodnoprawnego.

   Rozdzia³ III
Szczegó³owe  warunki i tryb zawierania umów  z od-

biorcami us³ug

§ 5.Dostarczanie   wody  i   odprowadzanie    �cieków
odbywa    siê   na   podstawie   umowy o  zaopatrzeniu  w  wodê
i/lub odprowadzaniu  �cieków,  zawartej  miêdzy  "HYDROKOM",
a Odbiorc¹ us³ug.

§ 61.Zawarcie umowy o  zaopatrzeniu  w   wodê  lub
odprowadzanie  �cieków   nastêpuje  na pisemny  wniosek
osoby, której  nieruchomo�æ  zosta³a  przy³¹czona do  sieci wod-
kan. z   uwzglêdnieniem postanowieñ  art.6 ust.3 ustawy.

2. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w  wodê  lub  odpro-
wadzanie �cieków  z korzystaj¹cymi z lokali  w budynkach wielo-
lokalowych  nastêpuje  w  oparciu o   przepisy, o których  mowa
w  art.6  ust.  5,6 i 7 ustawy .
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§ 7. 1.Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokre�lony lub
okre�lony.

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

3.Umowa  winna  dopuszczaæ  jej rozwi¹zanie  przez Od-
biorcê za wypowiedzeniem  lub na zgodny  wniosek  stron.

4.Rozwi¹zanie  lub  wyga�niêcie  umowy  skutkuje  zasto-
sowaniem   przez "HYDROKOM"   �rodków  technicznych  unie-
mo¿liwiaj¹cych  dalsze   korzystanie  z  us³ug.

§ 8.W    umowach   dotycz¹cych     odprowadzania    �cieków
"  HYDROKOM   "   uwzglêdnia postanowienia   wynikaj¹ce z
rozporz¹dzenia  ministra   w³a�ciwego do spraw  gospodarki
przestrzennej  i  mieszkaniowej  wydanego  na  podstawie   art.11
ustawy.

§ 9. W   umowach   dotycz¹cych  dostawy  wody  "HYDRO-
KOM"  zapewnia  jako�æ wody  oraz minimalne ci�nienie wody na
przy³¹czu  okre�lone w rozdziale II  § 4 ust. 1 i 2.

§ 10."HYDROKOM"  winien  okre�liæ w  umowie  z Odbiorc¹
minimaln¹  i maksymaln¹  ilo�æ  dostarczanej   wody  i odbioru
�cieków.

Rozdzia³  IV
Sposób rozliczeñ

§ 11.Rozliczenia  nale¿no�ci  za   dostawê   wody i  odbiór
�cieków   pomiêdzy "HYDROKOM" a odbiorcami  us³ug  nastêpu-
je  w  oparciu  o przepisy   art.26 i 27 ustawy.

§ 12. W przypadku awarii  wodomierza  stosuje  siê prze-
ciêtne normy zu¿ycia,wzglêdnie �rednie zu¿ycie z ostatnich 6 mie-
siêcy przed  wyst¹pieniem awarii.

§ 13. Woda   zu¿yta   do   celów    rolniczych  winna   posiadaæ
odrêbny   przyrz¹d   pomiarowy i nie mo¿e  kwalifikowaæ siê do
kosztów odprowadzanych �cieków  w  tym  gospodarstwie.

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

§ 15. Wniesienie    przez   odbiorcê    reklamacji  nie    wstrzy-
muje   obowi¹zku   uregulowania nale¿no�ci.

§ 16. Przy   rozliczeniach  z  odbiorcami, " HYDROKOM "  obowi¹-
zany   jest    stosowaæ    taryfê zatwierdzon¹   uchwa³¹   Rady   Miejskiej
w   Kluczborku ,  b¹d�  wprowadzon¹   w  trybie art.24   ust.8  ustawy.

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

§ 18. Zmiana   taryfy  nie   wymaga   zmiany    umowy  o
dostarczeniu   wody  i  odprowadzanie  �cieków.

§ 19. Na  zasadzie  art.22 ustawy  za  wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciw-

po¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych tere-

nów zielonych,
"HYDROKOM"  obci¹¿a   gminê  na  podstawie   cen i  sta-

wek   ustalonych  w  taryfie.

Rozdzia³ V
Obowi¹zki  Spó³ki  WiK  "HYDROKOM"

§ 20.  1.  "HYDROKOM" ma obowi¹zek  zapewniæ w spo-
sób ci¹g³y dostawê wody i odbiór �cieków    jako�ciowo  odpo-
wiadaj¹cych  wymaganiom   sanitarnym  okre�lonym    w od-
powiednich    przepisach.

2."HYDROKOM "  jest   obowi¹zany  do   regularnego
informowania Burmistrza  Miasta o jako�ci  wody  przeznaczo-
nej  do  spo¿ycia   przez  ludzi  -  1 raz  na    pó³rocze

§ 21."HYDROKOM"  obowi¹zany  jest   do  prowadzenia
prawid³owej   eksploatacji   urz¹dzeñ  oraz  sieci   wodoci¹go-
wych  i  kanalizacyjnych  w sposób   zapewniaj¹cy    wykorzysta-
nie  zdolno�ci  produkcyjnych posiadanych urz¹dzeñ technolo-
gicznych.

 § 22. "HYDROKOM"  winien  okre�liæ w  umowie  z Od-
biorc¹  minimaln¹  i maksymaln¹  ilo�æ  dostarczanej   wody  i
odbioru �cieków.

§ 23. 1." HYDROKOM  "  zobowi¹zany   jest    do    zainsta-
lowania    u   Odbiorcy   i   utrzymania  wodomierza g³ównego,
za   wyj¹tkiem    wodomierzy   do   czasowego   wykorzystania i
wodomierzy   sprzê¿onych  dla  celów    przeciwpo¿arowych.

2.  Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wy-
dania rzeczy  w rozumieniu   Kodeksu  cywilnego, jak równie¿
miejscem  rozdzia³u  sieci  i  instalacji  wewnêtrznej.

§ 24. " HYDROKOM " jest  zobowi¹zany  do   prowadzenia
bie¿¹cej    kontroli   ilo�ci  i   jako�ci odprowadzanych �cieków
bytowych i �cieków  przemys³owych oraz kontroli przestrzega-
nia warunków  wprowadzania  �cieków  do urz¹dzeñ  kanaliza-
cyjnych.

Rozdzia³ VI
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 25. 1.Odbiorca  zamierzaj¹cy  korzystaæ z  us³ug "HY-
DROKOM" winien   wyst¹piæ z pisemnym   wnioskiem o za-
pewnienie dostawy wody  i/lub odbioru  �cieków.Druki wnio-
sku Odbiorca mo¿e uzyskaæ w "HYDROKOM". Do  wniosku
nale¿y  za³¹czyæ :   2 egz. mapy sytuacyjno - wysoko�ciowej
dzia³ki  w skali 1: 500 z zaznaczon¹  lokalizacj¹   projekowane-
go  obiektu  budowlanego, 1  egz. rzutu   piwnic  budynku  oraz
1   egz.    o�wiadczenia  - upowa¿nienia   w  sprawie  podatku
od   towarów  i us³ug  VAT.

2.  "HYDROKOM" po  otrzymaniu   wniosku   wydaje
warunki  techniczne  na przy³¹czenie   nieruchomo�ci  w  termi-
nie do 14 dni od  daty   otrzymania wniosku.

  Warunki techniczne okre�laj¹:
- miejsce ,sposób i rzêdne  przy³¹czenia do wodoci¹go-

wej sieci g³ównej,
- rzêdne przy³¹czenia i sposób  w³¹czenia  do  kana³u

g³ównego,
- warunki, jakim  winien  odpowiadaæ  materia³, z którego

wykonane bêdzie  przy³¹cze,
- sposób  i  miejsce   monta¿u   wodomierza   g³ównego

oraz    studzienki   rewizyjnej (inspekcyjnej)  na  przykanaliku,
- sposób  monta¿u  zasuwy i  podbudowy skrzynki zasu-

wy  wodoci¹gowej (szkic),
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- sposób przeprowadzenia  prób  szczelno�ci  po³¹czeñ
ruroci¹gu,

- warunki  odbioru  technicznego  przy³¹cza i robót zanika-
j¹cych.

3. Warunkiem  przyst¹pienia   do  wykonania   robót  przy-
³¹czeniowych  jest  wcze�niejsze   uzgodnienie   wykonawczego
projektu  technicznego  z " HYDROKOM"  w  terminie do  14 dni
od  daty  otrzymania   dokumentacji.

4. Przed    podpisaniem    umowy    na    dostawê   wody
lub   odprowadzenie    �cieków   "HYDROKOM "  dokonuje
fizycznego    odbioru   wykonanego   przy³¹cza   pod  k¹tem
spe³nienia  wydanych warunków   technicznych.

5. "HYDROKOM"   rozpoczyna   dostawê  wody  lub  odpro-
wadzanie  �cieków  nie  pó�niej  ni¿   w  ci¹gu 7 dni  od dnia
podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹.

§ 26. Obowi¹zki  "HYDROKOM" i odbiorcy  us³ug w zakre-
sie  budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych    i  kanalizacyjnych, przy-
³¹czy  do  sieci  oraz  pomieszczeñ   przewidzianych  do   lokaliza-
cji wodomierzy i urz¹dzeñ  pomiarowych  �cieków   reguluje
art.15 ust.1 do 4.

 § 27.  Wodomierze    g³ówne    podlegaj¹    systematycznej
kontroli    okresowej   i   legalizacji, a czynno�ci  te obowi¹zany
jest  przeprowadzaæ "HYDROKOM".

Rozdzia³  VII
Techniczne warunki okre�laj¹ce mo¿liwo�ci dostêpu

do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych

§ 28. Ka¿dy  Odbiorca  oraz  osoby  zamierzaj¹ce  pod³¹-
czyæ  obiekty   do  sieci   wodoci¹gowo-kanalizacyjnej , mog¹
uzyskaæ  informacje  dotycz¹ce   dostêpno�ci tych us³ug:

   1/   w  Urzêdzie   Miejskim   w   Kluczborku  w   zakresie:

a/  planów   rozwoju   i  rozbudowy   infrastruktury   wodoci¹-
gowo -  kanalizacyjnej wynikaj¹cych   z    miejscowego    planu
zagospodarowania    przestrzennego i studium  uwarunkowañ i
kierunków  zagospodarowania przestrzennego,

   2/    w Spó³ce  WiK  "HYDROKOM" w Kluczborku w zakresie:

a/   regulaminu �wiadczenia us³ug dostawy wody i odbio-
ru �cieków,

b/   wyników analiz wody uzdatnionej,

c/   taryf ,cen i stawek op³at za dostawê wody  i odprowa-
dzanie �cieków,

d/   cennika pozosta³ych us³ug "HYDROKOM",

e/   wieloletnich planów rozwoju i modernizacji  sieci wo-
doci¹gowo-kanalizacyjnej.

§ 29. Poni¿szy zakres us³ug udostêpniany jest odp³atnie
zgodnie z cennikiem "HYDROKOM":

   a/ potwierdzenie uzbrojenia w zakresie sieci wodoci¹-
gowo-kanalizacyjnej,

   b/ wydanie warunków technicznych  dla pod³¹czenia do
sieci wodoci¹gowo- kanalizacyjnej,

   c/ uzgodnienie projektu technicznego,

   d/ realizacja pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowo-kanali-
zacyjnej,

   e/ odbiory czê�ciowe i koñcowe w zakresie realizowa-
nego przez Odbiorcê uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego,

   f/  inne ujête w cenniku "HYDROKOM",

  g/ o wprowadzeniu cennika i ka¿dorazowej jego zmianie
nale¿y poinformowaæ Radê Miejsk¹.

Rozdzia³ VIII
Standardy obs³ugi odbiorców i sposób postêpowania w

przypadku  niedotrzymania  ci¹g³o�ci  us³ugi i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych �cieków

§ 30. "HYDROKOM"  zobowi¹zany jest do zapewnienia
odbiorcom  nale¿ytego  poziomu  us³ug.

Dla  obs³ugi  klientów    wyodrêbniono   Dzia³   Obs³ugi
Odbiorców   telefon : 418 28 30   czynny   w   dni  robocze  w godz.
od 7 00 do 15 00.

§ 31. "HYDROKOM "  obowi¹zany  jest   do   udzielania   na
¿yczenie   klienta   lub  z   w³asnej inicjatywy   pe³nej   informacji
dotycz¹cej  realizacji  us³ugi,a  przede  wszystkim  informacji
taryfowych.

§ 32. "HYDROKOM "  winien   reagowaæ  mo¿liwie  nie-
zw³ocznie  na  zg³oszone  reklamacje  nie d³u¿ej  jednak  ni¿  w
ci¹gu 3 dni.

Skargi, za¿alenia i reklamacje mo¿na  sk³adaæ  pisemnie
lub telefonicznie  w  sekretariacie "HYDROKOM" w dni robocze
w  godz. od  700  do 1500 oraz  osobi�cie u  Prezesa  Spó³ki lub u
V-ce  Prezesa d/s Technicznych  w   poniedzia³ki w godz. od
1500 do 1600.

§ 33. 1."HYDROKOM"   zobowi¹zany   jest   do  udzielania
Odbiorcom   informacji  dotycz¹cych  wystêpuj¹cych  zak³óceñ
w   zaopatrzeniu  w   wodê  i  odprowadzania     �cieków   oraz
awarii  sieci  wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

2.  Awarie  sieci   i  urz¹dzeñ  wodoci¹gowych  i  kanaliza-
cyjnych  Odbiorcy  winni   zg³aszaæ   w  Spó³ce "HYDROKOM"
telefonicznie  lub  osobi�cie:

· w dni robocze w godz.od 700 do 1500  w siedzibie "HYDRO-
KOM" Kluczbork,   ul. Ko³³¹taja 7,  telefon 418 14 71,

· w niedzielê ,�wiêta i dni wolne od pracy oraz w dni robo-
cze w godz. od 1500 do 700 dnia nastêpnego  w  Pogotowiu  Awa-
ryjnym   Kluczbork,   ul. Towarowa 8,   telefon   418  26 30.

§ 34. 1.  Wstrzymanie   zaopatrzenia  w  wodê  i  odprowa-
dzania   �cieków  mo¿e  nast¹piæ  bez    uprzedniego   zawiado-
mienia   odbiorców   w    przypadkach,  gdy   wystêpuj¹   warunki
stwarzaj¹ce  zagro¿enie ¿ycia, zdrowia i �rodowiska  lub  unie-
mo¿liwiaj¹ce  �wiadczenia us³ug, w szczególno�ci  gdy:

a/ z  powodu  awarii   sieci  nie  ma   mo¿liwo�ci  prowadze-
nia   zaopatrzenia  w   wodê  lub  odprowadzania  �cieków,

b/ dalsze  funkcjonowanie  sieci  stwarza  bezpo�rednie
zagro¿enie  dla  ¿ycia,    zdrowia lub �rodowiska,

c/ o wstrzymaniu zaopatrzenia  w wodê i odprowadzania
�cieków, o którym mowa w   pkt.b   "HYDROKOM" niezw³ocznie
informuje odbiorców,w sposób zwyczajowo   przyjêty.
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2.  W   razie   przerwy   w   dostawie    wody    przekraczaj¹cej
12  godzin,   "HYDROKOM"    zobowi¹zany jest   zapewniæ zastêp-
czy punkt  poboru  wody i   poinformowaæ  odbiorców o  jego
lokalizacji  - forma  powiadomienia   zale¿y   od   zasiêgu   terenu
awarii  i ilo�ci  odbiorców.

3.  O przewidywanych  przerwach w dostawie wody, prze-
widywanym  obni¿eniu jej jako�ci lub  ograniczeniach   w   reali-
zacji    us³ug   zaopatrzenia   w   wodê   i   odprowadzenia  �cieków
w  przypadku  planowanych  wy³¹czeñ  energii    elektrycznej oraz
planowanych  remontów  urz¹dzeñ  i sieci  wodoci¹gowo  -
kanalizacyjnych, "HYDROKOM " uprzedzi  odbiorców    w   spo-
sób   zwyczajowo  przyjêty,   tj. przez   rozwieszenie   zawiadomieñ
w  dzielnicy  lub  miejscowo�ci , której  te  zak³ócenia  dotycz¹ - co
najmniej  na    dwa   dni  przed planowanym terminem przerw
lub  ograniczeñ.

4.W przypadku stwierdzenia przez "HYDROKOM" lub or-
gan inspekcji sanitarnej    obni¿enia jako�ci   dostarczanej  wody
odbiorcy   przys³uguje  opust   na   zasadach okre�lonych w
umowie.

5.W   czasie  trwania  klêski   lub   wyst¹pienia   si³y
wy¿szej, szczególnie  gdy    dosz³o    do   zanieczyszczenia wody,
" HYDROKOM" ma prawo wprowadziæ   ograniczenia  konsump-
cji    wody   w   granicach    mo¿liwo�ci   dystrybucji,  po    zawia-
domieniu  odbiorców   o  tych  ograniczeniach.

6.Wstrzymanie  oraz  ograniczenie w dostawie wody lub
odbiorze �cieków  mo¿e   nast¹piæ   równie¿ w przypadku:

a/  braku wody na ujêciu,
b/  zanieczyszczeniu wody na ujêciu w rozmiarze niebez-

piecznym dla zdrowia,
c/  potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów w

czasie po¿aru,
d/  zaniku   energii   elektrycznej   na  ujêciu   lub   pompow-

niach  wody i �cieków,      niezawinionych   przez    "HYDROKOM",
e/ konieczno�ci  usuwania   awarii,
f/  konieczno�ci  prowadzenia   niezbêdnych   napraw  urz¹-

dzeñ   zaopatrzenia  w    wodê i  do  odbioru �cieków,
g/ wyst¹pienia  nadzwyczajnych   zagro¿eñ,
h/ konieczno�ci ograniczenia ilo�ci dop³ywaj¹cych �cie-

ków w celu umo¿liwienia   naprawy  sieci kanalizacyjnej.

Rozdzia³  IX
Prawa "HYDROKOM"

§ 35. "HYDROKOM ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci je¿eli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania  zgody
"HYDROKOMU"  i   zosta³o  wykonane  niezgodnie  z wydanymi
warunkami  technicznymi.

§ 36. "HYDROKOM "   ma    prawo    odmówiæ    zawarcia
umowy   na      dostawê   wody   lub odprowadzanie   �cieków, gdy
wnioskodawca  nie  spe³ni  warunków okre�lonych  w art.6 usta-
wy.

§ 37. "HYDROKOM "  mo¿e   odci¹æ   dostawê  wody   lub
zamkn¹æ   przy³¹cze   kanalizacyjne w  przypadkach i  na warun-
kach  okre�lonych  w  art. 8 ustawy.

§ 38. " HYDROKOM "  mo¿e   odmówiæ   ponownego    za-
warcia    umowy    na   dostawê  wody lub odprowadzanie
�cieków,  je¿eli  nie   zosta³y  usuniête  przeszkody bêd¹ce przy-
czyn¹ zaniechania  �wiadczenia  us³ug.

§ 39. Przedstawiciele " HYDROKOM"  uprawnieni s¹ do
wstêpu na  teren  nieruchomo�ci Odbiorcy w  celu   kontroli i
przeprowadzenia  niezbêdnych  prac okre�lonych w art.7 usta-
wy.

 Rozdzia³  X
Obowi¹zki  odbiorców  us³ug

§ 40. Odbiorca    ma   obowi¹zek   przestrzegania   przepi-
sów   ustawy, warunków   Regulaminu  i  zawartej  z   "HYDRO-
KOM"  umowy.

§ 41. Odbiorca  winien  zapewniæ  niezawodne  dzia³anie
wodomierzy  i urz¹dzeñ  pomiarowych poprzez  ich   odpowied-
nie   zabezpieczenie   przed   uszkodzeniami   mechanicznymi
lub skutkami   niskich   temperatur , a   tak¿e    prawid³owe
utrzymanie    studzienki   czy   te¿ pomieszczenia, w  którym s¹
zamontowane  oraz przed  dostêpem osób nieuprawnionych.

§ 42. Odbiorca us³ug  zobowi¹zany  jest do natychmiasto-
wego  powiadamiania "HYDROKOMU" o  wszelkich   stwierdzo-
nych    uszkodzeniach    wodomierza    g³ównego   lub   urz¹dze-
nia  pomiarowego,  w tym  o  zerwaniu  plomby.

§ 43. Odbiorca    zobowi¹zany    jest    do    powiadamiania
"  HYDROKOM  "    o   zmianach w³asno�ciowych  nieruchomo�ci
lub  zmianach   u¿ytkownika  lokalu.

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

§ 45. Dostarczaj¹cy      �cieki    zobowi¹zany    jest      do
natychmiastowego    powiadomienia "HYDROKOMU" o  zrzu-
tach   awaryjnych  lub   zmianie    jako�ci   �cieków  odbiegaj¹-
cych  od  warunków  umowy.

§ 46. Odbiorca  zobowi¹zany  jest do  terminowego regu-
lowania  nale¿no�ci  za  dostawê  wody i odprowadzanie  �cie-
ków.

§ 47. Odbiorca     wody   powinien   racjonalnie   gospoda-
rowaæ   wod¹    i  u¿ywaæ   j¹   zgodnie z  przeznaczeniem.

§ 48. Odbiorcy  us³ug zobowi¹zani s¹  do  korzystania z
zaopatrzenia  w wodê i odprowadzania �cieków  w   sposób
zgodny  z  przepisami ustawy i nie  powoduj¹cy  pogorszenia
jako�ci us³ug   �wiadczonych   przez    Spó³kê  "HYDROKOM"
oraz  nie  utrudniaj¹cy  dzia³alno�ci "HYDROKOMU", a w szcze-
gólno�ci do:

1) u¿ytkowania    instalacji   wodoci¹gowej   w   sposób
eliminuj¹cy     mo¿liwo�æ wyst¹pienia   ska¿enia   chemicznego
lub   bakteriologicznego   wody  w  sieci  wodoci¹gowej  na
skutek cofniêcia siê wody w instalacji wodoci¹gowej, powrotu
ciep³ej wody lub wody z  instalacji  centralnego  ogrzewania,

2) u¿ytkowania    instalacji    kanalizacyjnej   w   sposób nie
powoduj¹cy  zak³óceñ funkcjonowania   sieci   kanalizacyjnej,

3) poinformowania "HYDROKOM" o w³asnych ujêciach
wody, w celu prawid³owego      ustalania  op³at  za  odprowadza-
nie  �cieków,

4) wykorzystania   wody   z   sieci     wodoci¹gowej    oraz
korzystania  z    przy³¹cza  kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach
okre�lonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
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Rozdzia³  XI
Postanowienia  koñcowe

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

§ 50. Wszelkie zmiany do Regulaminu mog¹ byæ wprowa-
dzone wy³¹cznie po zatwierdzeniu ich przez Radê Gminy.

§ 51. "HYDROKOM"  zobowi¹zany  jest  do  bezp³atnego
dostarczania  niniejszego  Regulaminu odbiorcom  jego   us³ugi.

 Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi IDz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.1372/ -
uchwala siê,  co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XXXIX/
301/2001 z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych wprowadza siê na-
stêpuj¹ce zmiany:

1. W § 1 cyfrê 80 zastêpuje siê cyfr¹ 95.
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 Uchwa³a  Nr  IV / 28 / 2002
 Rady Miejskiej w Kluczborku

  z dnia 30 grudnia 2002 r.

           w sprawie zmiany uchwa³y.

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

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

Przewodnicz¹cy
                                                            Rady Miejskiej w Kluczborku

                                                                   Janusz Kêdzia

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220 ) oraz art. 109 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U.  Nr 155,
poz.1014; 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz.
778 i Nr 110, poz. 1255; 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz.
1315; 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr
98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368,
Nr 145, poz. 1623 )- Rada Gminy w Lubrzy  uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr XXVI/225/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. w
sprawie uchwalenia  bud¿etu gminy na 2002 rok wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany :

Zmniejsza siê dochody bud¿etowe:        681700 z³
Dz. 700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA             2 000 z³
Rozdz. 70004 Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki
 mieszkaniowej                       2 000 z³
§  075 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹t-

kowych                                                             2 000 z³

Dz. 754  BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
 P.PO¯.                                                         679 700 z³
Rozdz. 75495 pozosta³a dzia³alno�æ                 679 700 z³
§  626 Dotacje otrzymane z fund. celowych na finansow.

lub dofinansow kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.
jedn.sektora fin.publ.                                              47 700 z³

§ 633 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych gmin

                                                                     632 000 z³
Zwiêksza siê dochody bud¿etowe w kwocie:        783 172 z³

Dz.010   ROLNICTWO I £OWIECTWO                    2 000 z³
Rozdz. 01095    Pozosta³a dzia³alno�æ                    2 000 z³
 §   069         Wp³ywy z ró¿nych op³at                          2 000 z³

Dz. 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA            24 500 z³
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                                2 500 z³
§ 083 Wp³ywy z us³ug                       2 500 z³
§ 084 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników ma-

j¹tkowych                                                           22 000 z³
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Uchwa³a NrXXXII/253/2002
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 27 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 rok.
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Dz. 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
P.PO¯.                                                           223 108 z³
Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
                                                                                    223 108 z³

 § 2033 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                      74 354 z³

§ 6333 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê inwestycji  i zakupów inwestycyjnych w³asnych gmin

                                                                                   148 754 z³

Dz. 756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FI-
ZYCZN. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥CYCH OSO-
BOWO�CI PRAWNEJ                                     10 500 z³

Rozdz. 75616 Wp³ywy z pod.rolnego, pod.le�nego, pod.od
spadków i darowizn, pod.od czynno�ci cywilnoprawn. oraz podat-
ków i op³at lokalnych od osób fizycznych                          10 500 z³

  § 091Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podat-
ków i op³at                                                             10 500 z³

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA                                    7 200 z³
Rozdz. 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi     7 200 z³
 § 048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu

                                                                           7 200 z³
 Dz. 900GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA �RODO-

WISKA                                                                                  515 864 z³
Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
                                                                                   475 568 z³

§ 6260 Dotacje otrzymane z fund. celowych na finansow.
lub dofinansow kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest.
jedn.sektora fin.publ.                                                66 676 z³

§ 6333 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych gmin
                                                                                                408 892 z³

Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ           40 296 z³
§  084 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹t-

kowych                                                             40 296 z³

Zmniejsza siê wydatki bud¿etowe w kwocie:     837 200 z³

Dz. 600 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ                       48 700 z³
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                 48 700 z³
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych                       48 700 z³

Dz. 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
 P.P                                                                                  731 700 z³
Rozdz. 75495 Pozosta³a dzia³alno�æ                  731 700 z³
 §  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                                               452 700 z³
 §  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿e-

towych                                                                                    279 000 z³
Dz. 801 O�WIATA I WYCHOWANIE                       41 000 z³
Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe          33 000 z³
§  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   32 000 z³
§  4140 Wp³aty na Panstw.Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pe³nosprawnych                                                               1 000 z³
Rozdz. 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³          8 000 z³
§  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia               4 000 z³
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych                         4 000 z³
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA    14 800 z³
Rozdz. 85401 �wietlice szkolne           14 800 z³
§  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyna-

grodzeñ                                                               1 200 z³
§  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników       11 500 z³
§  4110Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczn                    1 600 z³
§  4120  Sk³adki na Fundusz Pracy                            300 z³
§  4410  Podró¿e s³u¿bowe krajowe                200 z³

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA �RODO-
WISKA                                                                                    1 000 z³

Rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg   1 000 z³
§   4300      Zakup us³ug pozosta³ych         1 000 z³

Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe w kwocie:       938 672 z³

Dz.010  ROLNICTWO I £OWIECTWO                   2 000 z³
Rozdz. 01022   Zwalczanie chorób zaka�nych  zwierz¹t oraz

badania monitoringowe   pochodzenia zwierzêcego                 500 z³
§ 4100     Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne    500 z³
 Rozdz. 01095    Pozosta³a dzia³alno�æ                 1 500 z³
 § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia            1 500 z³

Dz. 600 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ                   43 700 z³
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne       43 700 z³
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                     43 700 z³
Dz. 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA            8 000 z³
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                               8 000 z³
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                         8 000 z³

Dz. 750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA                4 235 z³
Rozdz. 75047    Pobór podatków                      3 235 z³
§  4100      Wynagrodzenie Agencyjno-prowizyjne
                                                                                      2 000 z³
 §  4300      Zakup us³ug pozosta³ych                     1 235 z³
  Rozdz. 75095    Pozosta³a dzia³alno�æ                1 000 z³
  §  4300       Zakup us³ug pozosta³ych                   1 000 z³

Dz. 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
P.PO¯.                                                                                272 198 z³

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
                                                      272 198 z³

 §  4210  Zakup materia³ów i wyposa¿enia               16 360 z³
 §  4213 Zakup materia³ów i wyposa¿enia                74 354 z³
 §  6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

d¿etowych                                                         32 730 z³
  §  6063 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

d¿etowych                                                                    148 754 z³

Dz. 801 O�WIATA I WYCHOWANIE                    47 800 z³
Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe          5 000 z³
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne      5 000 z³
Rozdz. 80110 Gimnazja                    42 800 z³
§  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-

nagrodzeñ                                                            5 000 z³
§  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników     31 000 z³
§  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne      6 800 z³
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA          7 200 z³
Rozdz. 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi  7 200 z³
 §  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia            5 700 z³
 §  4300 Zakup us³ug pozosta³ych          1 500 z³

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
                                                                                  13 647 z³

Rozdz. 85404 Przedszkola       13 647 z³
§  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia            8 000 z³
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych                      5 647 z³

Dz. 900  GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA �RO-
DOWISKA                                                                    539 892 z³

Rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 19 000 z³
 §  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                     19 000 z³
Rozdz. 90017 Zak³ady gospodarki komunalnej  1000 z³
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§  2610 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu otrzymana przez
zak³ad bud¿etowy                                                              1 000 z³

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
                                                                     515 392 z³

§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                   106 500 z³

§  6053 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                  408 892 z³

Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ           4 500 z³
 §  4300 Zakup us³ug pozosta³ych                        4 500 z³

§  2. Dokonuje siê zmian w planie  przychodów i  wydat-
ków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska na 2002 rok ,sta-
nowi¹cy za³¹czniku nr 1.

§ 3. Dokonuje siê zmian w Wieloletnim programie inwe-
stycyjnym  Gminy Lubrza,  stanowi¹cy za³¹cznik nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy w
Lubrzy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Adam D¿ygiel
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Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4, art. 51 ust 1 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), art.
109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ; 1999 r. Nr 38, poz. 360,  Nr 49, poz.
485, Nr 70, poz. 778, Nr 83, poz. 931, Nr 110 poz. 1255; 2000 r.
Nr 6,  poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 104,
Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315; 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz.
1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623;
2002 r.  Nr 41, poz.363 i 365 , Nr 74, poz. 676)- Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§1. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany do bud¿etu Gmi-
ny Niemodlin na 2002 rok:

1. Zmniejsza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                               o kwotê 85.143,00 z³
w tym:
Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa
§ 077 - wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno-

�ci nieruchomo�ci zmniejsza siê            o kwotê 272.825,00 z³

Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych
i innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

§ 050 - podatek od czynno�ci cywilnoprawnych zmniejsza siê
                                                                o kwotê 50.000,00 z³
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie
§ 075 - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze zwiêksza siê

                                                                  o kwotê 3.000,00 z³
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
§ 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 15.146,00 z³

§ 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
zwiêksza siê                                                    o kwotê 18.036,00 z³

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
§ 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), sa-
morz¹dów województw pozyskane z innych �róde³ zwiêksza siê

                                                                    o kwotê 1.500,00 z³
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska
§ 626 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan-

sowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i za-
kupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
wprowadza siê                                                kwotê 200.000,00 z³.
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Uchwa³a  Nr LIII/413/2002
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 26 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmian do uchwa³y Nr XLVI/344/2001 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Niemodlin na rok 2002, zmienionej uchwa³ami Rady Miejskiej: Nr XLVII/351/2002

z dnia 21 lutego 2002 r., Nr XLVIII/382/2002 r. z dnia 27 marca 2002 r., Nr L/400/2002 z dnia 29 maja 2002 r.,  Nr LII/412/2002
z dnia 25 czerwca 2002 r. oraz uchwa³ami Zarz¹du Miejskiego:  Nr 501/2002 z dnia 25 stycznia 2002 r., Nr 536/2002

z dnia 29 marca 2002 r., Nr 551/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r., Nr 565/2002 z dnia 17 maja 2002 r., Nr 577/2002
z dnia  28 czerwca 2002 r., Nr 596/2002 z dnia 9 sierpnia 2002 r. i Nr 603/2002 z dnia  28 sierpnia 2002 r.

2. Zwiêksza siê przychody                o kwotê 50.000,00 z³,
w tym:
§ 952 - przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na

rynku krajowym zwiêksza  siê                      o kwotê 50.000,00 z³

3. Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                               o kwotê 35.143,00 z³
w tym:
Dzia³ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-

tryczn¹, gaz i wodê
Rozdzia³ 40002 - Dostarczanie wody
- wydatki maj¹tkowe zmniejsza siê o kwotê 200.000,00 z³
- dotacja na finansowanie inwestycji zak³adu bud¿etowe-

go wprowadza siê                                           kwotê 200.000,00 z³
- dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego

wprowadza siê                                                    kwotê 70.000,00 z³

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne
- wydatki bie¿¹ce zmniejsza siê        o kwotê 10.000,00 z³

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdzia³ 70001 - Zak³ady gospodarki mieszkaniowej
- dotacja na finansowanie inwestycji zak³adu bud¿etowe-

go wprowadza siê                                            kwotê 116.000,00 z³
- dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowe-

go zmniejsza siê                                          o kwotê 100.753,00 z³
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê          o kwotê 15.000,00 z³

Dzia³ 750 - Administracja publiczna
Rozdzia³ 75022 - Rady gmin (miast na prawach powiatu)
- wydatki bie¿¹ce zmniejsza siê        o kwotê 15.000,00 z³
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin(miast i miast na pra-

wach powiatu)
- wynagrodzenia osobowe zmniejsza siê   o kwotê 50.000,00 z³
Rozdzia³ 75047 - Pobór podatków
- wydatki bie¿¹ce zmniejsza siê          o kwotê 10.000,00 z³

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa

Rozdzia³ 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne
- wydatki bie¿¹ce zmniejsza siê        o kwotê 10.000,00 z³
- wydatki maj¹tkowe wprowadza siê   kwotê 10.000,00 z³

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe
wydatki bie¿¹ce zmniejsza siê           o kwotê 30.550,00 z³
Rozdzia³ 80110 - Gimnazja
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê             o kwotê 8.650,00 z³
- wydatki maj¹tkowe zmniejsza siê      o kwotê 10.000,00 z³
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Rozdzia³ 80146 - Placówki dokszta³cania i doskonalenia
nauczycieli

- wydatki bie¿¹ce wprowadza siê             kwotê 4.850,00 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenie spo³eczne
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê          o kwotê 15.146,00 z³
Rozdzia³ 85315 - Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bie¿¹ce zmniejsza siê        o kwotê 69.789,00 z³
Rozdzia³ 85334 - Pomoc dla repatriantów
- wydatki bie¿¹ce zmniejsza siê        o kwotê 15.247,00 z³

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzia³ 85404 - Przedszkola
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê           o kwotê 31.550,00 z³

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdzia³ 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
- wydatki inwestycyjne zwiêksza siê o kwotê 15.000,00 z³.

4. W uchwale Nr XLVI/344/2001 Rady Miejskiej w Niemo-
dlinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie bud¿etu Gminy Nie-
modlin na rok 2002 dodaje siê "§ 9 b" oraz "§ 9 c" o nastêpuj¹cej
tre�ci:

"§ 9 b - wprowadza siê wieloletni program inwestycyjny
wed³ug za³¹cznika nr 13 do uchwa³y bud¿etowej" stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

"§ 9 c" - wprowadza siê wieloletni program inwestycyjny
wed³ug za³¹cznika nr 14 do uchwa³y bud¿etowej" stanowi¹cy
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.

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

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Krzysztof Bunia

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr LIII/413/2002

Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 26 wrze�nia 2002 r.

Za³¹cznik nr 13
do uchwa³y Nr XLVI/344/2001
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 28 grudnia 2001 r.

WIELOLETNI PROGRAM
INWESTYCYJNY DLA ZADANIA POD NAZW¥:

"Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej
Pó³nocnej Pierzei Rynku w Niemodlinie"

1. Program inwestycyjny koordynuje Urz¹d Miejski w Nie-
modlinie.

2. Realizacja programu obejmuje lata 2002 - 2003.
3. £¹czne nak³ady finansowe na program wynosz¹
                                                                               50.000,00 z³.
4. W roku 2002 wydatki na realizacjê programu okre�la

siê w wysoko�ci                                                            10.000,00 z³.
5. Ustala siê limit wydatków na rok 2003 w wysoko�ci
                                                                               40.000,00 z³.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr LIII/413/2002

Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 26 wrze�nia 2002 r.

Za³¹cznik nr 14
do uchwa³y Nr XLVI/344/2001
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 28 grudnia 2001 r.

WIELOLETNI PROGRAM I
NWESTYCYJNY DLA ZADANIA POD NAZW¥:

"Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Reymonta II w
Niemodlinie"

1.Program inwestycyjny koordynuje Urz¹d Miejski w Nie-
modlinie.

2.Realizacja programu obejmuje lata 2002 - 2003.
3.£¹czne nak³ady finansowe na program wynosz¹
                                                                            746.000,00 z³.
4.W roku 2002 wydatki na realizacjê programu okre�la

siê w wysoko�ci                                                              5.000,00 z³.
5.Ustala siê limit wydatków na rok 2003 w wysoko�ci
                                                                             741.000,00 z³
z tego:

- �rodki w³asne            -   370.500,00 z³
- �rodki z SAPARD -   370.500,00 z³.
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 Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ; 2002 r. Nr 23, poz.220 /  - Zarz¹d Miejski w  Otmuchowie
uchwala,  co nastêpuje :

§   1. Dokonaæ zmian bud¿etu o kwotê z³ :
- zwiêkszenia  dochodów     /za³¹cznik nr 1/             15.508,00
w tym :
dotacja na zadania zlecone i powierzone      15.508,00
- zwiêkszenia wydatków   /za³¹cznik nr 1/       15.508,00
w tym:
wydatki  na zadania zlecone i powierzone      15.508,00.

§ 2. Po dokonaniu zmian bud¿et wynosi :
-  dochody w z³                                                 20.181.351,00
   w tym dotacja na zadania zlecone  i powierzone w z³

                                                                                        1.426.577,00
-  przychody w z³                                       3.783.469,00
-  wydatki w z³                                                 22.939.277,00
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Uchwa³a  Nr  193/42/2002
  Zarz¹du Miejskiego w Otmuchowie

 z dnia  27 wrze�nia 2002r.

w  sprawie  zmiany bud¿etu  Gminy Otmuchów na 2002 rok.

   w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w z³
                                                                                        1.426.577,00

 - rozchody w z³                                                  1.025.543,00

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

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

Krzysztof Konik
 Jan Stêpkowski

 Ireneusz Chmielarski
 Halina Czepiel

Józef Kli�
 Waldemar Sommer

 Edward ¯urek

Za³¹cznik  nr 1
                      do uchwa³y Nr 193/42/2002

                                            Zarz¹du Miejskiego
                                       w Otmuchowie

                                            z dnia 27 wrze�nia 2002 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dz. Rozdz.    §                Nazwa  Zwiêkszenia
    kwota z³

801 O�wiata i wychowanie        3.477,00
80101 Szko³y podstawowe         3.477,00

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin)ustawami /na wyprawki szkolne/          3.477,00

853 Opieka spo³eczna       12.031,00
85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spoleczne        12.031,00

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin)ustawami /na wyprawki szkolne/

        12.031,00

Ogó³em         15.508,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dz. Rozdz.    §                Nazwa  Zwiêkszenia
    kwota z³

801 O�wiata i wychowanie        3.477,00
80101 Szko³y podstawowe         3.477,00

3110 �wiadczenia spo³eczne          3.477,00

853 Opieka spo³eczna       12.031,00
85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spoleczne        12.031,00

3110 �wiadczenia spo³eczne         12.031,00

Ogó³em         15.508,00
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Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.61 ust.2 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 / i  art.
109,110, 116, 117, 118, 124 ust. 1 i 2, 128, 129  ust. 2  ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach  publicznych   / Dz. U. Nr
155  poz. 1014; 1999 r. Nr 38 poz.360,  Nr 49 poz.485,  Nr 70
poz. 778,  Nr 110 poz. 1255; 2000 r. Nr 6 poz. 69  Nr 12 poz.136
Nr 48 poz. 550 , Nr 95 poz. 1041,  Nr 119 poz. 1250 i Nr 122 poz.
1315;  2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 46 poz. 499, Nr
88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082 , Nr 102 poz.
1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623;  2002 r. Nr 41 poz. 363
i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984 / - Rada Miejska w Ozimku
u c h w a l a , co nastêpuje :

§  1. W uchwale Nr XLI / 272 / 2001 z dnia 28 grudnia 2001  r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok , zmienionej
uchwa³ami:  Nr XLII / 280 /2002 z dnia 31 stycznia 2002 r.,Nr XLIII
/ 290 /2002 z dnia 25 lutego 2002 r.,  Nr XLIV / 292 / 2002 z dnia
15 kwietnia 2002 r. , Nr XLV / 295 / 2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r.
i Nr XLVI / 308 / 2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych z kwoty
25.551.352,46 z³ na  kwotê 25.637.352,46 z³.

2. Zwiêksza siê plan przychodów bud¿etowych z kwoty
2.530.108,46 z³ na kwotê 2.616.108,46 z³      w sposób przedsta-
wiony w za³¹cznikach  nr 1 i 2   do niniejszej  uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XLI X / 321  / 2002
Rady Miejskiej w Ozimku

  z dnia 30 wrze�nia  2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy  na 2002 rok .

3. Zmienia siê wykaz wydatków zwi¹zanych z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi gminy na lata 2002 - 2005 w spo-
sób przedstawiony w za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y.

 § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miej-
skiemu.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Werner Klimek

                                          Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
Nr XLIX / 321 / 2002

Korekta  przychodów
bud¿etowych na 2002 r.

T  r  e  �  æ § Plan Korekta
Plan

po zmianie

1. Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i
kredytów na rynku krajowym 9520 2.530.108,46 +86.000,00 2.616.108,46

1. Po¿yczka w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej na budowê IV poziomu
obwa³owania na sk³adowisku sta³ych
odpadów komunalnych w Dylakach - +86.000,00 86.000,00

Razem przychody 2.530.108,46 +86.000,00 2.616.108,46
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y

          Nr XLIX / 321 / 2002

Dz. T  r  e  �  æ Rozdzia³ § Plan Korekta
Plan

po zmianie

750 Administracja publiczna 3.350.907,00 - 3.350.907,00

Pozosta³a dzia³alno�æ 75095 166.900,00 - 166.900,00

I Wydatki bie¿¹ce

1. Nagrody jubileuszowe, z³ote gody
mieszkañców gminy

II Wydatki maj¹tkowe

1. wydatki na zakup i objêcie akcji
oraz wniesienie wk³adów do
spó³ek prawa handlowego

1. Uzupe³nienie warto�ci udzia³ów gminy w
spó³ce �ENMA�

6010

166.900,00

8.000,00

200,00

200,00

-

-360,00

-360,00

+360,00

+360,00

+360,00

166.540,00

7.640,00

560,00

560,00

360,00

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

124.200,00 +10.000,00 134.200,00

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 75412 115.200,00 +9.500,00 124.700,00

Wydatki bie¿¹ce

1. Bie¿¹ce utrzymanie stra¿y

115.200,00

115.200,00

+9.500,00

+9.500,00

124.700,00

124.700,00

Pozosta³a dzia³alno�æ 75495 - +500,00 500,00

Wydatki bie¿¹ce
- dotacje przekazane dla powiatu

na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego
- dofinansowanie zakupu systemu

identyfikacji numerów telefonicznych w

Komisariacie Policji w Ozimku

2320

-

-

-

+500,00

+500,00

+500,00

500,00

500,00

500,00

801 O�wiata i wychowanie 9.972.952,46 +32.000,00 10.004.952,46
Gimnazjum 80110 2.689.313,46 - 2.689.313,46

I Wydatki bie¿¹ce :
1. dotacje celowe przekazane

gminie lub miastu sto³ecznemu
Warszawie na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie
porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du
terytorialnego

2310

2.659.205,00

-

-

+3.582,00

2.659.205,00

3.582,00

Dowo¿enie uczniów do szkó³ 80113 161.380,00 +32.000,00 193.380,00

Wydatki bie¿¹ce
w tym :

1. Koszty dojazdu uczniów do
Gimnazjum w Ozimku

161.380,00

161.380,00

+32.000,00

+32.000,00

193.380,00

193,380,00

Korekta wydatków bud¿etowych  na 2002 rok

    w  z³.
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851 Ochrona zdrowia 299.314,00 - 299.314,00

Pozosta³a dzia³alno�æ 85195 45.314,00 - 45.314,00

Wydatki bie¿¹ce
1. dotacje celowe przekazane dla

powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ
(umów) miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego (dla Szpitala
w
Ozimku)

2. wydatki na pomoc finansow¹
udzielon¹ miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych

2320

2710

45.314,00

-

37.314,00

-

+37.314,00

-37.314,00

45.314,00

37.314,00

-

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 3.404.800,00 -32.000,00 3.372.800,00
Przedszkola 85404 2.935.900,00 -32.000,00 2.903.900,00

Wydatki bie¿¹ce
w tym :

1. Bie¿¹ce utrzymanie przedszkoli

2.935.900,00

2.935.900,00

-32.000,00

-32.000,00

2.903.900,00

2.903.900,00

900 Gospodarka komunalna i Ochrona

�rodowiska

1.509.060,00 +18.000,00 1.527.060,00

Gospodarka �ciekami i ochrona wód 90001 471.000,00 +18.000,00 489.000,00

Wydatki maj¹tkowe

1. Budowa II kwatery sk³adowiska

sta³ych odpadów komunalnych

w Dylakach
2. Budowa IV poziomu

obwa³owania

Sk³adowiska sta³ych odpadów

Komunalnych w Dylakach

412.000,00

244.000,00

-

+18.000,00

-104.000,00

+122.000,00

430.000,00

140.000,00

122.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

944.200,00 +20.000,00 964.200,00

Pozosta³e zadania w zakresie kultury 92105 123.100,00 +30.000,00 153.100,00

Wydatki bie¿¹ce

1. Wspó³praca partnerska

2. Mistrzostwa Europy

�Majoretek�

123.000,00

49.000,00

-

+30.000,00

+20.000,00

+10.000,00

153.100,00

69.000,00

10.000,00

Pozosta³a dzia³alno�æ 92195 92.000,00 -10.000,00 82.000,00

Wydatki maj¹tkowe

- wydatki inwestycyjne jednostek

   bud¿etowych
1. Budowa muzeum

     paleontologicznego w Krasiejowie

6050

75.000,00

75.000,00

75.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

926 Kultura fizyczna i sport 268.000,00 +38.000,00 306.000,00

Obiekty sportowe 92601 100.000,00 +30.000,00 130.000,00

Wydatki bie¿¹ce

1. Utrzymanie i remonty

Obiektów sportowych

100.000,00

100.000,00

+30.000,00

+30.000,00

130.000,00

130.000,00

Instytucje kultury fizycznej 92604 168.000,00 +8.000,00 176.000,00

Wydatki bie¿¹ce

1. Sport masowy

168.000,00

19.000,00

+8.000,00

+8.000,00

176.000,00

27.000,00

Razem wydatki
Rozchody bud¿etowe

25.551.352,46
1.406.000,00

+86.000,00
-

25.637.352,46
1.406.000,00

Razem wydatki i rozchody bud¿etowe 26.957.352,46 +86.000,00 27.043.352,46
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Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y
Nr XLIX/321/2002
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Na podstawie art.32, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z
po�n. zm.), w zwi¹zku z art. 128, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014  z pó�n. zm.) - uchwala siê,  co nastêpuje :

§1. W uchwale Nr XXV / 206 / 2001 Rady Powiatu Opol-
skiego z dnia 20 grudnia 2001r.  w sprawie uchwalenia bud¿etu
Powiatu Opolskiego na 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany :

1. W za³¹czniku nr 1 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane dochody powiatu na 2002 r. o kwotê ogó³em 77.716 z³, w
tym :

1) Dzia³ 751 - "Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz s¹downictwa"

-Rozdzia³ 75109 - "Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie"     o kwotê 41.582 z³ z tytu³u dotacji celowej przeka-
zanej z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu admini-
stracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowa-
ne przez powiat (§ 211)

2) Dzia³ 851 - "Ochrona Zdrowia"
-Rozdzia³ 85117 - "Zak³ady opiekuñczo-lecznicze i pielê-

gnacyjno-lecznicze" o kwotê 31.514 z³, z tytu³u dotacji celowej
przekazanej  z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ
w³asnych powiatu     (§ 213)

-Rozdzia³ 85154 - "Przeciwdzia³anie alkoholizmowi" o kwo-
tê 4.620 z³, z tytu³u dotacji celowej otrzymanej od samorz¹du
województwa na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorial-
nego     (§ 233).
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 Uchwa³a Nr 428/2002
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

   z dnia   30 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Opolskiego na 2002 rok.

2. W za³¹czniku nr 2 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane wydatki powiatu o kwotê ogó³em 77.716 z³, w tym :

1) Dzia³ 751 - "Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej, kontroli    i ochrony prawa oraz s¹downictwa"

-Rozdzia³ 75109 - "Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie"   o kwotê 41.582 z³ z tytu³u wydatków bie¿¹cych

2) Dzia³ 851  -  "Ochrona Zdrowia"
-Rozdzia³ 85117 - "Zak³ady opiekuñczo-lecznicze i pielê-

gnacyjno-lecznicze" o kwotê 31.514 z³, z tytu³u wydatków bie¿¹-
cych w ramach dotacji.

-Rozdzia³ 85154 - "Przeciwdzia³anie alkoholizmowi" o kwo-
tê   4.620 z³, z tytu³u wydatków bie¿¹cych .

§ 2 . Ustala siê dochody bud¿etu powiatu na 2002 rok po
zmianach w wysoko�ci  34.199.290 z³.

§ 3.  Ustala siê wydatki bud¿etu powiatu na 2002 rok po
zmianach w wysoko�ci  34.899.981 z³.

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

 Zarz¹d Powiatu Opolskiego
Henryk Lakwa

Krzysztof Wysdak
Ewa Budziszewska
Irena £ysy - Cichoñ

Józefa Klimków
Waldemar Kampa

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o  samorz¹dzie  gminnym   /  Dz.  U. z 2001 r.  Nr 142,  poz.
1591  / i art. 110  ust. 1 i  2  oraz  art.  124  ust. 1  ustawy  z  dnia
26  listopada   1998  r. o   finansach   publicznych  / Dz. U. Nr
155,poz.1014  z   pó�n. zm. /  -Rada Gminy Paw³owiczki    uchwa-
la,  co  nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu  Gminy Paw³owiczki
na 2002 rok   o kwotê  556.957- z³,  zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
.

§ 2. Zwiêksza  siê  wydatki  bud¿etu  Gminy  Paw³owiczki na
2002  rok   o kwotê   634.489,-z³,  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.
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Uchwa³a Nr 292/XL/2002
Rady Gminy Paw³owiczki

z dnia 12 wrze�nia 2002 r.

w sprawie  zmiany bud¿etu Gminy Paw³owiczki na 2002 rok.

§ 3. 1. �ród³em  pokrycia  niedoboru  w  kwocie   77.532-z³
bêd¹  wolne  �rodki.

2. Zwiêksza  siê  przychody  bud¿etu  o  kwotê  77.532,- z³,
stanowi¹ce przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne
�rodki) § 955.

 § 4. Okre�la  siê limit  wydatków  na  wieloletni  program
inwestycyjny,  zgodnie z  za³¹cznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Paw³owiczki.

  § 6. Uchwa³a  wchodzi    w  ¿ycie   z   dniem  jej   podjêcia
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i   podlega   podaniu    do   publicznej   wiadomo�ci   poprzez
zamieszczenie   uchwa³y  na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.

Przewodnicz¹ca
   Teresa  Pulter

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 292/XL2002

Rady Gminy Paw³owiczki
z dnia  12 wrze�nia 2002 r.

Dzia³ Nazwa dzia³u i �ród³a �ród³o
§

Zwiêkszenie
dochodów
o kwotê

1 2 3 4

853 OPIEKA SPO£ECZNA 21.957

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych  z zakresu
administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ  zleconych gminie / zwi¹zkom gmin /
ustawami  201 5.307

Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych  zadañ bie¿¹cych gmin / zwi¹zków gmin / 203            16.650

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
�RODOWISKA 535.000

Dotacje otrzymane z funduszy  celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji  inwestycji  i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych 626 535.000

DOCHODY OGÓ£EM 556.957

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 292/XL/2002
Rady   Gminy    Paw³owiczki
z dnia  12 wrze�nia 2002 r.

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa dzia³u i rozdzia³u Zwiêkszenie wydatków
 o kwotê

1 2 3 4

WYDATKI NA ZADANIA  W£ASNE 629.182
z tego :
WYDATKI BIE¯¥CE 59.182

801 O�WIATA I WYCHOWANIE 14.232

80101 Szko³y podstawowe 3.640

I.  W Y D A T K  I

D O C H O D Y
WG  DZIA£ÓW  I  �RÓDE£  NA 2002 ROK

w z³otych
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80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych
z tego;

           wynagrodzenia i pochodne

4.492

           od wynagrodzeñ 4.000

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 6.100

851 OCHRONA  ZDROWIA 9.000

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 9.000

   853 OPIEKA  SPO£ECZNA                 22.650

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 22.650

z tego;

            § 2830 Dotacja celowa z bud¿etu
na finansowanie  lub dofinansowanie zadañ
zleconych do realizacji pozosta³ym jednostkom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                   6.000

900 G0SP0DARKA KOMUNALNA  I OCHRONA

�RODOWISKA                 13.300

90001 G o s p o d a r k a  � c i e k o w a  i  o c h r o n a  � r o d o w i s k a 3.000

90002 Gospodarka odpadami                   5.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 5.300

W Y D A T K I   I N W E S T Y C Y J N E              570.000

700 GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 3.000

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ci                   3.000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
�RODOWISKA               567.000

  90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód               567.000

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE BIE¯¥CE                  5.307

853 OPIEKA SPO£ECZNA                  5.307

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne                  5.307

OGÓ£EM  WYDATKI              634.489

II. Zmienia  siê  przeznaczenie  �rodków na wydatki inwestycyj-
ne w  dziale 900      Gospodarka komunalna  i ochrona �rodowiska ,
rozdziale 90001Gospodarka     �ciekowa   i   ochrona   wód   zmniejsza-
j¹c   �rodki   na  zadaniu  -   Budowa     kanalizacji   sanitarnej   w
Ostro¿nicy    etap  IV  o  kwotê  8.000,-  z³otych      a przeznaczaj¹c
powy¿sz¹ kwotê na zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej   tranzyt
Paw³owiczki - Ucieszków  I etap  w Ucieszkowie.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr 292/XXXX/2002

                                                      Rady  Gminy  Paw³owiczki
                                                                z  dnia 12 wrze�nia 2002 r.

L I M I T  WYDATKÓW   NA  WIELOLETNI   PROGRAM   INWESTY-
CYJNY
            1.   Nazwa  programu:  Kanalizacja  sanitarna �Uciesz-
ków� zad. II    w  Ucieszkowie

2.  Jednostka realizuj¹ca;   Urz¹d Gminy  Paw³owiczki
3.  Okres realizacji;  rok   2002/2003
4.  £¹czna wielko�æ nak³adów finansowych;     1.300.000,- z³
5.  Wielko�æ wydatków;   rok   2002     -         535.000,- z³

                                                         rok   2003      -        765.000,- z³.
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 .
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz¹dzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591z pó�n. zm.)-Rada Gminy w Polskiej Cerekwi  uchwala,   co
nastêpuje :

§ 1.Zwiêksza siê bud¿et gminy na rok 2002 o dodatkowe
-  dochody  w wysoko�ci  166.188  z³,
-  wydatki w wysoko�ci    166.188  z³, zgodnie z za³¹czni-

kiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.W zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie gminy o których
mowa w § 1, powoduj¹cymi zmiany:

- planu finansowego zadañ zleconych z zakresu admini-
stracji rz¹dowej dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 5 do uchwa³y
Rady Gminy Nr XXII/192/2001 z dnia 27 grudnia 2001r.,  jak w
za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y,
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Uchwa³a Nr XXVIII/227/2002
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 4 wrze�nia 2002 r.

w sprawie dokonania  zmian  bud¿etu gminy na rok 2002.

- nak³adów na zadania inwestycyjne dokonuje siê odpo-
wiednie zmiany w za³¹czniku nr 7 do uchwa³y Rady Gminy
Nr XXII/192/2001  z dnia 27 grudnia 2001r.,  jak w za³¹czniku nr
3 do niniejszej uchwa³y.

 § 4.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

Za³¹cznik nr1
do uchwa³y Nr XXVIII/227/2002

Rady Gminy w Polskiej  Cerekwi
z dnia 4 wrze�nia 2002r

D z i a ³ Rozdz.  §         Nazwa Zmniejszenie planu
dochodów

Zmniejszenie planu
wydatków

7 5 6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej             5.121

75601 Wp³ywy z podatku doch. od osób fiz.             5.121
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych             5.121

9 0 0 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska          5.121
90002 Gospodarka odpadami          5.121

Wydatki bie¿¹ce, w tym wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeñ

         5.121

         5.121

Zwiêkszenie planu
dochodów

Zwiêkszenie
planu wydatków

8 0 1 O�wiata i wychowanie             1.020          1.020
80101 Szko³y podstawowe             1.020          1.020

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

            1.020

Wydatki bie¿¹ce           1.020

  853 Opieka spo³eczna           22.289         22.289
85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie

spo³eczne
          20.347         20.347

201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz

innych zadañ zleconych gminom ( zwi¹zkom gmin ) ustawami
          20.347

Wydatki bie¿¹ce         20.347

85315 Dodatki mieszkaniowe             1.942           1.942

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)

            1.942

Wydatki bie¿¹ce           1.942

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             3.000
92195 Pozosta³a dzia³alno�æ             3.000

096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej             3.000

Wydatki bie¿¹ce           3.000

926 Kultura fizyczna i sport         145.000       145.000
92601 Obiekty sportowe         145.000       145.000

096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej         145.000

Wydatki inwestycyjne      145.000

Ogó³em         166.188      166.188

Zestawienie dodatkowych dochodów i wydatków
zmniejszaj¹Zestawienie dodatkowych dochodów i wydatków
zmniejszaj¹cych  bud¿et gminy na 2002r.cych  bud¿et gminy
na 2002r.
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Zmiany planu finansowego zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej na 2002r prowadzone do za³¹cznika
nr 5 uchwa³y RG Nr XXII/192/2001 z dnia 27 grudnia 2001r.

Dzia³ Rozdzia³   §                        Nazwa Zwiêkszenie planu
dochodów

Zwiêkszenie planu
wydatków

801 O�wiata i wychowanie          1.020         1.020
80101 Szko³y podstawowe          1.020         1.020

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

         1.020

3110 �wiadczenia spo³eczne         1.020

853 Opieka spo³eczna        20.347       20.347
85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie

spo³eczne        20.347       20.347

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin) ustawami

       20.347

3110 �wiadczenia spo³eczne        20.347

Razem         21.367        21.367

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz.
1591 ) oraz art. 92 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.)-Rada
Gminy w Polskiej Cerekwi  uchwala:

§ 1.Dokonaæ przeniesienia  wydatków bud¿etowych miê-
dzy dzia³ami, rozdzia³ami wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.W zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie gminy, o których
mowa w § 1, powoduj¹cymi zmiany:

- nak³adów na zadania inwestycyjne dokonuje siê odpo-
wiednie zmiany w za³¹czniku nr 7 do  uchwa³y Rady Gminy
Nr  XXII/192/2001  z dnia 27 grudnia 2001r.,  jak w za³¹czniku
nr 2 do niniejszej uchwa³y,

- wysoko�ci dotacji dla podmiotów publicznych wprowa-

                                                                                                                Za³¹cznik
nr 3 do uchwa³y

Nr XXVIII/227/2002
 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

 z dnia 4 wrze�nia 2002r

  Zmiany do nak³adów na inwestycje w 2002r.  zawarte
w za³¹czniku nr 7 do uchwa³y RG  Nr XXII/192/2001

Dodaje siê poz. 11 pod nazw¹  " Wykonanie projektu bu-

dowlano-wykonawczego O�rodka Przygotowañ Olimpijskich w
Je�dziectwie  w Zakrzowie "  -  planowane nak³ady  145.000 z³.
�rodki finansowe na planowan¹ inwestycjê bêd¹ pochodzi³y z
darowizn pieniê¿nych ( sponsorzy).
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Uchwa³a  Nr XXVIII / 228 / 2002
Rady  Gminy   w   Polskiej   Cerekwi

z dnia  4  wrze�nia  2002 r.

w sprawie dokonania zmian w bud¿ecie gminy na 2002 rok.

dza  siê  zmiany w za³¹czniku nr 6  do uchwa³y Rady Gminy
Nr  XXII/192/2001 z dnia 27 grudnia 2001r.,  jak w za³¹czniku
nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leonard Kasper

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y
Nr XXVIII/227/2002

 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
                                           z dnia  4 wrze�nia 2002r.
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          Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
Nr XXVIII/228/2002

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
 z dnia 4  wrze�nia 2002r.

Za³¹cznik  nr 2
do uchwa³y Nr XXVIII/228/2002

Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi z dnia  4 wrze�nia 2002r

Zmiany do nak³adów  na inwestycje w 2002r. zawarte
w za³¹czniku nr 7 do uchwa³y Rady Gminy  Nr XXII/192/2001

Dodaje siê poz. 11 pod nazw¹  " Wykonanie projektu bu-
dowlano-wykonawczego O�rodka Przygotowañ Olimpijskich w
Je�dziectwie  w Zakrzowie "  -  planowane nak³ady  70.000 z³.

Dodaje siê poz. 12 pod nazw¹ " wykup gruntu  w Polskiej
Cerekwi, Rynek 2 i we wsi Koza,  pod kioskami. - planowane
nak³ady 7.000z³.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXVIII/228/2002

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 4 wrze�nia 2002 r.

Zmiany  do planu dotacji udzielonych z bud¿etu gminy
w roku 2002,  zawarte w za³¹czniku nr 6 do uchwa³y Rady

Gminy Nr XXII/192/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r.

W poz. I. 2. w dziale 853 rozdz.85395 § 258 pod nazw¹
"Dotacje dla Stacji CARITAS w Zakrzowie"  zmniejsza siê plan
dotacji o kwotê 10.000 z³. -

   Zestawienie   przeniesieñ wydatków bud¿etowych miêdzy dzia³ami
 i rozdzia³ami w   bud¿ecie  gminy w  2002r.

Dzia³ Rozdzia³ § N a z w a Zmniejszenie

planu

wydatków w z³

Zwiêkszenie

planu wydatków

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê         3.000

40002 Dostarczanie wody         3.000

Wydatki bie¿¹ce         3.000

700 Gospodarka mieszkaniowa        4.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami        7.000

Wydatki maj¹tkowe        7.000

70095 Pozosta³a dzia³alno�æ

Wydatki bie¿¹ce, w tym

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeni

         5.000        2.000

       2.000

750 Administracja publiczna        13.000

75023 Urzêdy gmin        13.000

Wydatki bie¿¹ce, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ        13.000

       13.000

75056 Spis powszechny i inne

Wydatki bie¿¹ce, w tym

Wynagrodzenie  i pochodne od wynagrodzeñ

         3.575

         3.575

       3.575

853 Opieka spo³eczna        10.000

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ        10.000

wydatki bie¿¹ce, w tym dotacje        10.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska        68.000

90002 Gospodarka odpadami        97.000

Wydatki bie¿¹ce        97.000

90015 O�wietlenie ulic      29.000

Wydatki bie¿¹ce      29.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      20.000

92195 Pozosta³a dzia³alno�æ      20.000

Wydatki bie¿¹ce      20.000

926 Kultura fizyczna i sport      70.000

92601 Obiekty sportowe      70.000

Wydatki maj¹tkowe      70.000
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 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o  samorz¹dzie  gminnym   /   Dz.  U. z 2001 r.Nr 142,  poz.
1591  / i art. 110  ust. 1 i  2  oraz  art.  124  ust. 1  ustawy  z  dnia
26  listopada   1998  r.  o   finansach   publicznych  / Dz. U. Nr 155,
poz.1014  z   pó�n.  zm./  -Rada Gminy Paw³owiczki  uchwala,  co
nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu  Gminy Paw³owiczki
na 2002 rok   o kwotê   4,- z³,  zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 .

§ 2. Zwiêksza  siê  wydatki  bud¿etu  Gminy  Paw³owiczki
na  2002  rok   o kwotê 23.924,-z³,  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§ 3. 1.�ród³em  pokrycia  niedoboru  w  kwocie   23.920-z³
bêd¹  wolne  �rodki.

2.Zwiêksza  siê  przychody  bud¿etu  o  kwotê  23.920,- z³,
stanowi¹ce przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne
�rodki) § 955.
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Uchwa³a Nr 304/XLI/2002
Rady Gminy Paw³owiczki

z dnia 25 wrze�nia 2002 r.

w sprawie  zmiany bud¿etu Gminy Paw³owiczki na 2002 rok.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Paw³owiczki.

§ 5. Uchwa³a  wchodzi    w  ¿ycie   z   dniem  jej   podjêcia
i   podlega   podaniu    do   publicznej   wiadomo�ci   poprzez
zamieszczenie   uchwa³y  na tablicy  og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.

Przewodnicz¹ca
   Teresa Pulter

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 304 / XLI / 2002

Rady Gminy Paw³owiczki
z dnia  25 wrze�nia 2002 r.

D O C H O D Y
WG  DZIA£ÓW  I  �RÓDE£  NA 2002 ROK

D zia ³ N a zw a d zia ³u  i �ró d³a � ró d ³
o

§

Z w iêkszen ie
d o cho d ów

o  kw o tê
1 2 3 4

8 53 O P IE K A  SP O £ E C Z N A 4

D otacje celow e otrzym ane z bud ¿etu pañstw a na realizacjê zadañ bie¿¹cych   z zak resu

adm inistracji rz¹dow ej oraz

innych  zadañ  zleconych  gm inie / zw i¹zkom  gm in  /

ustaw am i  20 1 4

D O C H O D Y  O G Ó £ E M 4

Za³¹cznika nr 2
do uchwa³y Nr 304 / XLI / 2002

Rady   Gminy    Paw³owiczki
z dnia  25 wrze�nia 2002 r.

D zia ³ R ozdzia ³ N azw a dzia ³u  i ro zdzia ³u Z w iêkszen ie  w y datków
o  kw otê

1 2 3 4

W Y D A T K I N A  Z A D A N IA   W £ A S N E 23.920
z teg o :
W Y D A T K I B IE ¯ ¥ C E 23.920

6 00 T R A N SP O R T  I £ ¥ C Z N O � Æ 11.500

6 0016 D rog i p u bliczn e g m in n e 11.500

801 O � W IA T A  I W Y C H O W A N IE 10.000

80110 G im n azja 10.000

9 00 G O SP O D A R K A  K O M U N A L N A  I O C H R O N A  � R O D O W IS K A
2 .420

9 0001 G osp odarka  �c ieko w a  i o ch ro na  w ód 2 .420

W Y D A T K I N A  Z A D A N IA  Z L E C O N E  B IE ¯ ¥ C E 4

   853 O P IE K A   SP O £ E C Z N A                          4

8539 5 P ozosta ³a  dzia³a lno �æ 4

O G Ó £ E M   W Y D A T K I                 23 .9 24

              W Y D A T K  I
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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; 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984),
art. 109, art.124, ust. 1, pkt 2 i 10 ustawy z dnia 26 listopada
1998r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014;  1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz.778, Nr 110, poz.1255;
2000r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz. 1315;  2001r. Nr 45,
poz.497, Nr 46, poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz.1070, Nr
100,poz.1082, Nr 102, poz.1116, Nr 145, poz.1623)- Rada Miej-
ska w Strzelcach Opolskich uchwala,  co nastêpuje:

§ 1.W § 3 uchwa³y  dokonuje siê zmian ustalonych wydat-
ków bud¿etu gminy  na 2002 rok,

w tym :
zmniejszenia wynagrodzeñ o kwotê 7.900 z³,
zwiêkszenia dotacji o kwotê 7.900 z³,.
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1).

§ 2.Pozosta³e zapisy uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.
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Uchwa³a Nr LX/417/2002
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 25 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr LIII/359/2002 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2002r.
o uchwaleniu bud¿etu gminy na 2002 rok.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskie-
mu.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejsco-
wego.-

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej

Ewa Rurynkiewicz

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
 Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich

 Nr LX/417/2002
z dnia 25 wrze�nia 2002 r.

ZMIANY
w za³¹czniku nr 2
"ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW
na 2002 rok"

BUD̄ ET W  T Y M:

DZ. ROZD. T  R  E  �  Æ 2 0 0 2 ZADANIA Z TEGO: ZAD.ZLEC.

OGÓ£EM W£ASNE BIĒ ¥CE MAJ¥TKOWE I Z POROZ.

1 2 3 4 5 6 7 8

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

-  7 900 -  7 900 -  7 900 -- --

92109 Domy,  o�rodki  kul t ury,  �wiet l i ce i  kluby w t ym

wynagr odzeni a  os obowe

-  7 900

-  7.900

-  7 900

-  7.900

-  7 900

-  7.900

-- --

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT +  7 900 +  7 900 +  7 900 -- --

92605 Zadani a w zakres i e  kul t ur y f i zycznej  i  spor tu

W tym:

1. dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom § 2820

2. dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji pozosta³ym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych § 2830

+  7  900

+  12.500

-  4.600

+  7  900

+  12.500

-  4.600

+  7  900

+  12.500

-  4.600

-- --

R A Z E M  W Y D A T K I: -- -- -- -- --

O G Ó £ E M  WYDATKI I ROZCHODY:
W tym: - wynagrodzenia osobowe

3. dotacje celowe § 2820

4. dotacje celowe § 2830

 -    7.900

+ 12.500

-   4.600

 -    7.900

+ 12.500

-   4.600

 -    7.900

+ 12.500

-   4.600
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984)
art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. Nr 155, poz.1014;  1999 r. Nr 38 poz.360, Nr 49,
poz.485, Nr 70, poz. 778, Nr 110 poz.1255;  2000 r. Nr 6, poz.69,
Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041,Nr 119, poz.1251,
Nr 122, poz.1315; 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 46, poz.499, Nr 88,
poz.961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz.1082, Nr 102 poz.1116,
Nr 125 poz.1368 i Nr 145, poz.1623; 2002 r. Nr 41 poz.363 i 365,
Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984), Rada Miejska w Uje�dzie uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1.Zmniejsza siê bud¿et miasta i gminy po stronie wy-
datków                                                              w kwocie 66 200 z³

Dzia³ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-
tryczn¹, gaz i wodê                                            w kwocie 18 000 z³

Rozdzia³ 40002 Dostarczanie wody    w kwocie 18 000 z³
- dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowe-

go lub gospodarstwa pomocniczego           w kwocie 18 000 z³

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                               w kwocie 1 700 z³

Rozdzia³ 75495 Pozosta³a dzia³alno�æ w kwocie 1 700 z³
- wydatki bie¿¹ce                                        w kwocie 1 700 z³

Dzia³ 750 Administracja publiczna         w kwocie 5 000 z³
Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)
- wydatki maj¹tkowe w kwocie 5 000 z³

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                  w kwocie 41 500 z³
Rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe
                                                                    w kwocie 41 500 z³
- rezerwa celowa w kwocie 41 500 z³.

§ 2. Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie wy-
datków                                                               w kwocie 66 200 z³

Dzia³ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-
tryczn¹, gaz i wodê                                             w kwocie 18 000 z³

Rozdzia³ 40002 Dostarczanie wody    w kwocie 18 000 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 18 000 z³

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                  w kwocie 3 200 z³
Rozdzia³ 60095 Pozosta³a dzia³alno�æ w kwocie 3 200 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 3 200 z³

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 30 000 z³
Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                                                             w kwocie 30 000 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 30 000 z³

Dzia³ 750 Administracja publiczna       w kwocie 10 000 z³
Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 5 000 z³
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 Uchwa³a Nr LI/276/2002
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 23 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 rok

Rozdzia³ 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw oraz referenda   gminne, powiatowe i woje-
wódzkie                                                                  w kwocie 5 000 z³

- wydatki bie¿¹ce w kwocie 5 000 z³

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                              w kwocie 1 500 z³

Rozdzia³ 75405 Komendy powiatowe Policji
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie-

¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ(umów) miedzy jed-
nostkami samorz¹du terytorialnego                w kwocie 1 500 z³

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                      w kwocie 3 500 z³
Rozdzia³ 92195 Pozosta³a dzia³alno�æ w kwocie 3 500 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 3 500 z³.

§  3. Uzasadnienie do niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cz-
nik nr 1.

§  4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Ujazd.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Andrzej Ho³y

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Miejskiej Ujazd

Nr  LI/276/2002
z dnia 23 wrze�nia  2002 r.

Do § 1 Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 66 200 z³

Dzia³ 400 rozdz.40002 w kwocie 18 000 z³, zmniejszenie
dotacji dla ZGK i M

Dzia³ 750 rozdz.75023 w kwocie 5 000 z³, zmniejszenie
wydatków maj¹tkowych na zakup  komputera

Dzia³ 754 rozdz.75495 w kwocie 1 700 z³, zmniejszenie
�rodków dla OSP St.Ujazd, pismo Rady  so³eckiej w Starym
Uje�dzie o przeniesienie �rodków

Dzia³ 758 rozdz.75818 w kwocie 41 500 z³, zmniejszenie
rezerwy celowej

Do § 2 Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie 66 200 z³

Dzia³ 400 rozdz.40002 w kwocie 18 000 z³, wykonanie za-
bezpieczeñ ujêæ wodnych w gminie

Dzia³ 600 rozdz.60095 w kwocie 3 200 z³, rozdysponowa-
nie �rodków Rad so³eckich; Olszowej-1 500 z³, zakup materia-
³ów monta¿ tablicy pami¹tkowej, Stary Ujazd - 1 700 z³, budowa-
parkingu
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Dzia³ 700 rozdz.70005 w kwocie 30 000 z³, podzia³ geode-
zyjny terenów le¿¹cych przy  autostradzie A-4, rejon Olszowa

Dzia³ 750 rozdz.75023 w kwocie 5 000 z³, remont serwera
i sieci komputerowej

Dzia³ 750 rozdz.75053 w kwocie 5 000 z³, urz¹dzenie no-
wego lokalu wyborczego w  Sieroniowicach, zakup kabin i urn
wyborczych

Dzia³ 754 rozdz.75405 w kwocie 1 500 z³, dotacja na dofi-
nansowanie remontu samochodu policyjnego

Dzia³ 921 rozdz.92195 w kwocie 3 500 z³, organizacja Dni
Seniora i obchodów 700 - lecia  wsi Olszowa.

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;  2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984)
art.128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014;  1999 r. Nr 38 poz.360,
Nr 49, poz.485, Nr 70, poz. 778, Nr 110 poz.1255;  2000 r. Nr 6,
poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119,
poz.1251, Nr 122, poz.1315; 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 46,
poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz.1082, Nr
102 poz.1116, Nr 125 poz.1368 i Nr 145, poz.1623; 2002 r. Nr 41
poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984)- Zarz¹d Miasta i
Gminy Ujazd uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê bud¿et miasta i gminy po stronie
dochodów                                                               w kwocie 189 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                       w kwocie 189 z³
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz in-
nych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin ) ustawami

                                                                          w kwocie 189 z³.

§  2. Zmniejsza siê bud¿et miasta i gminy po stronie
wydatków                                                              w kwocie 189 z³

Dzia³ 853  Opieka spo³eczna                     w kwocie 189 z³
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ    w kwocie 189 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 189 z³.

§  3. Uzasadnienie do niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cz-
nik nr 1.
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Uchwa³a Nr 129/208/2002
Zarz¹du Miasta i Gminy w Uje�dzie

z dnia 25 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu i  w bud¿ecie gminy na 2002 rok.

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

Zarz¹d Miasta i Gminy:
Tadeusz Kauch

Rajmund Sus
 Józef Jochem

Magdalena  Bartodziej
 Maria Krupa

 Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y  Zarz¹du Miasta  i Gminy  Ujazd

 Nr  129/208/2002
z dnia 25 wrze�nia 2002 r.

Do § 1 Zmniejszenie planu dochodów o kwotê 189 z³

Dzia³ 853 o kwotê 189  z³, pismo OUW z dnia 18 wrze�nia
2002 roku, Nr FB.I-ML-3011-I- 41/02 o zmniejszeniu planu dota-
cji celowej na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administra-
cji rz¹dowej

Do § 2 Zmniejszenie p1anu wydatków o kwotê 189 z³

Dzia³ 853 rozdz. 85395 o kwotê 189 z³, pismo  OUW z dnia
18 wrze�nia 2002 roku, Nr FB.I-ML-3011-I- 41/02, zmniejszenie
planu wydatków wynikaj¹ce z faktycznego rozliczenia wydatków
poniesionych na sfinansowanie wyprawek szkolnych.
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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; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984),
art. 6 ust. 13 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), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podat-
ku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; 1994 r. Nr 1, poz. 3;
1996 r. Nr 91, poz. 409; 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926;
1998 r. Nr 108, poz. 681; 2001 r. Nr 81, poz. 875; 2002 r. Nr 200,
poz. 1680), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r.
podatku le�nym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) oraz art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) -
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje :

§1. Okre�la siê wzory deklaracji :
1. Na podatek od nieruchomo�ci DN-1 - za³¹cznik nr 1 do

uchwa³y.,
2. Na podatek rolny DR-1 - za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
3. Na podatek le�ny DL-1 - za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr III/15/2002
Rady Gminy w Walcach

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek le�ny oraz
wzoru informacji o nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych, wzoru informacji o gruntach i wzoru informacji o lasach.

§2. Okre�la siê wzory informacji :
1. O nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych IN-1 -

za³¹cznik nr 4 do uchwa³y.
2. O gruntach IR-1 - za³¹cznik nr 5 do uchwa³y.
3. O lasach   I£-1 - za³¹cznik nr 6 do uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i ma zastosowanie  od roku podatkowego 2003.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jan Kubicz



- 293 -  Poz. 147 Województwa Opolskiego Nr 5
Dziennik Urzêdowy



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 5 - 309 -           Poz. 148

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z  pó�n. zm.) oraz  26  ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o
zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz.139,  Nr 41, poz. 412,  Nr 111, poz. 1279;  2000 r. Nr 12
poz.136,  Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; 2001 r. Nr 14
poz.124, Nr 154 poz.1804) -  Rada Gminy  w  Wilkowie  uchwala,
co nastêpuje:

Ustalenia ogólne

§1. 1. Uchwala siê zmiany w  miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego gminy Wilków obejmuj¹ce wsie:
Dêbnik, Idzikowice, Krzyków, Lubska, M³okicie, P¹gów, Wilków,
Wojciechów, zwane w dalszej czê�ci uchwa³y planem.

2. Przedmiotem planu obejmuje siê obszary okre�lone
na rysunkach zmian planu nr 1-8, sporz¹dzonych na mapie w
skali 1: 2000 i 1: 5000.

3. Rysunki planu nr 1-8 s¹ integraln¹ czê�ci¹ zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy i sta-
nowi¹ za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

4. Zakres planu obejmuje ustalenie: nowego przeznacze-
nia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym prze-
znaczeniu i ró¿nym sposobie u¿ytkowania, warunków zabudo-
wy, zasad zagospodarowania terenów objêtych zmian¹ planu,
warunków wynikaj¹cych z ochrony �rodowiska przyrodniczego i
kulturowego, zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.

5. Do czasu zagospodarowania terenów objêtych zmian¹  w
planie  zgodnie z nowymi  ustaleniami planu dopuszcza siê dotych-
czasowy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodarowania tere-
nów zgodnie z ustaleniami okre�lonymi w niniejszej uchwale.

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

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

lub o ró¿nych  warunkach  zabudowy   i  zasadach zagospodaro-
wania,

c) symbole przeznaczenia terenów,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny lub
po¿¹dany, mog¹ ulec zmianie na etapie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

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

rozgraniczaj¹cymi obszar o okre�lonej funkcji, oznaczonej na
rysunku planu odpowiednim symbolem u¿ytkowania,

2. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia dominuj¹cego na danym terenie.

3. Dzia³ce mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³-
kê/ nieruchomo�æ o podstawowej funkcji mieszkaniowej.

4. Zieleni towarzysz¹cej - nale¿y przez to rozumieæ  zieleñ
ozdobn¹, rekreacyjn¹, izolacyjn¹ oraz ogrody przydomowe.
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        Uchwa³a Nr III / 19 / 2002
Rady   Gminy  w Wilkowie

      z  dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków, obejmuj¹cych
wsie Dêbnik, Idzikowice, Krzyków, Lubska, M³okicie, P¹gów, Wilków  i Wojciechów.

5. Urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty technicznego wyposa¿enia/ naziemne i podziem-
ne / s³u¿¹ce funkcji podstawowej terenu.

6. Przepisach  szczególnych - aktualnie obowi¹zuj¹ce w
trakcie realizacji planu  przepisy ustaw  i przepisy wykonawcze
oraz Polskie Normy.

7. Przedsiêwziêciu - rozumie siê przez to inwestycje bu-
dowlane lub inne ingerencje w �rodowisko, polegaj¹ce na prze-
kszta³ceniu lub zmianie sposobu u¿ytkowania terenu, w tym rów-
nie¿ na wydobywanie zasobów naturalnych.

8. Przedsiêwziêciu mog¹cemu znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia in-
westycyjne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na
�rodowisko, i przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu od-
dzia³ywania na �rodowisko mo¿e byæ wymagany, na podstawie
przepisów szczególnych.

9. Szkodliwych uci¹¿liwo�ciach dla �rodowiska - nale¿y
przez to rozumieæ zjawiska fizyczne lub stany o natê¿eniu utrud-
niaj¹cym ¿ycie, albo dokuczliwe   dla �rodowiska w stopniu po-
woduj¹cym zagro¿enie dla zdrowia ludzi, uszkodzenie lub znisz-
czenie �rodowiska.

10. Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ obiek-
ty i urz¹dzenia realizowane ze �rodków bud¿etu pañstwa lub
gminy a w szczególno�ci: obiekty o�wiaty, ochrony zdrowia i
opieki spo³ecznej, sportu i rekreacji a tak¿e innych zadañ reali-
zowanych w ramach zadañ w³asnych gminy, zadañ zleconych
oraz wprowadzanych do realizacji w drodze negocjacji przez ad-
ministracjê rz¹dow¹.

11. Us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
fryzjerskie, krawieckie, szewskie, naprawy sprzêtu RTV i AGD,
fotograficzne, pralnicze, kosmetyczne, renowacji odzie¿y, zegar-
mistrzowskie, optyczne, elektrotechniczne, odnawiania miesz-
kañ i inne np. biurowe nie powoduj¹ce uci¹¿liwo�ci dla s¹sied-
niej zabudowy mieszkaniowej poprzez emisjê ha³asu, zanie-
czyszczenia powietrza, oddzia³ywanie zapachowe (nieprzyjem-
ne odory), a tak¿e nie wymagaj¹cych obs³ugi transportowej czê-
�ciej ni¿ dwa razy na dobê i transportem ciê¿kim.

12. Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty us³ugowo-handlowe,  gastronomiczne, rzemios³o us³u-
gowe, instytucji finansowych, jednostek gospodarczych o cha-
rakterze us³ugowym, nie zak³ócaj¹cych funkcji mieszkaniowej
oraz nie wywo³uj¹cych konfliktów s¹siedzkich.

13. Us³ugach o charakterze nieuci¹¿liwym - nale¿y przez
to rozumieæ dzia³alno�æ us³ugow¹ i inn¹ dzia³alno�æ gospodar-
cz¹, która nie powoduje wystêpowania zjawisk fizycznych lub
stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych dla otoczenia i
terenów s¹siednich, w szczególno�ci nie powoduj¹ca:

a/  emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre-
�lone w przepisie szczególnym, w   tym  ha³asu od obs³uguj¹-
cych �rodków transportu,

b/  przekroczenia dopuszczalnych warto�ci stê¿eñ sub-
stancji zanieczyszczaj¹cych powietrze,  w tym emisji nieprzy-
jemnych zapachów,

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

14. O dzia³alno�ci nie zak³ócaj¹cej funkcji mieszkanio-
wej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ nie powoduj¹c¹ prze-
kroczenia standardów jako�ci �rodowiska, w szczególno�ci nie
wymagaj¹ca:

a/  instalacji i urz¹dzeñ mog¹cych powodowaæ przekro-
czenia standardów emisyjnych,

b/  urz¹dzeñ mog¹cych wp³yn¹æ niekorzystnie na estetykê
terenu, np. place sk³adowe, place postojowe, wiaty itp.),

c/  obs³ugi transportowej pojazdami o dopuszczalnej ma-
sie powy¿ej 2,5 ton - przy drogach  dojazdowych i ci¹gach pieszo
- jezdnych oraz w drugiej linii zabudowy,

d/  obs³ugi transportowej wielokrotnej tj. wiêcej ni¿ 2 kursy
na dobê pojazdami jak w pkt. c -     przy drogach o kategoriach
wy¿szych ni¿ drogi dojazdowe.

15. Terenach wielofunkcyjnej dzia³alno�ci gospodarczej
- nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie   terenu na prowadze-
nie  dzia³alno�ci o charakterze  us³ugowym, produkcyjnym, sk³a-
dowania,  magazynowania, jako  bazy budowlane , gospodarki
komunalnej , obs³ugi komunikacji,   obiektów i urz¹dzeñ zwi¹za-
nych z ochron¹ �rodowiska i infrastruktur¹ techniczn¹ itp..

16. Standard jako�ci �rodowiska i standardy emisyjne -
nale¿y przez to rozumieæ standardy  w znaczeniu okre�lonym w
ustawie Prawo Ochrony �rodowiska.

17. Agroturystyce - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ
us³ugowo - turystyczn¹ prowadzon¹ przez gospodarstwo rolne
na terenie gospodarstwa.

18. Strefie obserwacji archeologicznej - nale¿y przez to
rozumieæ tereny w pobli¿u stanowisk archeologicznych z du¿ym
prawdopodobieñstwem wystêpowania znalezisk nowych dot¹d
nieznanych.

19. Odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ
nieczysto�ci sta³e i ciek³e powstaj¹ce  w  gospodarstwach do-
mowych, w obiektach u¿yteczno�ci publicznej i obs³ugi ludno-
�ci, w tym nieczysto�ci gromadzone w zbiornikach bezodp³ywo-
wych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady
uliczne, z wyj¹tkiem odpadów niebezpiecznych z zak³adów opie-
ki zdrowotnej i weterynaryjnych.

20. Odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozu-
mieæ odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad
chemiczny, biologiczny, inne w³a�ciwo�ci i okoliczno�ci stano-
wi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo �rodowiska.

21.  Drogach g³ównych, lokalnych gminnych, dojazdo-
wych oraz ci¹gach pieszo - jezdnych nale¿y przez to rozumieæ
drogi publiczne realizowane na zasadach okre�lonych w prze-
pisach o drogach publicznych.

22. Drogach wewnêtrznych, nale¿y przez to rozumieæ drogi
dojazdowe do obiektów u¿ytkowanych przez podmioty prowa-
dz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹, dojazdowe do gruntów rolnych.

23. Linii zabudowy obowi¹zuj¹cej - linia wyznaczaj¹ca
wymagan¹ odleg³o�æ budynków o  funkcji podstawowej od dro-
gi mierzon¹ do zasadniczej �ciany budynku. Linia ta jest jedno-
cze�nie lini¹ zabudowy  obowi¹zuj¹c¹ dla budynków towarzy-
sz¹cych.

24. Linii zabudowy nieprzekraczalnej - linia wyznaczaj¹-
ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ zabudowy od drogi mie-
rzon¹ do zasadniczej �ciany budynku.

25. Dachu symetrycznym - nale¿y przez to rozumieæ dach
o jednakowych k¹tach nachylenia g³ównych po³aci dachowych,
z wy³¹czeniem kszta³tu lukarn i innych form do�wietlenia podda-
sza u¿ytkowego.

§ 3. Przedmiotem ustaleñ zmian planu s¹ tereny oznaczo-
ne na rysunkach odpowiednimi  symbolami dla  których ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów oraz warunki i zasady
zagospodarowania:

1. Wie� Dêbnik
MR, MN, U - tereny zabudowy zagrodowej, jednoro-

dzinnej i us³ug
WS - tereny wód stoj¹cych - stawy
RZ,R - tereny u¿ytków rolnych

  EE - tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych.
2. Wie� Idzikowice
MR, MN, U - tereny zabudowy zagrodowej, jednoro-

dzinnej i us³ug
MN- U - tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
RZ - tereny u¿ytków rolnych
EE - tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych
W - tereny wód.

3. Wie� Krzyków
P,B,S - tereny dzia³alno�ci gospodarczej
LZ - tereny zadrzewione.

4. Wie� Lubska
MR,MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug
P,S,B,R - tereny wielofunkcyjnej dzia³alno�ci gospo-

darczej.

5. Wie� M³okicie
MR,MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug
ZP - tereny zieleni parkowej
R - tereny u¿ytków rolnych
W - tereny wód

6. Wie� P¹gów
MR,MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug
M- U - tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug
P,S,B,R - tereny wielofunkcyjnej dzia³alno�ci gospo-

darczej
ZP - tereny zieleni parkowej
W - tereny wód.

7. Wie� Wilków
MR,MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug
M-U - tereny zabudowy mieszkaniowej
M-UR - tereny zabudowy mieszkaniowej
UKr - tereny obiektów kultu religijnego
A - tereny obiektów publicznych - administracji
UK - tereny obiektów kultury
UH - tereny us³ug komercyjnych
UO - tereny us³ug publicznych - o�wiaty
ZP - tereny zieleni parkowej
US - tereny urz¹dzeñ sportowych
RO - tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych
P,S,B,R - tereny wielofunkcyjnej dzia³alno�ci gospo-

darczej1
1P,S,B,R - tereny dzia³alno�ci gospodarczej
R - tereny u¿ytków rolnych
EE - tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych.

8. Wie� Wojciechów
RLs - tereny u¿ytków rolnych do zalesienia.

9. W zakresie terenów komunikacji
KG - tereny dróg g³ównych
KZ - tereny dróg lokalnych
KD - tereny dróg dojazdowych.

Ustalenia szczegó³owe.

§ 4. 1. WIE�  DÊBNIK -   PRZEZNACZENIE,  WARUNKI  ZABUDO-
WY  ORAZ  ZASADY   ZAGOSPODAROWANIA  TERENÓW

MR, MN, U  - Tereny zabudowy  mieszkaniowej  zagrodo-
wej, jednorodzinnej i us³ug
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Przeznaczenie podstawowe  -  istniej¹ca i projektowana
w ci¹gach istniej¹cych ulic i dróg zabudowa mieszkaniowa o
charakterze zagrodowym, jednorodzinnym oraz us³ug o charak-
terze publicznym, bytowym, komercyjnym , us³ug o charakterze
nieuci¹¿liwym wraz z obiektami towarzysz¹cymi.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca postojowe zwi¹zane z funkcj¹ miesz-
kaniow¹ lub us³ugow¹ terenu, podstawowa infrastruktura tech-
niczna, zieleñ towarzysz¹ca.

Dopuszcza siê:
a) zabudowê jednorodzinn¹,
b) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej,
c) wprowadzenie do gospodarstwa rolnego dzia³alno�ci

zwi¹zanej z prowadzeniem us³ug agroturystycznych.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami MR, MN, U:

Zasady  zagospodarowania  terenów:
1) dopuszczalne remonty i rozbudowa istniej¹cych budyn-

ków mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych, ,obiektów
gospodarczych, us³ugowych oraz istniej¹cych obiektów produk-
cyjnych i us³ugowych o funkcji niezgodnej z podstawowym prze-
znaczeniem terenu je�li ich dzia³alno�æ nie powoduje przekro-
czenia standardów jako�ci �rodowiska poza granice terenu do
którego inwestor ma tytu³ prawny,

2) dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych na drodze wtórnych podzia³ów dzia³ek zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz  zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. Obiekty uznane za
zabytkowe mog¹ byæ remontowane, przebudowywane lub wy-
mieniane wy³¹cznie za zgod¹ i na warunkach organu w³a�ciwe-
go do spraw ochrony zabytków. Rozbiórka istniej¹cych budyn-
ków dopuszczalna zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi,

3) dozwolone remonty, przebudowa i rozbudowa istniej¹-
cej zabudowy o charakterze zagrodowym specjalistycznej pro-
dukcji zwierzêcej i ro�linnej wy³¹cznie zwi¹zanej z gospodark¹
roln¹ w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-
nymi i przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:

a) wyklucza siê przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko,

b) prowadzona dzia³alno�æ produkcyjna nie spowoduje
przekroczeñ standardów �rodowiska na s¹siaduj¹cych dzia³-
kach mieszkaniowych i zagrodowych.

4) zabudowa mieszkaniowa mo¿e byæ realizowana w for-
mie zagrodowej, jednorodzinnej wolno stoj¹cej lub bli�niaczej,

5) us³ugi publiczne, bytowe, komercyjne i  inne o charak-
terze nieuci¹¿liwym mog¹ byæ realizowane jako obiekty samo-
dzielne na dzia³kach stanowi¹cych luki w istniej¹cej zabudowie
lub jako obiekty wbudowane na dzia³kach zabudowanych,

6) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów o dzia³alno�ci zaliczonej do kategorii przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które zawsze wyma-
gaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko oraz
co do których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wyma-
gany,

7) dla obiektów zabytkowych oraz strefy obserwacji arche-
ologicznej - obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §14,

8) dla obiektów po³o¿onych w pierwszej linii zabudowy
drogi klasy lokalnej, powiatowej oznaczonej symbolem KL przy
dokonywaniu remontów, przebudowie lub wymianie  nale¿y
uwzglêdniæ izolacje akustyczne eliminuj¹ce ponadnormatywny
ha³as powodowany ruchem samochodów na drodze,

9) dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania te-
renu do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych zgodnych z ustaleniami niniejszego planu.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu. W miejscach gdzie plan jej nie okre�la, liniê
zabudowy nale¿y dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy na dzia³-
kach s¹siednich. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹
zabudowy poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami  przezna-
czyæ na urz¹dzenie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach us³ugo-
wych na miejsca parkingowe dla samochodów,

2) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek mieszkaniowych w
drugiej linii istniej¹cej zabudowy, w tym na terenach ogrodów
przydomowych wy³¹cznie z w³asnym dojazdem. Wyklucza siê
dzia³ki w dalszych liniach zabudowy,

3) dla nowych dzia³ek budowlanych nale¿y przyjmowaæ
powierzchniê:

a/550 - 1000 m - dla domów jednorodzinnych, wolno sto-
j¹cych i bli�niaczych,

b/do 1500 m - dla domów jak w pkt. a,  z us³ugami ,
c/do 2000m - dla pozosta³ej zabudowy,
4) szeroko�æ dzia³ek mieszkaniowych:
a/18 - 25 m - dla zabudowy  jednorodzinnej wolno stoj¹cej,
b/14 - 18 m dla  zabudowy bli�niaczej,
c/dla pozosta³ych dzia³ek - w dostosowaniu do potrzeb,
5) dopuszcza siê odstêpstwa od wielko�ci ustalonych w

pkt.3 i 4 w przypadkach uzasadnionych istniej¹cymi warunkami
lub szczegó³owymi rozwi¹zaniami zagospodarowania terenu,

6) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy mieszkalnej i miesz-
kalno - us³ugowej  - do dwóch kondygnacji nadziemnych z mo¿-
liwo�ci¹ wykorzystania poddasza do celów u¿ytkowych lecz nie
wiêcej ni¿ 11m, mierz¹c od najni¿szego poziomu terenu w obry-
sie budynku do najwy¿szego punktu kalenicy, dla pozosta³ej za-
budowy - jedna kondygnacja nadziemna,

7) architektura budynków mieszkalnych  dostosowana
wygl¹dem i skal¹ do otoczenia, nawi¹zuj¹ce  do formy regional-
nej. Wskazane dachy  o symetrycznym uk³adzie po³aci /dopusz-
czalne wielospadowe/, mansardowe z mo¿liwo�ci¹ dowolnego
do�wietlenia poddaszy. Uk³ad kalenicy budynku  nale¿y dosto-
sowaæ do zabudowy na dzia³kach s¹siednich,

8) budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki lub bezpo�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada lub jako
dobudowane do budynków gospodarczych na dzia³kach s¹sied-
nich,

9) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60 % po-
wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biolo-
gicznie czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

10) ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e bez zgody Zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okre�lonego niniejszym planem,

11) budynki lokalizowane w drugiej linii zabudowy musz¹
mieæ zapewniony dojazd dla samochodów przeciwpo¿arowych,
posiadaæ dostêp do  drogi publicznej oraz umo¿liwiaæ pod³¹-
czenie do podstawowej infrastruktury technicznej,

12) lokalizowanie obiektów dzia³alno�ci us³ugowej na te-
renie oznaczonym symbolem MR,MN,U zwi¹zanej z emisj¹ ha-
³asu i zanieczyszczeñ do �rodowiska warunkuje siê:

a) lokalizacj¹ urz¹dzeñ ha³asotwórczych w zamkniêtych
pomieszczeniach,

b) zastosowaniem rozwi¹zañ gwarantuj¹cych szczelno�æ
procesów technologicznych,

c) nie urz¹dzania sk³adowiska odpadów innych ni¿ komu-
nalne w granicach dzia³ki .
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Przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu po³o¿onego w granicach terenów oznaczonych symbo-
lem MR,MN,U nale¿y uwzglêdniaæ ustalenia zawarte w § 14 i 15.

WS - tereny wód stoj¹cych - stawy.
Ustala siê:
1) adaptacja z mo¿liwo�ci¹ lokalizacji urz¹dzeñ i obiektów

przy stawie zwi¹zanych wy³¹cznie  z prowadzeniem gospodarki
hodowlanej ryb,

2) budowa i rozbudowa stawów zgodnie z wymogami prze-
pisów szczególnych,

3) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych �cieków do wód
stawów.

RZ,R  - tereny u¿ytków rolnych  obejmuj¹ce grunty orne,
³¹ki i  pastwiska  - bez prawa zabudowy

Dopuszcza siê :
- lokalizacjê podstawowej  sieci komunalnej infrastruktu-

ry technicznej z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
- zalesianie nieu¿ytków oraz gruntów klas V i VI klasy w

kompleksach nie mniejszych ni¿ 0,5 ha wykorzystuj¹c gatunki
drzew zgodnie z siedliskami le�nymi,  urz¹dzanie zieleni �ród-
polnej,

- urz¹dzanie stawów hodowlanych na warunkach okre-
�lonych w przepisach szczególnych.

Tereny stanowi¹  grunty rolne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i le�nych. Dozwolona lokalizacja za-
budowy stanowi¹cej grunty rolne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i le�nych, a tak¿e niezbêdnej sieci
infrastruktury technicznej. Przeznaczenie  tych gruntów na cele
nierolnicze mo¿e byæ dokonane tylko w trybie zmiany planu okre-
�lonym w przepisach obowi¹zuj¹cej ustawy o   zagospodaro-
waniu przestrzennym.

§ 5. 2. WIE�  IDZIKOWICE -  PRZEZNACZENIE , WARUNKI
ZABUDOWY  ORAZ ZASADY    ZAGOSPODAROWANIA  TERE-
NÓW

 MR, MN, U  - Tereny zabudowy  mieszkaniowej  zagro-
dowej, jednorodzinnej i us³ug.

Przeznaczenie podstawowe  -    istniej¹ca i projektowa-
na zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym, jedno-
rodzinnym oraz us³ug o charakterze publicznym, bytowym, ko-
mercyjnym, us³ug o charakterze nieuci¹¿liwym, wraz z obiekta-
mi towarzysz¹cymi.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce- budynki gara¿owe i gospo-
darcze oraz miejsca postojowe zwi¹zane z funkcj¹ mieszkanio-
w¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura techniczna,
zieleñ towarzysz¹ca.

Dopuszcza siê:
a) zabudowê jednorodzinn¹,
b) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej,
c) wprowadzenie do gospodarstwa rolnego dzia³alno�ci

zwi¹zanej z prowadzeniem us³ug agroturystycznych.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami MR, MN, U:

Zasady  zagospodarowania  terenów:
1) dopuszczalne remonty i rozbudowa istniej¹cych budyn-

ków mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych, obiektów
gospodarczych, us³ugowych oraz istniej¹cych obiektów produk-
cyjnych i us³ugowych o funkcji niezgodnej z podstawowym prze-

znaczeniem terenu je�li ich dzia³alno�æ nie powoduje przekro-
czenia standardów jako�ci �rodowiska poza granice terenu do
którego inwestor ma tytu³ prawny,

2) dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych na drodze wtórnych podzia³ów dzia³ek zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz  zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. Obiekty uznane za
zabytkowe mog¹ byæ remontowane, przebudowywane lub wy-
mieniane wy³¹cznie za zgod¹ i na warunkach organu w³a�ciwe-
go do spraw ochrony zabytków. Rozbiórka istniej¹cych budyn-
ków dopuszczalna zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi,

3) dozwolone remonty, przebudowa i rozbudowa istniej¹-
cej zabudowy o charakterze zagrodowym specjalistycznej pro-
dukcji zwierzêcej i ro�linnej wy³¹cznie zwi¹zanej  z gospodark¹
roln¹ w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-
nymi i przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:

a) wyklucza siê przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko,

b) prowadzona dzia³alno�æ produkcyjna nie spowoduje
przekroczeñ standardów    �rodowiska na s¹siaduj¹cych dzia³-
kach mieszkaniowych i zagrodowych,

4) zabudowa mieszkaniowa mo¿e byæ realizowana w for-
mie zagrodowej, jednorodzinnej    wolno stoj¹cej lub bli�niaczej,

5) us³ugi publiczne, bytowe, komercyjne i inne o charakte-
rze nieuci¹¿liwym mog¹ byæ realizowane jako obiekty samo-
dzielne na dzia³kach stanowi¹cych luki w istniej¹cej zabudowie
lub jako obiekty wbudowane na dzia³kach zabudowanych,

6) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów o dzia³alno�ci zaliczonej do kategorii przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które zawsze wyma-
gaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko oraz
co do których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wyma-
gany,

7) dla obiektów zabytkowych oraz strefy obserwacji arche-
ologicznej - obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §14,

8) dla obiektów po³o¿onych w pierwszej linii zabudowy
drogi klasy lokalnej, powiatowej oznaczonej symbolem KL przy
dokonywaniu remontów, przebudowie lub wymianie  nale¿y
uwzglêdniæ izolacje akustyczne eliminuj¹ce ponadnormatywny
ha³as powodowany ruchem samochodów na drodze,

9) dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania te-
renu do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych zgodnych z ustaleniami niniejszego planu.

Zasady zabudowy dzia³ek:

1) odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la
rysunek planu. W miejscach gdzie plan jej nie okre�la, liniê
zabudowy nale¿y dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy na dzia³-
kach s¹siednich. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹
zabudowy poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami  przezna-
czyæ na urz¹dzenie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach us³ugo-
wych na miejsca parkingowe dla samochodów,

2) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek mieszkaniowych w
drugiej linii istniej¹cej zabudowy, w tym na terenach ogrodów
przydomowych wy³¹cznie z w³asnym dojazdem. Wyklucza siê
dzia³ki w dalszych liniach zabudowy,

3) dla nowych dzia³ek budowlanych nale¿y przyjmowaæ
powierzchniê:

a/550 - 1000 m - dla domów jednorodzinnych, wolnosto-
j¹cych i bli�niaczych,

b/do 1500 m - dla domów jak w pkt. a,  z us³ugami,
c/do 2000m - dla pozosta³ej zabudowy,
4) Szeroko�æ dzia³ek mieszkaniowych:
a/18 - 25 m - dla zabudowy  jednorodzinnej,
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b/14 - 18 m dla  zabudowy bli�niaczej,
c/dla pozosta³ych dzia³ek - w dostosowaniu do potrzeb,
5) dopuszcza siê odstêpstwa od wielko�ci ustalonych w

pkt.3 i 4 w przypadkach uzasadnionych istniej¹cymi warunkami
lub szczegó³owymi rozwi¹zaniami zagospodarowania terenu,

6) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy mieszkalnej i miesz-
kalno - us³ugowej  - do dwóch kondygnacji nadziemnych z mo¿-
liwo�ci¹ wykorzystania poddasza do celów u¿ytkowych lecz nie
wiêcej ni¿ 11m, mierz¹c od najni¿szego poziomu terenu w obry-
sie budynku do najwy¿szego punktu kalenicy, dla pozosta³ej za-
budowy - jedna kondygnacja nadziemna,

7) architektura budynków mieszkalnych  dostosowana
wygl¹dem i skal¹ do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy
regionalnej. Dachy wysokie, symetryczne, /dopuszczalne wielo-
spadowe/ mansardowe z mo¿liwo�ci¹ dowolnego do�wietle-
nia poddaszy. Uk³ad kalenicy budynku  nale¿y dostosowaæ do
zabudowy na dzia³kach s¹siednich,

8) budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki lub bezpo�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada lub jako
dobudowane do budynków gospodarczych na dzia³kach s¹sied-
nich,

9) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% po-
wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biolo-
gicznie czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

10) ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e bez zgody Zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okre�lonego niniejszym planem,

11)  budynki lokalizowane w drugiej linii zabudowy musz¹
mieæ zapewniony dojazd dla samochodów przeciwpo¿arowych,
posiadaæ dostêp do  drogi publicznej oraz umo¿liwiaæ pod³¹-
czenie do podstawowej infrastruktury technicznej,

12) wprowadzenie dzia³alno�ci us³ugowej na terenie ozna-
czonym symbolem MR,MN,U zwi¹zanej z emisj¹ ha³asu i zanie-
czyszczeñ do �rodowiska warunkuje siê:

a/lokalizacj¹ urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych ha³as w zamkniê-
tych pomieszczeniach,

b/zastosowaniem rozwi¹zañ gwarantuj¹cych szczelno�æ
procesów technologicznych,

c/nie urz¹dzania sk³adowiska odpadów innych ni¿ komu-
nalne w granicach dzia³ki .

Przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu po³o¿onego w granicach terenów oznaczonych symbolem
MR,MN,U nale¿y uwzglêdniaæ ustalenia zawarte  w § 14 i 15.

MN,U  - tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug.

Przeznaczenie podstawowe   - istniej¹ca i projektowana
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz us³ugi  publiczne,
bytowe, komercyjne i inne o charakterze nieuci¹¿liwym, wraz z
obiektami towarzysz¹cymi.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca postojowe zwi¹zane z dzia³alno�ci¹
gospodarcz¹, zieleñ  towarzysz¹ca zabudowie. Dopuszczalne
³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami MN,U:

Zasady zagospodarowania terenów:
1) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ remontom, prze-

budowie , wymianie i uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznacze-
niem terenu z wy³¹czeniem obiektów zabytkowych, na których
podjêcie wymienionych dzia³añ wymaga uzgodnienia z w³a�ci-
wym organem do spraw ochrony zabytków,

2) w lukach istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê realizacjê
zabudowy mieszkaniowej, zabudowy mieszkaniowo - us³ugo-
wej lub zabudowy us³ugowej, której dzia³alno�æ nie zak³óci funk-
cji mieszkaniowej obszaru,

3) na terenie wyklucza siê lokalizowanie obiektów zaliczo-
nych do kategorii przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko - w rozumieniu przepisów prawa ochrony
�rodowiska a tak¿e obiektów produkcji zwierzêcej powy¿ej 10DJP.

Zasady zabudowy dzia³ek:

1) dla nowej zabudowy obowi¹zuje nieprzekraczalna linia
zabudowy wyznaczona przez istniej¹c¹ zabudowê. Teren pomiê-
dzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹ zabudowy, poza niezbêdnymi
doj�ciami i dojazdami przeznaczyæ na urz¹dzenie zieleni ozdob-
nej oraz  przy obiektach us³ugowych, miejsca parkingowe dla
samochodów,

2) szeroko�æ dzia³ek mieszkaniowych:
a) 18 - 25 m - dla zabudowy  jednorodzinnej wolno stoj¹cej
b)  4 - 18 m dla zabudowy bli�niaczej,
c) szeroko�æ pozosta³ych dzia³ek w dostosowaniu do po-

trzeb,
3) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek w drugiej linii istnie-

j¹cej zabudowy, w tym na terenach ogrodów przydomowych,
wy³¹cznie z w³asnym dojazdem. Wyklucza siê dzia³ki w dalszych
liniach zabudowy,

4) wysoko�æ nowych i przebudowywanych budynków:
a) mieszkalnych i mieszkalno - us³ugowych do II kondy-

gnacji nadziemnych z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania poddaszy dla
celów u¿ytkowych,

b) towarzysz¹cych - I kondygnacja nadziemna,
5) w przypadku przebudowy zaleca siê - dachy wysokie,

symetryczne, dwu lub czterospadowe lub mansardowe, z mo¿li-
wo�ci¹ dowolnych rozwi¹zañ do�wietlenia poddaszy. Uk³ad ka-
lenicy dostosowaæ do budynku na s¹siedniej dzia³ce,

6) architektura budynków towarzysz¹cych w tym gospo-
darczych nale¿y dostosowaæ do architektury budynków o funkcji
podstawowej,

7) przy remontowaniu istniej¹cej i realizacji nowych bu-
dynków z pomieszczeniami na sta³y pobyt ludzi usytuowanych
przy drodze KL nale¿y uwzglêdniæ izolacje akustyczne eliminuj¹-
ce ponadnormatywny ha³as powodowany ruchem samocho-
dów,

8) w granicach dzia³ek mieszkaniowych nale¿y przewidzieæ
min. 2 miejsca postojowe/mieszkanie dla samochodów w tym
miejsce gara¿owe, w granicach dzia³ek  z us³ugami min.3 miej-
sca postojowe dla klientów,

9) Powierzchnia biologicznie bierna tj. powierzchnia zabu-
dowana i utwardzona doj�cia, dojazdy, tarasy itp.) nie mo¿e prze-
kroczyæ 55% powierzchni dzia³ki mieszkaniowej i 70% powierzch-
ni dzia³ek mieszkaniowych z us³ugami  - dotyczy nowej zabudowy,

10) Dzia³alno�æ us³ugow¹ zwi¹zan¹ z emisj¹ ha³asu i za-
nieczyszczeñ do �rodowiska warunkuje siê:

a) lokalizacj¹ urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych ha³as w zamkniê-
tych pomieszczeniach,

b) zastosowaniem rozwi¹zañ gwarantuj¹cych szczelno�æ
procesów technologicznych.

Przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu po³o¿onego w granicach terenów oznaczonych symbo-
lem MR,MN,U nale¿y uwzglêdniaæ ustalenia zawarte  w §14 i 15.

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna z obiektami towarzysz¹cymi.
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Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze  zieleñ  towarzysz¹ca zabudowie,  ogrody.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami MN:

Zasady zagospodarowania terenów:
1) dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na wolno stoj¹ca oraz bli�niacza,
2) dozwolone jest przeznaczenie czê�ci terenu pod lokali-

zowanie us³ug /bytowych, komercyjnych /nie zak³ócaj¹cych funkcji
mieszkaniowej obszaru (o wielko�ci do 25% powierzchni u¿yt-
kowej budynku mieszkalnego),

3) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek budow-
lanych obiektów us³ugowych których dzia³alno�æ mo¿e powo-
dowaæ uci¹¿liwo�æ dla �rodowiska pod wzglêdem ha³asu, emi-
sji nieprzyjemnych zapachów, wymagaj¹cych obs³ugi transpor-
tem ciê¿kim,

4) dozwolone jest stosowanie innego podzia³u terenu na
dzia³ki ni¿ okre�la rysunek planu. Podzia³ ten powinien zapew-
niaæ powierzchnie dzia³ek pozwalaj¹ce na prawid³owe ich za-
gospodarowanie (w³a�ciwe dla zabudowy wolno stoj¹cej lub
bli�niaczej) oraz dostêp do drogi publicznej. Minimalna szero-
ko�æ dojazdu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 metrów, umo¿liwia-
j¹c doprowadzenie niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stoj¹ce lub

bli�niacze,
2) odleg³o�æ nieprzekraczalnej linii zabudowy od terenów

dróg i ulic okre�la rysunek planu,
3) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy - do dwóch kondy-

gnacji, z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania poddasza dla celów u¿yt-
kowych,

4) architektura budynków dostosowana wygl¹dem i ska-
l¹ do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy regionalnej,
uk³ad kalenicy budynku dostosowaæ do zabudowy na dzia³kach
s¹siednich,

5) dachy o symetrycznym uk³adzie po³aci ( dopuszczalne
wielospadowe),

6) budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki z mo¿liwo�ci¹ usytuowania bezpo�rednio przy granicy
dzia³ki s¹siada lub jako dobudowane do budynków gospodar-
czych na dzia³kach s¹siednich,

7) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 35% po-
wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobn¹, ogrody,

8) ogrodzenie dzia³ek nie powinno przekraczaæ pasa dro-
gowego okre�lonego w niniejszym planie,

9) minimalny poziom pod³ogi parteru ustala siê co naj-
mniej 0,50 m nad poziomem jezdni drogi.

RZ  - Tereny u¿ytków rolnych obejmuj¹ce ³¹ki i  pastwi-
ska  - bez prawa zabudowy

  Dopuszcza siê :
- prowadzenie  sieci komunalnej infrastruktury technicz-

nej z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
- urz¹dzanie stawów hodowlanych na warunkach okre-

�lonych w przepisach szczególnych,
- ze wzglêdu na z³e warunki gruntowe na terenie wyklucza

siê lokalizowanie zabudowy stanowi¹cej grunty rolne a rozu-
mieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i le�nych.

W - teren wód otwartych:
1) zabrania siê wprowadzenia do wód nie oczyszczonych

lub s³abo oczyszczonych �cieków,
2) dopuszcza siê urz¹dzanie stawów hodowlanych na

warunkach okre�lonych w przepisach szczególnych.

EE - teren urz¹dzeñ energetycznych - stacja trafo.
Adaptacja obiektu z mo¿liwo�ci¹ dokonywania remontów

i przebudowy obiektu i linii zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 6. 3. WIE� KRZYKÓW -      PRZEZNACZENIE,  WARUNKI
ZABUDOWY  ORAZ  ZASADY  ZAGOSPODAROWANIA  TERE-
NÓW

P,B,S,R      -  tereny dzia³alno�ci gospodarczej us³ugowo
- produkcyjnej.

Przeznaczenie podstawowe - obiekty us³ug turystyki i
transportu lub zak³ady i urz¹dzenia   o charakterze us³ugowo -
produkcyjnym, sk³adowania  i magazynowania, bazy obs³ugi rol-
nictwa, urz¹dzenia ochrony �rodowiska , infrastruktury  komu-
nalnej i technicznej.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz place i sta³e miejsca postojowe zwi¹zane z dzia-
³alno�ci¹ gospodarcz¹, urz¹dzenia infrastruktury technicznej ,zie-
leñ towarzysz¹ca  zabudowie,

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem P, B, S, R:

1) na terenie dopuszczalna realizacja obiektów i urz¹dzeñ
zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu turystycznego i transportu (motel,
zajazd, us³ugi handlowo- gastronomiczne) alternatywnie zak³a-
dów us³ugowo - produkcyjnych ,

2) w przypadku lokalizacji obiektów us³ugowo - produkcyj-
nych  prowadzona dzia³alno�æ  powinna odpowiadaæ wymo-
gom przepisów  szczególnych z zakresu ochrony  �rodowiska,
a w szczególno�ci:

- szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z t¹
dzia³alno�ci¹ nie mo¿e wykraczaæ poza teren prowadzonej dzia-
³alno�ci. Przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, w razie okoliczno�ci  wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego zgodnie z przepisami szczególnymi,

- ha³as powodowany dzia³alno�ci¹ nie mo¿e przekraczaæ
na granicy zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych poziomów
okre�lonych w przepisach szczególnych,

- w rozwi¹zaniach techniczno - technologicznych inwesty-
cji nale¿y stosowaæ wysokie standardy zabezpieczenia ziemi,
powietrza i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami,

3) zabrania siê lokalizowania obiektów o dzia³alno�ci za-
liczonej do kategorii przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co  oddzia-
³ywaæ na �rodowisko, które zawsze wymagaj¹ sporz¹dzenia
raportu oddzia³ywania na �rodowisko,

4) dopuszcza siê podzia³ terenu okre�lonego rysunkiem
planu na mniejsze nieruchomo�ci pod warunkiem zapewnie-
nia dla ka¿dej wydzielonej  nieruchomo�ci dostêpu do drogi
publicznej     i sieci infrastruktury technicznej ,

5) w przypadku realizacji obiektów us³ugowo - produkcyj-
nych przez jednego inwestora dopuszcza siê realizacjê zabudo-
wy mieszkaniowej przeznaczonej wy³¹cznie dla prowadz¹cego
dzia³alno�æ.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) wysoko�æ zabudowy us³ugowej i produkcyjno - us³ugo-

wej 1 kondygnacja nadziemna  z uwzglêdnieniem wymogów
technologicznych lecz nie wiêcej ni¿ 11,0 m,
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2) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
doj�cia i dojazdy nie powinny przekraczaæ 75% powierzchni dzia³-
ki,

3) w granicach dzia³ki wyznaczyæ niezbêdn¹ ilo�æ miejsc
postojowych dla samochodów,

4) ogrodzenia trwa³e . Wzd³u¿ ogrodzenia wskazane na-
sadzenia zieleni¹ o zmiennej wysoko�ci zimozielon¹,

5) wjazd na teren ustala siê z drogi klasy lokalnej nr 27 - 110.

Przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu oznaczonego symbolem P,B,S,R nale¿y uwzglêdniaæ
ustalenia zawarte  w § 15.

Lz - teren zadrzewiony.
Adaptacja - mo¿liwo�æ przystosowania dla celów rekre-

acyjnych zwi¹zanych z lokalizacj¹ us³ug obs³ugi ruchu tury-
stycznego.

§ 7. 4. WIE� LUBSKA  -  PRZEZNACZENIE,  WARUNKI
ZABUDOWY  ORAZ  ZASADY    ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW

MR, MN U  - Tereny zabudowy  mieszkaniowej zagrodo-
wej, jednorodzinnej i us³ug.

Przeznaczenie podstawowe  -  istniej¹ca i projektowana
w ci¹gach istniej¹cych ulic i dróg zabudowa mieszkaniowa o
charakterze zagrodowym, jednorodzinnym oraz us³ug publicz-
nych, bytowych, komercyjnych i innych    o charakterze nieuci¹¿-
liwym, wraz z obiektami towarzysz¹cymi.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca  postojowe zwi¹zane   z funkcj¹ miesz-
kaniow¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura tech-
niczna, zieleñ towarzysz¹c¹.

Dopuszcza siê:
a) zabudowê jednorodzinn¹,
b) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej,
c) wprowadzenie do gospodarstwa rolnego dzia³alno�ci

zwi¹zanej z  prowadzeniem us³ug agroturystycznych.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami MR, MN U:

Zasady  zagospodarowania  terenów:
1) dopuszczalne remonty i rozbudowa istniej¹cych budyn-

ków mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych, obiektów
gospodarczych, us³ugowych oraz istniej¹cych obiektów produk-
cyjnych i us³ugowych o funkcji niezgodnej z podstawowym prze-
znaczeniem terenu je�li ich dzia³alno�æ nie powoduje przekro-
czenia standardów jako�ci �rodowiska poza granice terenu do
którego inwestor ma tytu³ prawny,

2) dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych na drodze wtórnych podzia³ów dzia³ek zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz  zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. Obiekty uznane za
zabytkowe mog¹ byæ remontowane, przebudowywane lub wy-
mieniane wy³¹cznie za zgod¹ i na warunkach organu w³a�ciwego do
spraw ochrony zabytków. Rozbiórka istniej¹cych budynków dopusz-
czalna zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

3) dozwolone remonty, przebudowa i rozbudowa istniej¹-
cej zabudowy o charakterze zagrodowym specjalistycznej pro-
dukcji zwierzêcej i ro�linnej wy³¹cznie zwi¹zanej gospodarka
roln¹ w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-
nymi i przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:

a) wyklucza siê przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko,

b) prowadzona dzia³alno�æ produkcyjna nie spowoduje
przekroczeñ standardów �rodowiska na s¹siaduj¹cych dzia³-
kach mieszkaniowych i zagrodowych,

4) zabudowa mieszkaniowa mo¿e byæ realizowana w for-
mie zagrodowej, jednorodzinnej    wolno stoj¹cej lub bli�niaczej,

5) us³ugi publiczne, bytowe, komercyjne i inne o charakte-
rze nieuci¹¿liwym mog¹ byæ realizowane jako obiekty samo-
dzielne na dzia³kach stanowi¹cych luki w istniej¹cej zabudowie
lub jako obiekty wbudowane na dzia³kach zabudowanych,

6) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów o dzia³alno�ci zaliczonej do kategorii przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko - w rozumieniu prze-
pisów prawa ochrony �rodowiska,

7) dla obiektów zabytkowych oraz strefy obserwacji arche-
ologicznej - obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §14,

8) dla obiektów po³o¿onych w pierwszej linii zabudowy
drogi klasy lokalnej, powiatowej oznaczonej symbolem KL przy
dokonywaniu remontów, przebudowie lub wymianie  nale¿y
uwzglêdniæ izolacje akustyczne eliminuj¹ce ponadnormatywny
ha³as powodowany ruchem samochodów na drodze,

9) dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania te-
renu do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych zgodnych z ustaleniami niniejszego planu.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu. W miejscach gdzie plan jej nie okre�la, liniê
zabudowy nale¿y dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy na dzia³-
kach s¹siednich. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹
zabudowy poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami  przezna-
czyæ na urz¹dzenie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach us³ugo-
wych na miejsca parkingowe dla samochodów,

2) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek mieszkaniowych w
drugiej linii istniej¹cej zabudowy, w tym na terenach ogrodów
przydomowych wy³¹cznie z w³asnym dojazdem. Wyklucza siê
dzia³ki w dalszych liniach zabudowy,

3) dla nowych dzia³ek budowlanych nale¿y przyjmowaæ
powierzchniê:

a) 550 - 1000 m - dla domów jednorodzinnych, wolno
stoj¹cych i bli�niaczych,

b) do 1500 m - dla domów jak w pkt. a,  z us³ugami,
c) do 2000m - dla pozosta³ej zabudowy,
4) szeroko�æ dzia³ek mieszkaniowych:
a) 18 - 25 m - dla zabudowy  jednorodzinnej wolno stoj¹-

cej,
b) 14 - 18 m dla  zabudowy bli�niaczej,
c) dla pozosta³ych dzia³ek - w dostosowaniu do potrzeb,
5) dopuszcza siê odstêpstwa od wielko�ci ustalonych w

pkt.3 i 4 w przypadkach uzasadnionych istniej¹cymi warunkami
lub szczegó³owymi rozwi¹zaniami zagospodarowania terenu,

6) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy mieszkalnej i miesz-
kalno - us³ugowej  - do dwóch kondygnacji nadziemnych z mo¿-
liwo�ci¹ wykorzystania poddasza do celów u¿ytkowych lecz nie
wiêcej ni¿ 11m, mierz¹c od najni¿szego poziomu terenu w obry-
sie budynku do najwy¿szego punktu kalenicy, dla pozosta³ej za-
budowy - jedna kondygnacja nadziemna,

7) architektura budynków mieszkalnych  dostosowana
wygl¹dem i skal¹ do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy
regionalnej. Dachy wysokie, symetryczne /dozwolone wielospa-
dowe/ mansardowe z mo¿liwo�ci¹ dowolnego do�wietlenia
poddaszy. Uk³ad kalenicy budynku  nale¿y dostosowaæ do zabu-
dowy na dzia³kach s¹siednich,

8) budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki lub bezpo�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada lub jako
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dobudowane do budynków gospodarczych na dzia³kach s¹sied-
nich,

9) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% po-
wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biolo-
gicznie czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

10) ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e bez zgody Zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okre�lonego niniejszym planem,

11)  budynki lokalizowane w drugiej linii zabudowy musz¹
mieæ zapewniony dojazd dla samochodów przeciwpo¿arowych,
posiadaæ dostêp do  drogi publicznej oraz umo¿liwiaæ pod³¹-
czenie do podstawowej infrastruktury technicznej,

12) wprowadzenie dzia³alno�ci us³ugowej na terenie ozna-
czonym symbolem MR,MN,U zwi¹zanej z emisj¹ ha³asu i zanie-
czyszczeñ do �rodowiska warunkuje siê:

a) lokalizacj¹ urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych ha³as w zamkniê-
tych pomieszczeniach,

b) zastosowaniem rozwi¹zañ gwarantuj¹cych szczelno�æ
procesów technologicznych,

c) nie urz¹dzania sk³adowiska odpadów innych ni¿ komu-
nalne w granicach dzia³ki.

Przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu po³o¿onego w granicach terenów oznaczonych symbo-
lem MR,MNU nale¿y uwzglêdniaæ ustalenia zawarte  w §14 i 15.

P,B,S,R - tereny wielofunkcyjnej dzia³alno�ci gospodar-
czej.

Przeznaczenie podstawowe -obiekty produkcyjne, ma-
gazynowe, sk³ady, hurtownie, bazy budowlane ,komunalne,
transportowe, urz¹dzenia obs³ugi  rolnictwa   i urz¹dzenia zwi¹-
zane z  ochron¹ �rodowiska, infrastruktura techniczna.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz place i sta³e miejsca postojowe zwi¹zane z dzia-
³alno�ci¹ gospodarcz¹, urz¹dzenia infrastruktury technicznej ,zie-
leñ towarzysz¹c¹  zabudowie.

Zasady zagospodarowania terenów:
1) Istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ remontom, prze-

budowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi i wy-
mogami ochrony �rodowiska,

2) Dzia³alno�æ prowadzona i planowana powinna odpo-
wiadaæ wymogom przepisów szczególnych z zakresu ochrony
�rodowiska, a w szczególno�ci:

- szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z t¹
dzia³alno�ci¹ nie mo¿e wykraczaæ poza teren prowadzonej dzia-
³alno�ci. Przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, w razie okoliczno�ci  wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego zgodnie z przepisami szczególnymi,

- ha³as powodowany dzia³alno�ci¹ nie mo¿e przekraczaæ
na granicy zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych poziomów
okre�lonych w przepisach szczególnych,

- w rozwi¹zaniach techniczno - technologicznych inwesty-
cji nale¿y stosowaæ wysokie standardy zabezpieczenia ziemi,
powietrza i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami,

3) lokalizowanie obiektów o dzia³alno�ci  zaliczonej do
kategorii przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co  oddzia³ywaæ na
�rodowisko, wymaga sporz¹dzenia raportu  oddzia³ywania na
�rodowisko i przeprowadzenia postêpowania zgodnie z przepi-
sami szczególnymi.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) wysoko�æ nowo projektowanej  zabudowy produkcyjno

- us³ugowej 1 kondygnacja nadziemna z uwzglêdnieniem wy-
mogów technologicznych lecz nie wiêcej ni¿ 11,0 m,

2) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
doj�cia i dojazdy nie powinny przekraczaæ 75% powierzchni dzia³-
ki,

3) dopuszcza siê podzia³ terenu oznaczonego symbolem
P,B,S,R na odrêbne nieruchomo�ci  (  inwestycje ) pod warun-
kiem zapewnienia w projekcie podzia³u dostêpno�ci  komuni-
kacyjnej do wszystkich nieruchomo�ci powsta³ych w wyniku tego
podzia³u z istniej¹cych ulic bezpo�rednio lub za po�rednictwem
dróg i ulic wewnêtrznych,

4) ogrodzenia trwa³e. Wzd³u¿ ogrodzenia wskazane nasa-
dzenia zieleni¹ o zmiennej wysoko�ci zimozielon¹.

Przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu po³o¿onego w granicach terenów oznaczonych symbo-
lem P,B,S,R nale¿y uwzglêdniaæ ustalenia zawarte w § 14 i 15.

§ 8. 5. WIE� M£OKICIE - PRZEZNACZENIE , WARUNKI  ZA-
BUDOWY  ORAZ   ZASADY   ZAGOSPODAROWANIA  TERENÓW

 MR, MN U  - Tereny zabudowy  mieszkaniowej zagrodo-
wej, jednorodzinnej i us³ug.

Przeznaczenie podstawowe - istniej¹ca i projektowana
zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym, jednoro-
dzinnym oraz us³ug publicznych, bytowych, komercyjnych , us³ug
o charakterze nieuci¹¿liwym, wraz  z obiektami towarzysz¹cymi.

 Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca  postojowe zwi¹zane     z funkcj¹ miesz-
kaniow¹ lub us³ugow¹ terenu, podstawowa infrastruktura tech-
niczna, zieleñ towarzysz¹ca.

Dopuszcza siê:
a) zabudowê jednorodzinn¹,
b) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej,
c) wprowadzenie do  gospodarstwa  rolnego dzia³alno�ci

zwi¹zanej z  prowadzeniem us³ug agroturystycznych.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami MR, MN U:

Zasady  zagospodarowania  terenów:
1) dopuszczalne remonty i rozbudowa istniej¹cych budyn-

ków mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych, ,obiektów
gospodarczych, us³ugowych oraz istniej¹cych obiektów produk-
cyjnych i us³ugowych o funkcji niezgodnej z podstawowym prze-
znaczeniem terenu je�li ich dzia³alno�æ nie powoduje przekro-
czenia standardów jako�ci �rodowiska poza granice terenu do
którego inwestor ma tytu³ prawny,

2) dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych na drodze wtórnych podzia³ów dzia³ek zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz  zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. Obiekty uznane za
zabytkowe mog¹ byæ remontowane, przebudowywane lub wy-
mieniane wy³¹cznie za zgod¹ i na warunkach organu w³a�ciwe-
go do spraw ochrony zabytków. Rozbiórka istniej¹cych budyn-
ków dopuszczalna zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi,

3) dozwolone remonty, przebudowa i rozbudowa istniej¹-
cej zabudowy o charakterze zagrodowym specjalistycznej pro-
dukcji zwierzêcej i ro�linnej wy³¹cznie zwi¹zanej z gospodark¹
roln¹ w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-
nymi i przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:

a) wyklucza siê przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko,
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b) prowadzona dzia³alno�æ produkcyjna nie spowoduje
przekroczeñ standardów �rodowiska na s¹siaduj¹cych dzia³-
kach mieszkaniowych i zagrodowych,

4) zabudowa mieszkaniowa mo¿e byæ realizowana w for-
mie zagrodowej, jednorodzinnej ,  wolno stoj¹cej lub bli�nia-
czej,

5) us³ugi publiczne, bytowe, komercyjne i inne o charakte-
rze nieuci¹¿liwym mog¹ byæ realizowane jako obiekty samo-
dzielne na dzia³kach stanowi¹cych luki w istniej¹cej zabudowie
lub jako obiekty wbudowane na dzia³kach zabudowanych,

6) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów o dzia³alno�ci zaliczonej do kategorii przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które zawsze wyma-
gaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko oraz
co do których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wyma-
gany,

7) dla obiektów zabytkowych oraz strefy obserwacji arche-
ologicznej - obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §14,

8) dla obiektów po³o¿onych w pierwszej linii zabudowy
drogi klasy lokalnej, powiatowej oznaczonej symbolem KL przy
dokonywaniu remontów, przebudowie lub wymianie  nale¿y
uwzglêdniæ izolacje akustyczne eliminuj¹ce ponadnormatywny
ha³as powodowany ruchem samochodów na drodze,

9) dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania te-
renu do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych zgodnych z ustaleniami niniejszego planu.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu. W miejscach gdzie plan jej nie okre�la, liniê
zabudowy nale¿y dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy na dzia³-
kach s¹siednich. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹
zabudowy poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami  przezna-
czyæ na urz¹dzenie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach us³ugo-
wych na miejsca parkingowe dla klientów,

2) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek mieszkaniowych w
drugiej linii istniej¹cej zabudowy,  w tym na terenach ogrodów
przydomowych wy³¹cznie z w³asnym dojazdem. Wyklucza siê
dzia³ki w dalszych liniach zabudowy,

3) dla nowych dzia³ek budowlanych nale¿y przyjmowaæ
powierzchniê:

a) 550 - 1000 m - dla domów jednorodzinnych, wolno
stoj¹cych i bli�niaczych

b) do 1500 m - dla domów jak w pkt. a,  z us³ugami
c) do 2000 m - dla pozosta³ej zabudowy,
4) Szeroko�æ dzia³ek mieszkaniowych:
a) 18 - 25 m - dla zabudowy  jednorodzinnej, wolno stoj¹cej
b) 14 - 18 m dla  zabudowy bli�niaczej,
c) dla pozosta³ych dzia³ek - w dostosowaniu do potrzeb,
5) dopuszcza siê odstêpstwa od wielko�ci ustalonych w

pkt.3 i 4 w przypadkach uzasadnionych, istniej¹cymi warunkami
lub szczegó³owymi rozwi¹zaniami zagospodarowania terenu,

6) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy mieszkalnej i miesz-
kalno - us³ugowej  - do dwóch kondygnacji nadziemnych z mo¿-
liwo�ci¹ wykorzystania poddasza do celów u¿ytkowych lecz nie
wiêcej ni¿ 11m, mierz¹c od najni¿szego poziomu terenu w obry-
sie budynku do najwy¿szego punktu kalenicy, dla pozosta³ej za-
budowy - jedna kondygnacja nadziemna,

7) architektura budynków mieszkalnych  dostosowana
wygl¹dem i skal¹ do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy
regionalnej. Dachy wysokie, symetryczne, /dozwolone wielospa-
dowe/ mansardowe z mo¿liwo�ci¹ dowolnego do�wietlenia
poddaszy. Uk³ad kalenicy budynku  nale¿y dostosowaæ do zabu-
dowy na dzia³kach s¹siednich,

8) budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki lub bezpo�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada jako dobu-

dowane do budynków gospodarczych na dzia³kach s¹siednich,
9) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,

dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% po-
wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biolo-
gicznie czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

10) ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e bez zgody Zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okre�lonego niniejszym planem,

11)  budynki lokalizowane w drugiej linii zabudowy musz¹
mieæ zapewniony dojazd dla samochodów przeciwpo¿arowych,
posiadaæ dostêp do  drogi publicznej oraz umo¿liwiaæ pod³¹-
czenie do podstawowej infrastruktury technicznej,

12) wprowadzenie dzia³alno�ci us³ugowej na terenie ozna-
czonym symbolem MR,MN,U zwi¹zanej z emisj¹ ha³asu i zanie-
czyszczeñ do �rodowiska warunkuje siê:

a) lokalizacj¹ urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych ha³as  w zamkniê-
tych pomieszczeniach,

b) zastosowaniem rozwi¹zañ gwarantuj¹cych szczelno�æ
procesów technologicznych,

c) nie urz¹dzania sk³adowiska odpadów innych ni¿ komu-
nalne w granicach dzia³ki.

Przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu po³o¿onego w granicach terenów oznaczonych symbo-
lem MR,MNU nale¿y uwzglêdniaæ ustalenia zawarte w §14 i 15.

ZP - tereny zieleni parkowej

Przeznaczenie podstawowe  -   zieleñ parkowa urz¹dzona
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce -  ma³a architektura zwi¹zana z

funkcj¹ podstawow¹, niezbêdna  infrastruktura techniczna.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem ZP:

1) teren parku podlega ochronie  prawnej,
2) przeprowadzenie rewaloryzacji  i zagospodarowania

terenu wraz z ma³¹ architektur¹ mo¿e byæ dokonane w uzgod-
nieniu z organem w³a�ciwym do spraw ochrony zabytków.

R - tereny u¿ytków rolnych  obejmuj¹ce grunty orne, ³¹ki
i  pastwiska   bez prawa zabudowy .

Dopuszcza siê :
- lokalizacjê sieci komunalnej infrastruktury technicznej z

urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
- zalesianie nieu¿ytków oraz gruntów klas V i VI  w kom-

pleksach nie mniejszych ni¿ 0,5 ha gatunkami drzew zgodnym z
siedliskami le�nymi, urz¹dzanie zieleni �ródpolnej,

- urz¹dzanie stawów hodowlanych na warunkach okre-
�lonych w przepisach szczególnych .

Teren stanowi grunty rolne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i le�nych. Dozwolona lokalizacja za-
budowy stanowi¹cej grunty rolne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i le�nych, a tak¿e niezbêdnej sieci
infrastruktury technicznej. Przeznaczenie tych gruntów na cele
nierolnicze mo¿e byæ dokonane tylko w trybie zmiany planu okre-
�lonym    w przepisach ustawy o zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

W - Tereny wód stoj¹cych i p³yn¹cych:

- wszelkie dzia³ania inwestycyjne jak i wprowadzanie ja-
kichkolwiek �cieków do wód wymaga uzyskania pozwolenia
wodno - prawnego.
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§ 9. 6. WIE� P¥GÓW     -    PRZEZNACZENIE , WARUNKI
ZABUDOWY  ORAZ   ZASADY   ZAGOSPODAROWANIA  TERE-
NÓW

MR, MN U  - Tereny zabudowy  mieszkaniowej zagrodo-
wej, jednorodzinnej  i us³ug.

Przeznaczenie podstawowe  - istniej¹ca i projektowana
zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym, jednoro-
dzinnym oraz  us³ug publicznych, bytowych, komercyjnych, us³ug
o charakterze nieuci¹¿liwym, wraz  z obiektami towarzysz¹cymi.

  Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca  postojowe zwi¹zane  z funkcj¹ miesz-
kaniow¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura tech-
niczna, zieleñ towarzysz¹ca.

  Dopuszcza siê:
a) zabudowê jednorodzinn¹,
b) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej,
c) wprowadzenie do  gospodarstwa  rolnego dzia³alno�ci

zwi¹zanej z  prowadzeniem us³ug agroturystycznych.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami MR, MN U:

Zasady  zagospodarowania  terenów:
1) dopuszczalne remonty i rozbudowa istniej¹cych budyn-

ków mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych, obiektów
gospodarczych, us³ugowych oraz istniej¹cych obiektów produk-
cyjnych i us³ugowych o funkcji niezgodnej z podstawowym prze-
znaczeniem terenu je�li ich dzia³alno�æ nie powoduje przekro-
czenia standardów jako�ci �rodowiska poza granice terenu do
którego inwestor ma tytu³ prawny,

2) dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych na drodze wtórnych podzia³ów dzia³ek zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz  zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. Obiekty uznane za
zabytkowe mog¹ byæ remontowane, przebudowywane lub wy-
mieniane wy³¹cznie za zgod¹ i na warunkach organu w³a�ciwe-
go do spraw ochrony zabytków. Rozbiórka istniej¹cych budyn-
ków dopuszczalna zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi,

3) dozwolone remonty, przebudowa i rozbudowa istniej¹-
cej zabudowy o charakterze zagrodowym specjalistycznej pro-
dukcji zwierzêcej i ro�linnej wy³¹cznie zwi¹zanej z gospodark¹
roln¹ w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-
nymi i przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:

a) wyklucza siê przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko,

b) prowadzona dzia³alno�æ produkcyjna nie spowoduje
przekroczeñ standardów �rodowiska na s¹siaduj¹cych dzia³-
kach mieszkaniowych i zagrodowych,

4) zabudowa mieszkaniowa mo¿e byæ realizowana w for-
mie zabudowy zagrodowej,  jednorodzinnej, wolno stoj¹cej lub
bli�niaczej,

5) us³ugi publiczne, bytowe, komercyjne i inne o charakte-
rze nieuci¹¿liwym mog¹ byæ realizowane jako obiekty samo-
dzielne na dzia³kach stanowi¹cych luki w istniej¹cej zabudowie
lub jako obiekty wbudowane na dzia³kach zabudowanych,

6) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów o dzia³alno�ci zaliczonej do kategorii przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które zawsze wyma-
gaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko oraz
co do których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wyma-
gany,

7) dla obiektów zabytkowych oraz strefy obserwacji arche-
ologicznej - obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 14,

8) dla obiektów po³o¿onych w pierwszej linii zabudowy drogi
klasy lokalnej, powiatowej oznaczonej symbolem KL przy doko-
nywaniu remontów, przebudowie lub wymianie  nale¿y uwzglêd-
niæ izolacje akustyczne eliminuj¹ce ponadnormatywny  ha³as
powodowany ruchem samochodów na drodze,

9) dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania te-
renu do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych zgodnych z ustaleniami niniejszego planu.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu. W miejscach gdzie plan jej nie okre�la, liniê za-
budowy nale¿y dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy na dzia³-
kach s¹siednich. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹
zabudowy poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami  przezna-
czyæ na urz¹dzenie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach us³ugo-
wych na miejsca parkingowe dla klientów,

2) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek mieszkaniowych w
drugiej linii istniej¹cej zabudowy, w tym na terenach ogrodów
przydomowych wy³¹cznie z w³asnym dojazdem. Wyklucza siê
dzia³ki w dalszych liniach zabudowy,

3) dla nowych dzia³ek budowlanych nale¿y przyjmowaæ
powierzchniê:

a) 550 - 1000 m - dla domów jednorodzinnych, wolno sto-
j¹cych i bli�niaczych

b) do 1500 m - dla domów jak w pkt. a,  z us³ugami
c) do 2000m - dla pozosta³ej zabudowy,
4) Szeroko�æ dzia³ek mieszkaniowych:
a) 18 - 25 m - dla zabudowy  jednorodzinnej wolno stoj¹-

cej,
b) 14 - 18 m dla  zabudowy bli�niaczej,
c) dla pozosta³ych dzia³ek - w dostosowaniu do potrzeb,
5) dopuszcza siê odstêpstwa od wielko�ci ustalonych w

pkt.3 i 4 w przypadkach uzasadnionych istniej¹cymi warunkami
lub szczegó³owymi rozwi¹zaniami zagospodarowania terenu,

6) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy mieszkalnej i miesz-
kalno - us³ugowej - do dwóch kondygnacji nadziemnych z mo¿-
liwo�ci¹ wykorzystania poddasza do celów u¿ytkowych lecz nie
wiêcej ni¿ 11m, mierz¹c od najni¿szego poziomu terenu w obry-
sie budynku do najwy¿szego punktu kalenicy, dla pozosta³ej za-
budowy - jedna kondygnacja nadziemna,

7) architektura budynków mieszkalnych  dostosowana
wygl¹dem i skal¹ do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy
regionalnej. Dachy wysokie, symetryczne /dopuszczalne wielo-
spadowe/, mansardowe z mo¿liwo�ci¹ dowolnego do�wietle-
nia poddaszy. Uk³ad kalenicy budynku  nale¿y dostosowaæ do
zabudowy na dzia³kach s¹siednich,

8) budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki lub bezpo�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada lub jako
dobudowane do budynków gospodarczych na dzia³kach s¹sied-
nich,

9) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, do-
jazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% powierzchni
dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie czyn-
n¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

10) ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e bez zgody Zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okre�lonego niniejszym planem,

11)  budynki lokalizowane w drugiej linii zabudowy musz¹
mieæ zapewniony dojazd dla samochodów przeciwpo¿arowych,
posiadaæ dostêp do  drogi publicznej oraz umo¿liwiaæ pod³¹cze-
nie do podstawowej infrastruktury technicznej,

12) wprowadzenie dzia³alno�ci us³ugowej lub us³ugowo
wytwórczej na terenie oznaczonym symbolem MR,MN,U zwi¹za-
nej z emisj¹ ha³asu i zanieczyszczeñ do �rodowiska warunkuje
siê:
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a) lokalizacj¹ urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych ha³as w zamkniê-
tych pomieszczeniach,

b) zastosowaniem rozwi¹zañ gwarantuj¹cych szczelno�æ
procesów technologicznych,

c) nie urz¹dzania sk³adowiska odpadów innych ni¿ komu-
nalne w granicach dzia³ki.

Przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu po³o¿onego w granicach terenów oznaczonych symbo-
lem MR,MNU, nale¿y uwzglêdniaæ ustalenia zawarte w §14 i 15.

M-U  - tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug.

Przeznaczenie podstawowe    -      istniej¹ca i projektowa-
na zabudowa mieszkaniowa  o niskiej intensywno�ci zabudowy
oraz us³ugi  publiczne, bytowe, komercyjne, us³ugi o charakte-
rze nieuci¹¿liwym, wraz    z obiektami towarzysz¹cymi.

  Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce    -    budynki gara¿owe i
gospodarcze, ma³a architektura  oraz miejsca postojowe zwi¹-
zane z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹, zieleñ  towarzysz¹ca zabudo-
wie. Dopuszczalne ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami  M - U:

Zasady zagospodarowania terenów:
1) adaptacja istniej¹cej zabudowy z mo¿liwo�ci¹ dokony-

wania remontów oraz przebudowy. Dopuszczalna budowa no-
wych  budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako wolno sto-
j¹cych, bli�niaczych i w zabudowie  szeregowej, realizowanych
samodzielnie na wyznaczonej dzia³ce lub z us³ugami,

2) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek miesz-
kaniowych obiektów o dzia³alno�ci prowadz¹cej do zak³ócenia
funkcji mieszkaniowej ,a w szczególno�ci pod wzglêdem zanie-
czyszczenia powietrza oraz ha³asu,

3) dzia³alno�æ us³ugowa  prowadzona i planowana po-
winna odpowiadaæ wymogom przepisów szczególnych z zakre-
su ochrony   �rodowiska,

4) dopuszcza siê podzia³ terenu oznaczonego symbolem
M-U na odrêbne nieruchomo�ci pod warunkiem ¿e  podzia³ ten
bêdzie zapewniaæ powierzchnie dzia³ek pozwalaj¹ce na ich pra-
wid³owe zagospodarowanie w³a�ciwe dla zabudowy mieszka-
niowej  realizowanej a tak¿e projektowanej w przysz³o�ci oraz
zapewniaæ dostêp do drogi publicznej i prowadzenia niezbêd-
nej sieci infrastruktury technicznej.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu. Teren pomiêdzy lini¹  rozgraniczaj¹c¹ a lini¹ za-
budowy poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami przeznaczyæ
na urz¹dzenie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach  us³ugowych
na miejsca parkingowe dla samochodów,

2) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej do II kondygnacji
nadziemnych z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania poddasza dla celów
u¿ytkowych,

3) architektura budynków dostosowana wygl¹dem i skal¹
do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy regionalnej, uk³ad
kalenicy budynku nale¿y dostosowaæ do zabudowy na dzia³kach
s¹siednich. Dachy o symetrycznym uk³adzie po³aci ( dozwolone
wielospadowe )

4) budynki us³ugowo mo¿na realizowaæ jako wolno stoj¹-
ce, wbudowane lub  przybudowane do budynku mieszkalnego i
nawi¹zuj¹ce do niego pod wzglêdem wysoko�ci i architektury,

5) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, doj-
�cia i dojazdy nie powinny przekraczaæ 65% powierzchni dzia³ki,

pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie czynn¹ tzn.
zieleñ ozdobna, izolacyjn¹, trawniki,

6) ogrodzenia dzia³ek lokalizowaæ w linii granicy dzia³ek o
wysoko�ci maksymalnej 1,80 m. Wyklucza siê ogrodzenia z p³yt
¿elbetowych.

P,B,S,R       -  tereny wielofunkcyjnej  dzia³alno�ci gospo-
darczej

Przeznaczenie podstawowe    -    obiekty produkcyjne,
magazynowe, sk³ady, hurtownie, bazy  budowlane, komunalne i
transportowe, urz¹dzenia obs³ugi  rolnictwa i urz¹dzenia zwi¹za-
ne z ochron¹ �rodowiska infrastruktura techniczna.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz place i sta³e miejsca   postojowe zwi¹zane z
dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹, urz¹dzenia infrastruktury technicz-
nej ,zieleñ towarzysz¹ca  zabudowie.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu oznaczonego symbolem P,B,S,R:

Zasady zagospodarowania terenów:
1) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ remontom, prze-

budowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿ytko-
wania zgodnie z warunkami techniczno budowlanymi i wymoga-
mi ochrony �rodowiska,

2) dzia³alno�æ prowadzona i planowana powinna odpo-
wiadaæ wymogom przepisów szczególnych z zakresu ochrony
�rodowiska, a w szczególno�ci:

- szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z t¹
dzia³alno�ci¹ nie mo¿e wykraczaæ poza teren prowadzonej dzia-
³alno�ci. Przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, w razie okoliczno�ci  wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego zgodnie z przepisami szczególnymi,

- ha³as powodowany dzia³alno�ci¹ nie mo¿e przekraczaæ
na granicy zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych poziomów
okre�lonych w przepisach szczególnych,

- w rozwi¹zaniach techniczno - technologicznych inwesty-
cji nale¿y stosowaæ wysokie standardy zabezpieczenia ziemi,
powietrza i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami,

3) lokalizowanie obiektów o dzia³alno�ci  zaliczonej do
kategorii przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co  oddzia³ywaæ na
�rodowisko - w rozumieniu przepisów prawa ochrony �rodowi-
ska  wymaga przeprowadzenia postêpowania zgodnie z przepi-
sami szczególnymi.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) wysoko�æ nowo projektowanej  zabudowy produkcyjno

- us³ugowej 1 kondygnacja nadziemna z uwzglêdnieniem wy-
mogów technologicznych lecz nie wiêcej ni¿ 11,0 m,

2) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, doj-
�cia i dojazdy nie powinny przekraczaæ 75% powierzchni dzia³ki,

3) dopuszcza siê podzia³ terenu oznaczonego symbolem
P,B,S,R na odrêbne nieruchomo�ci (inwestycje) pod warunkiem
zapewnienia w projekcie podzia³u dostêpno�ci komunikacyjnej
do wszystkich nieruchomo�ci powsta³ych w wyniku tego podzia-
³u z istniej¹cych ulic bezpo�rednio lub za po�rednictwem dróg i
ulic wewnêtrznych,

4) ogrodzenia trwa³e. Wzd³u¿ ogrodzenia wskazane nasa-
dzenia zieleni¹ o zmiennej wysoko�ci zimozielon¹.

Przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu po³o¿onego w granicach terenów oznaczonych symbo-
lem P,B,S,R, nale¿y uwzglêdniæ ustalenia zawarte w §14 i 15.
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ZP - tereny zieleni parkowej

Przeznaczenie podstawowe  -  zieleñ parkowa urz¹dzona,
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - ma³a architektura.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem ZP:

1) teren parku podlega ochronie  prawnej,
2) przeprowadzenie rewaloryzacji i zagospodarowania

mo¿e byæ dokonane w uzgodnieniu   z organem w³a�ciwym do
spraw ochrony zabytków.

§ 10. 7. WIE� WILKÓW          -  PRZEZNACZENIE,  WARUNKI
ZABUDOWY  ORAZ  ZASADY   ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW

MR, MN U  - Tereny zabudowy  mieszkaniowej zagrodo-
wej, jednorodzinnej i us³ug

Przeznaczenie podstawowe  -  istniej¹ca i projektowana
w ci¹gach istniej¹cych ulic i dróg zabudowa mieszkaniowa o
charakterze zagrodowym, jednorodzinnym oraz us³ug publicz-
nych, bytowych, komercyjnych, us³ug o charakterze nieuci¹¿li-
wym, wraz z obiektami towarzysz¹cymi.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca  postojowe zwi¹zane z funkcj¹ miesz-
kaniow¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura tech-
niczna, zieleñ towarzysz¹ca.

Dopuszcza siê:
a) zabudowê jednorodzinn¹
b) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej
c) wprowadzenie do gospodarstwa rolnego dzia³alno�ci

zwi¹zanej z  prowadzeniem us³ug agroturystycznych.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami MR, MN U:

 Zasady  zagospodarowania  terenów:
1) dopuszczalne remonty i rozbudowa istniej¹cych budyn-

ków mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych, obiektów
gospodarczych, us³ugowych oraz istniej¹cych obiektów produk-
cyjnych i us³ugowych o funkcji niezgodnej z podstawowym prze-
znaczeniem terenu je�li ich dzia³alno�æ nie powoduje przekro-
czenia standardów jako�ci �rodowiska poza granice terenu do
którego inwestor ma tytu³ prawny,

2) dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych na drodze wtórnych podzia³ów dzia³ek zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz  zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. Obiekty uznane za
zabytkowe mog¹ byæ remontowane, przebudowywane lub wy-
mieniane wy³¹cznie za zgod¹ i na warunkach organu w³a�ciwe-
go do spraw ochrony zabytków. Rozbiórka istniej¹cych budyn-
ków dopuszczalna zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi,

3) dozwolone remonty, przebudowa i rozbudowa istniej¹-
cej zabudowy o charakterze zagrodowym specjalistycznej pro-
dukcji zwierzêcej i ro�linnej wy³¹cznie zwi¹zanej  z gospodarka
roln¹ w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-
nymi i przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:

a) wyklucza siê przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko,

b) prowadzona dzia³alno�æ produkcyjna nie spowoduje
przekroczeñ standardów �rodowiska na s¹siaduj¹cych dzia³-
kach mieszkaniowych i zagrodowych,

4) zabudowa mieszkaniowa mo¿e byæ realizowana w for-
mie zagrodowej, jednorodzinnej  wolno stoj¹cej lub bli�niaczej

5) us³ugi publiczne, bytowe, komercyjne i inne o charakte-
rze nieuci¹¿liwym mog¹ byæ realizowane jako obiekty samo-
dzielne na dzia³kach stanowi¹cych luki w istniej¹cej zabudowie
lub jako obiekty wbudowane na dzia³kach zabudowanych,

6) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów o dzia³alno�ci zaliczonej do kategorii przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które zawsze wyma-
gaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko oraz
co do których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wyma-
gany,

7) dla obiektów zabytkowych oraz strefy obserwacji arche-
ologicznej - obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §14,

8) dla obiektów po³o¿onych w pierwszej linii zabudowy
drogi klasy lokalnej, powiatowej oznaczonej symbolem KL przy
dokonywaniu remontów, przebudowie lub wymianie  nale¿y
uwzglêdniæ izolacje akustyczne eliminuj¹ce ponadnormatywny
ha³as powodowany ruchem samochodów na drodze,

9) dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania te-
renu do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych zgodnych z ustaleniami niniejszego planu.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu. W miejscach gdzie plan jej nie okre�la, liniê
zabudowy nale¿y dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy na dzia³-
kach s¹siednich. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹
zabudowy poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami  przezna-
czyæ na urz¹dzenie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach us³ugo-
wych na miejsca parkingowe dla klientów,

2) dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek mieszkaniowych w
drugiej linii istniej¹cej zabudowy,  w tym na terenach ogrodów
przydomowych wy³¹cznie z w³asnym dojazdem. Wyklucza siê
dzia³ki w dalszych liniach zabudowy,

3) dla nowych dzia³ek budowlanych nale¿y przyjmowaæ
powierzchniê:

a) 550 - 1000 m - dla domów jednorodzinnych, wolno
stoj¹cych i bli�niaczych

b) do 1500 m - dla domów jak w pkt. a,  z us³ugami
c) do 2000m - dla pozosta³ej zabudowy,
4) szeroko�æ dzia³ek mieszkaniowych:
a) 18 - 25 m - dla zabudowy  jednorodzinnej wolno stoj¹-

cej
b) 14 - 18 m dla  zabudowy bli�niaczej,
c) dla pozosta³ych dzia³ek - w dostosowaniu do potrzeb,
5) dopuszcza siê odstêpstwa od wielko�ci ustalonych w

pkt.3 i 4 w przypadkach uzasadnionych istniej¹cymi warunkami
lub szczegó³owymi rozwi¹zaniami zagospodarowania terenu,

6) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy mieszkalnej i miesz-
kalno - us³ugowej  - do dwóch kondygnacji nadziemnych z mo¿-
liwo�ci¹ wykorzystania poddasza do celów u¿ytkowych lecz nie
wiêcej ni¿ 11m, mierz¹c od najni¿szego poziomu terenu w obry-
sie budynku do najwy¿szego punktu kalenicy, dla pozosta³ej za-
budowy - jedna kondygnacja nadziemna,

7) architektura budynków mieszkalnych  dostosowana
wygl¹dem i skal¹ do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy
regionalnej. Dachy wysokie, symetryczne, /dozwolone wielospa-
dowe/, mansardowe z mo¿liwo�ci¹ dowolnego do�wietlenia
poddaszy. Uk³ad kalenicy budynku  nale¿y dostosowaæ do zabu-
dowy na dzia³kach s¹siednich,

8) budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki lub bezpo�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada jako dobu-
dowane do budynków gospodarczych na dzia³kach s¹siednich,

9) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% po-
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wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biolo-
gicznie czynn¹, tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

10) ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e bez zgody Zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okre�lonego niniejszym planem,

11)  budynki lokalizowane w drugiej linii zabudowy musz¹
mieæ zapewniony dojazd dla samochodów przeciwpo¿arowych,
posiadaæ dostêp do  drogi publicznej oraz umo¿liwiaæ pod³¹-
czenie do podstawowej infrastruktury technicznej,

12) wprowadzenie dzia³alno�ci us³ugowej lub us³ugowo
wytwórczej na terenie oznaczonym symbolem MR,MN,U zwi¹za-
nej z emisj¹ ha³asu i zanieczyszczeñ do �rodowiska warunkuje
siê:

a) lokalizacj¹ urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych ha³as w zamkniê-
tych pomieszczeniach,

b) zastosowaniem rozwi¹zañ gwarantuj¹cych szczelno�æ
procesów technologicznych,

c) nie urz¹dzania sk³adowiska odpadów innych ni¿ komu-
nalne w granicach dzia³ki.

Przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu po³o¿onego w granicach terenów oznaczonych symbo-
lem MR,MNU nale¿y uwzglêdniæ ustalenia zawarte w §14 i 15.

M - U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
us³ug

Przeznaczenie podstawowe  - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi .

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze  zieleñ  towarzysz¹ca zabudowie, ogrody.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami M- U:

Zasady zagospodarowania terenów:
1) na terenie dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna,
2) dozwolone jest przeznaczenie czê�ci terenu pod lokali-

zowanie us³ug o charakterze bytowych o wielko�ci do 25% po-
wierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego,

3) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek budow-
lanych obiektów us³ugowych których dzia³alno�æ mo¿e powo-
dowaæ uci¹¿liwo�æ dla �rodowiska pod wzglêdem ha³asu, emi-
sji nieprzyjemnych zapachów, wymagaj¹cych obs³ugi transpor-
tem ciê¿kim,

4) dozwolone jest stosowanie innego podzia³u terenu na
dzia³ki ni¿ okre�la rysunek planu. Podzia³ ten powinien zapew-
niaæ powierzchnie dzia³ek pozwalaj¹ce na prawid³owe ich za-
gospodarowanie ( w³a�ciwe dla zabudowy wolno stoj¹cej lub
bli�niaczej ) oraz dostêp do drogi publicznej. Minimalna szero-
ko�æ dojazdu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 metrów, umo¿liwiaj¹c do-
prowadzenie niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stoj¹ce lub

bli�niacze,
2) odleg³o�æ nieprzekraczalnej linii zabudowy od terenów

dróg i ulic okre�la rysunek planu,
3) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy - do dwóch kondy-

gnacji,
4) architektura budynków dostosowana wygl¹dem i skal¹

do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy regionalnej, uk³ad
kalenicy budynku dostosowaæ do zabudowy na dzia³kach s¹-
siednich,

5) dachy o symetrycznym uk³adzie po³aci (dopuszczalne
wielospadowe),

6) mo¿liwo�æ wykorzystania poddasza na cele mieszka-
niowe,

7) budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki z mo¿liwo�ci¹ usytuowania bezpo�rednio przy granicy
dzia³ki s¹siada lub jako dobudowane do budynków gospodar-
czych na dzia³kach s¹siednich,

8) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 35% po-
wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobn¹, ogrody,

9) ogrodzenie dzia³ek nie powinno przekraczaæ pasa dro-
gowego okre�lonego w niniejszym planie,

10) minimalny poziom pod³ogi parteru ustala siê co naj-
mniej 0,50 m nad poziomem jezdni drogi.

M-UR -  tereny dzia³alno�ci gospodarczej z zabudow¹
mieszkaniow¹

Przeznaczenie podstawowe - tereny dzia³alno�ci gospo-
darczej o charakterze us³ugowo -  wytwórczym.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - zabudowa mieszkanio-
wa, obiekty towarzysz¹ce, parkingi, zieleñ.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem M-UR :

Zasady zagospodarowania terenów:
1) na terenie dopuszczalna lokalizacja obiektów dzia³al-

no�ci gospodarczej o charakterze us³ugowo - wytwórczym reali-
zowanych samodzielnie lub z zabudow¹ mieszkaniow¹ wy³¹cz-
nie  dla prowadz¹cego dzia³alno�æ,

2) dzia³alno�æ prowadzona i planowana powinna odpo-
wiadaæ wymogom przepisów szczególnych z zakresu ochrony
�rodowiska, a w szczególno�ci:

- szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z t¹
dzia³alno�ci¹ nie mo¿e wykraczaæ poza teren prowadzonej dzia-
³alno�ci. Przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, w razie okoliczno�ci  wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego zgodnie z przepisami szczególnymi,

- ha³as powodowany dzia³alno�ci¹ nie mo¿e przekraczaæ
na granicy zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych poziomów
okre�lonych w przepisach szczególnych,

- w rozwi¹zaniach techniczno - technologicznych inwesty-
cji nale¿y stosowaæ wysokie standardy zabezpieczenia ziemi,
powietrza i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami,

3) dopuszcza siê podzia³ terenu na mniejsze nierucho-
mo�ci w oparciu o koncepcje zagospodarowania. Podzia³ i wy-
dzielenie nieruchomo�ci musi uwzglêdniaæ interesy pozosta-
³ych w zakresie dostêpno�ci do komunikacji zewnêtrznej i sieci
infrastruktury technicznej.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) wysoko�æ zabudowy  us³ugowo - produkcyjnej 1 kondy-

gnacja nadziemna z uwzglêdnieniem wymogów technologicz-
nych lecz nie wiêcej ni¿ 11,0 m,

2) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
doj�cia i dojazdy nie powinny przekraczaæ 75% powierzchni dzia³ki,

3) miejsca postojowe dla samochodów wy³¹cznie w gra-
nicach lokalizacji,

4) ogrodzenia trwa³e. Wzd³u¿ ogrodzenia wskazane nasa-
dzenia zieleni¹ o zmiennej wysoko�ci, zimozielon¹.

Przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu po³o¿onego w granicach terenów oznaczonych symbo-
lem M-UR, nale¿y uwzglêdniæ ustalenia zawarte w § 14 i 15.
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Dopuszcza siê przeznaczenie ca³o�ci lub czê�ci  terenu
oznaczonego symbolem M-UR pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ /bez obiektów przeznaczonych na dzia³alno�æ
gospodarcz¹/ w oparciu o koncepcjê podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane.

UKr -  teren obiektów kultu religijnego

 Przeznaczenie podstawowe   - ko�ció³ parafialny  .
 Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce -  budynki  zwi¹zane z ob-

s³ug¹ i dzia³alno�ci¹ ko�cio³a  gospodarcze, gara¿owe, urz¹-
dzenia infrastruktury technicznej,   zieleñ, ma³a architektura.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem UKr :

1) obiekt podlega ochronie konserwatorskiej,
2) wszelkie dzia³ania na obiekcie wymagaj¹ uzgodnienia

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

A -  teren us³ug publicznych - administracji

Przeznaczenie podstawowe   -   siedziba w³adz samo-
rz¹du lokalnego - Urz¹d Gminy.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce -   budynki gospodarcze,
gara¿owe, zieleñ , urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem A:

1) adaptacja istniej¹cej zabudowy z mo¿liwo�ci¹ dokony-
wania remontów, przebudowy    i rozbudowy w dostosowaniu do
potrzeb,

2)  w przypadku rozbudowy nale¿y utrzymaæ istniej¹cy II
kondygnacyjny charakter zabudowy  z mo¿liwo�ci¹ wykorzysta-
nia poddasza dla celów u¿ytkowych.

UK - teren us³ug publicznych - obiektów kultury

Przeznaczenie podstawowe   - gminny dom kultury
Przeznaczenie dopuszczalne - dom pomocy spo³ecznej,

zabudowa mieszkaniowa

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem UK :

1) adaptacja istniej¹cej zabudowy z mo¿liwo�ci¹ dokony-
wania remontów, przebudowy i rozbudowy w dostosowaniu do
potrzeb,

2)  w przypadku rozbudowy nale¿y utrzymaæ istniej¹cy II
kondygnacyjny charakter zabudowy z mo¿liwo�ci¹ wykorzysta-
nia poddasza dla celów u¿ytkowych

3) zachowaæ istniej¹c¹ liniê zabudowy budynku od krawê-
dzi jezdni drogi g³ównej - KG.

UH - teren us³ug komercyjnych

Przeznaczenie podstawowe - us³ugi handlu i gastrono-
mii.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - zieleñ, ma³a architektura,
miejsca postojowe.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem UH:

1) dozwolone remonty, przebudowa i rozbudowa istniej¹-
cej zabudowy us³ugowej,

2) dopuszczalna lokalizacja obiektów kubaturowych o lek-
kiej konstrukcji zwi¹zanymi   z ekspozycj¹ oraz elementów rekla-

mowych,
3) ustala siê obowi¹zek wyznaczenia niezbêdnej ilo�ci

miejsc postojowych dla samochodów  i rowerów w obrêbie dzia³ki.

UO - teren us³ug publicznych - o�wiaty i wychowania

Przeznaczenie podstawowe -  przedszkole.
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce -  plac zabaw dla dzieci,

zieleñ , ma³a architektura.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem UO:

1) dozwolone remonty, przebudowa i rozbudowa istniej¹-
cej zabudowy,

2)  obiekt zabytkowy - przy przebudowie i rozbudowie budynku
przedszkola utrzymaæ istniej¹cy charakter  zabudowy pod wzglêdem
architektury, wysoko�ci, rodzaju pokrycia dachowego - projekt uzgod-
niæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

3) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% powierzchni
dzia³ki, pozosta³¹ u¿ytkowaæ jako biologicznie czynn¹ zwi¹zan¹ z pla-
cem zabaw dla dzieci , trawnikami i zieleni¹ ozdobn¹,

4) ogrodzenie trwa³e, lekkie, ozdobne z wy³¹czeniem p³yt
¿elbetowych.

ZP - teren zieleni parkowej

Przeznaczenie podstawowe -  park .
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - zieleñ ozdobna , ma³a ar-

chitektura zwi¹zana z funkcj¹ podstawow¹ .

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem ZP:

1) teren parku stanowi obiekt zabytkowy objêty ochron¹
prawn¹.

2) wszelkie dzia³ania zwi¹zane z rekonstrukcj¹ parku, wy-
cinka drzew, nasadzenia drzew i krzewów wymaga uzgodnienia
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

US - teren urz¹dzeñ sportowych

Przeznaczenie podstawowe -  stadion sportowy.
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - zieleñ , parking, infrastruk-

tura techniczna , ma³a architektura    zwi¹zana z funkcj¹ podsta-
wow¹ terenu.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem US:

1) na terenie dopuszczalna realizacja urz¹dzeñ i obiektów zwi¹-
zanych ze sportem / boiska do gier, bie¿nie, widownia , szatnie itp./,

2) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej gastronomii
i handlu,

3) ogrodzenie trwa³e, a¿urowe, wzd³u¿ granicy dzia³ki wpro-
wadziæ pas zieleni o szeroko�ci min. 3,0 m. o zmiennej wysoko-
�ci , zimozielonej,

4) wymagane zabezpieczenie miejsc parkingowych dla
samochodów i rowerów w obrêbie terenu lub poza nim.

ZC - teren cmentarza

Przeznaczenie podstawowe -  cmentarz.
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - dom przedpogrzebowy,

zieleñ, infrastruktura techniczna.
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Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem ZC:

1) przy zagospodarowaniu terenu obowi¹zuj¹ warunki
okre�lone przepisami szczególnymi,

2)  adaptacja domu przedpogrzebowego z mo¿liwo�ci¹
dokonywania remontów,

3) mo¿liwo�æ lokalizacji pomników oraz innych elemen-
tów ma³ej architektury, zakaz montowania anten,

4) ogrodzenie cmentarza trwa³e, wzd³u¿ ogrodzenia wska-
zane nasadzenie zieleni o zmiennej wysoko�ci zimozielonej,

5) strefa sanitarna od cmentarza do zabudowy mieszka-
niowej, zak³adów ¿ywienia oraz produkcji i sk³adowania ¿ywno-
�ci wynosi 50,0 m.

P,S,B,R - tereny wielofunkcyjnej dzia³alno�ci gospodar-
czej

Przeznaczenie podstawowe - obiekty i urz¹dzenia prze-
mys³owe, sk³ady, magazyny.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki  gospodarcze ,ga-
ra¿owe , obiekty i urz¹dzenia  infrastruktury technicznej, place
postojowe.

Zasady zagospodarowania terenów:
1) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ remontom, prze-

budowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z warunkami techniczno budowlanymi i wy-
mogami ochrony �rodowiska,

2) dzia³alno�æ prowadzona i planowana powinna odpo-
wiadaæ wymogom przepisów szczególnych z zakresu ochrony
�rodowiska, a w szczególno�ci:

- szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z t¹
dzia³alno�ci¹ nie mo¿e wykraczaæ poza teren prowadzonej dzia-
³alno�ci. Przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, w razie okoliczno�ci  wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego zgodnie z przepisami szczególnymi,

- ha³as powodowany dzia³alno�ci¹ nie mo¿e przekraczaæ
na granicy zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych poziomów
okre�lonych w przepisach szczególnych,

- standardy zabezpieczenia ziemi, powietrza i wód pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniami,

3) wprowadzanie do istniej¹cych  obiektów funkcji  o dzia-
³alno�ci  zaliczonej do kategorii przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co  oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymaga sporz¹dzenia ra-
portu  oddzia³ywania na �rodowisko i przeprowadzenia postê-
powania zgodnie z przepisami szczególnymi.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) wysoko�æ nowo projektowanej  zabudowy produkcyjno

- us³ugowej 1 kondygnacja nadziemna z uwzglêdnieniem wy-
mogów technologicznych lecz nie wiêcej ni¿ 11,0 m,

2) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, doj-
�cia i dojazdy nie powinny przekraczaæ 75% powierzchni dzia³ki,

3) dopuszcza siê podzia³ terenu oznaczonego symbolem
P,B,S,R  na odrêbne nieruchomo�ci   ( inwestycje ) pod warun-
kiem zapewnienia w projekcie podzia³u dostêpno�ci komuni-
kacyjnej do wszystkich nieruchomo�ci powsta³ych w wyniku tego
podzia³u z istniej¹cych ulic bezpo�rednio lub za po�rednictwem
dróg i ulic wewnêtrznych,

4) ogrodzenia trwa³e. Wzd³u¿ ogrodzenia wskazane nasa-
dzenia zieleni¹ o zmiennej wysoko�ci zimozielon¹.

Przy ustalaniu warunków zabudowy terenu po³o¿onego w
granicach terenów oznaczonych symbolem P,B,S,R nale¿y
uwzglêdniæ ustalenia zawarte w § 15.

1 P,S,B,R - tereny dzia³alno�ci gospodarczej

Przeznaczenie podstawowe - wielofunkcyjna dzia³alno�æ
gospodarcza us³ugowo - wytwórcza .

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki  gospodarcze ,ga-
ra¿owe , obiekty i urz¹dzenia  infrastruktury technicznej, place
postojowe.

1) Na terenie mo¿liwa jest  realizacja obiektów o dzia³al-
no�ci produkcyjno - us³ugowej   /zak³ady produkcji, zaplecza
techniczne, bazy budownictwa, sk³ady, magazyny, hurtownie
obs³ugi jednostek produkcyjnych i handlowych, urz¹dzenia ob-
s³ugi rolnictwa, bazy komunalne, urz¹dzenia obs³ugi ruchu ko-
munikacyjnego, urz¹dzenia infrastruktury  technicznej, urz¹dze-
nia zwi¹zane z ochron¹ �rodowiska /,

2) Lokalizowanie :
a) inwestycji zaliczonych do przedsiêwziêæ mog¹cych zna-

cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko w rozumieniu przepisów pra-
wa ochrony �rodowiska

b) sk³adowania substancji i materia³ów powoduj¹cych
wtórne pylenie oraz innych substancji  mog¹cych powodowaæ
zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych np. ropopochodnych

c) jednostek organizacyjnych, które wytwarzaj¹ b¹d� prze-
chowuj¹ lub u¿ywaj¹ substancji promieniotwórczych

- wymagaj¹ zawsze sporz¹dzenia raportu i postêpowania
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi    przepisami  szczególnymi w tym
zakresie,

3) Uci¹¿liwo�æ projektowanych obiektów musi byæ ogra-
niczona do granicy terenu /dzia³ki/ do którego inwestor ma tytu³
prawny,

4) Dozwolony podzia³ terenów oznaczonych symbolami
1PBSR na mniejsze nieruchomo�ci     pod konkretne zagospo-
darowanie z uwzglêdnieniem interesów wszystkich pozosta³ych
jednostek w zakresie dostêpu do komunikacji zewnêtrznej i sie-
ci infrastruktury technicznej oraz przy zachowaniu wymogów
ochrony �rodowiska i zdrowia ludzi. Minimalna szeroko�æ do-
jazdu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 6 metrów, umo¿liwiaj¹c dopro-
wadzenie niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. Wy-
dzielenia terenu nale¿y dokonaæ   w  oparciu o koncepcjê zago-
spodarowania opracowan¹ na etapie wyst¹pienia o wa-
runki    zabudowy i zagospodarowania,

5) W granicach zagospodarowania terenu ka¿dego pro-
jektowanego zamierzenia inwestycyjnego wprowadza siê obo-
wi¹zek zapewnienia wjazdów i wyjazdów awaryjnych oraz wy-
znaczenia miejsc postojowych dla samochodów transportu ciê¿-
kiego, osobowych i rowerów równie¿ do korzystania przez oso-
by niepe³nosprawne,

6) Wysoko�æ i architekturê obiektów produkcyjnych nale¿y
dostosowaæ do wymogów     techniczno - technologicznych oraz
otoczenia w sposób, aby nie stanowi³y dominanty w     krajobra-
zie. Ogrodzenia lokalizowaæ w linii granicy wydzielonych dzia³ek
/ nieruchomo�ci / Wzd³u¿ granicy zrealizowaæ pas zieleni izola-
cyjnej o zmiennej wysoko�ci z udzia³em zimozielonej w pasie o
szeroko�ci min.10,0m. Dopuszcza siê realizacjê w tym pasie
urz¹dzeñ chroni¹cych zabudowê mieszkaniow¹ przed ha³asem
przemys³owym i wewnêtrznym komunikacyjnym [ekrany aku-
styczne, wa³y ziemne, elementy ma³ej architektury],

7) odleg³o�ci zabudowy od istniej¹cych linii elektroener-
getycznych okre�li zarz¹dca tych  sieci,

8) Warstwê  wierzchni¹ gleby /humusu/ przed przyst¹pie-
niem do budowy nale¿y zdj¹æ   i zagospodarowaæ pod nasadze-
nia zieleni lub w inny sposób  wskazany przez Wójta Gminy.

Przy ustalaniu warunków zabudowy terenu po³o¿onego w
granicach terenów oznaczonych symbolem 1P,B,S,R nale¿y
uwzglêdniæ ustalenia zawarte w § 15.
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RZ, R   - tereny u¿ytków rolnych obejmuj¹ce grunty orne,
³¹ki i  pastwiska

Dopuszcza siê :
- lokalizacjê sieci komunalnej infrastruktury technicznej z

urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
- zalesianie nieu¿ytków oraz gruntów klas V i VI wskaza-

nych na rysunku planu    w kompleksach nie mniejszych ni¿ 0,5 ha
urz¹dzanie zieleni �ródpolnej,

- urz¹dzanie stawów hodowlanych na warunkach okre-
�lonych w przepisach szczególnych. Teren stanowi grunty rolne
w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i le�nych.
Dozwolona lokalizacja zabudowy stanowi¹cej grunty rolne w
rozumieniu przepisów     o ochronie gruntów rolnych i le�nych, a
tak¿e niezbêdnej sieci infrastruktury technicznej. Przeznaczenie
tych gruntów na cele nierolnicze mo¿e byæ dokonane tylko w
trybie zmiany planu okre�lonym w przepisach ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym. Dopuszcza siê zalesienie grun-
tów zgodnie z rysunkiem planu, wykorzystuj¹c gatunki drzew
zgodnie  z siedliskiem le�nym.

RO -   Teren upraw ogrodniczych i sadowniczych
Dopuszcza siê:
- uprawy szklarniowe i pod foli¹ pod warunkiem zastoso-

wania urz¹dzeñ grzewczych na paliwa ekologiczne, lokalizacjê
obiektów towarzysz¹cych nie wymagaj¹cych pozwolenia na bu-
dowê,

- teren stanowi grunty rolne w rozumieniu  przepisów o
ochronie gruntów rolnych i le�nych. Dozwolona lokalizacja za-
budowy stanowi¹cej grunty rolne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i le�nych, a tak¿e niezbêdnej sieci
infrastruktury technicznej. Przeznaczenie tych gruntów na cele
nierolnicze mo¿e byæ dokonane tylko w trybie zmiany planu okre�lo-
nym w przepisach ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Ls - tereny lasów - adaptacja bez zmiany zagospodaro-
wania

ZN - tereny zieleni nie urz¹dzonej - adaptacja bez zmia-
ny zagospodarowania

W -  tereny wód - zakaz wprowadzania nie oczyszczo-
nych �cieków

EE -  tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych - stacji
transformatorowych

Adaptacja z mo¿liwo�ci¹ dokonywania remontów  obiektu
zgodnie z wymaganiami i przepisami  szczególnymi.

§10. 8. WIE� WOJCIECHÓW -  PRZEZNACZENIE, WARUNKI
ZABUDOWY ORAZ  ZASADY    ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW

RLs- tereny u¿ytków rolnych projektowane do zalesie-
nia

Dla terenów oznaczonych w planie symbolem RLs wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nasadzenia drzew nie mog¹  naruszaæ pasa drogowe-
go  drogi g³ównej - KG,

2) zalesienia prowadziæ zgodnie z zasadami urz¹dzania
lasu,

3) zastosowaæ gatunki drzew w³a�ciwe dla istniej¹cych w
pobli¿u siedlisk le�nych oraz odpornych na oddzia³ywanie za-
nieczyszczeñ spalin samochodowych,

4) od strony drogi KG wprowadziæ gatunki drzew o �red-
niej wysoko�ci.

§ 11. Zasady rozwoju uk³adu komunikacyjnego

1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki kszta³towania tere-
nów komunikacji drogowej:

1) modernizacja, przebudowa dróg istniej¹cych wraz z lo-
kalizacj¹ urz¹dzeñ technicznych niezbêdnych do zabezpiecze-
nia ruchu pojazdów /zatoki postojowe, przystanki autobusowe/,

2) wykonanie nowych dróg w zakresie okre�lonym niniej-
szym planem,

3) dozwolona budowa i przebudowa sieci infrastruktury
technicznej w obrêbie linii rozgraniczenia ulic i dróg. Istniej¹cy
drzewostan wzd³u¿ drogi /ulicy wiejskiej/ podlega ochronie i
obowi¹zkowej pielêgnacji dla zabezpieczenia bezpieczeñstwa
ruchu drogowego.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady  kszta³towania pasa
drogowego:

Na obszarze objêtym planem ustala siê :
1) obs³ugê komunikacyjn¹ drogami oznaczonymi symbo-

lem: KG; KZ i KD:
2) nale¿y zachowaæ nastêpuj¹ce parametry pasa drogo-

wego:
a) dla drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem: KG
- szeroko�æ w liniach rozgraniczenia - 20,0 - 25,0 m
- jezdnia szeroko�ci - 6-7,0 m
- na terenie zabudowanym obustronne chodniki szeroko-

�ci 1,40 - 2,0 m
- �cie¿ka rowerowa szeroko�ci min,1,20 m,
b) dla drogi lokalnej oznaczonej symbolem: KZ
- szeroko�æ w liniach rozgraniczenia - 10,0 - 15,0 m
- jezdnia szeroko�ci - 6-7,0 m
- obustronne chodniki szeroko�ci 1,40 - 1,60 m
- na skrzy¿owaniach z ulicami klasy D stosowaæ nale¿y naro¿-

ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿ 5 m x 5m
- dozwolona lokalizacja czasowych miejsc postojowych

poza pasem jezdni,
c) dla drogi dojazdowej, ulicy wewnêtrznej oznaczonej sym-

bolem: KD :
- szeroko�æ w liniach rozgraniczenia - 10,0 m
- jezdnia szeroko�ci - 6,0 m
- na skrzy¿owaniach z ulicami klasy Z lub D stosowaæ

nale¿y naro¿ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿
5,m x 5,m

- dozwolona lokalizacja miejsc postojowych poza pasem
jezdni.

3. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza
siê:

1) umieszczanie zieleni urz¹dzonej,
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach

okre�lonych w przepisach szczególnych, w oparciu o sporz¹dzone
dokumentacje techniczne uzgodnione z zarz¹dcami dróg,

3) lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji zbiorowej
(przystanki, zatoki autobusowe),

4) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub
poszerzenia do docelowych parametrów istniej¹cych ulic do-
puszcza siê dotychczasowy sposób zagospodarowania tere-
nów, bez mo¿liwo�ci wprowadzenia trwa³ych obiektów budow-
lanych, uniemo¿liwiaj¹cych docelow¹ realizacjê ustaleñ planu.

§ 13. Zasady rozwoju infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych, us³ugowo
- produkcyjnych oraz ochrony przeciwpo¿arowej :
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1) z istniej¹cych sieci wodoci¹gowych oraz przez rozbudo-
wê sieci rozdzielczej na terenach rozwojowych zasilanej z ujêcia
wody w Jakubowicach,

2) sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y  prowadziæ w liniach rozgra-
niczaj¹cych dróg, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê
prowadzenie odcinków sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg,
w uzgodnieniu z w³a�cicielami nieruchomo�ci, wymagane for-
malne ustalenia zasad dostêpno�ci w sytuacjach awaryjnych
lub w celu modernizacji,

3) projektowane odcinki sieci wodoci¹gowej powinny za-
pewniaæ dogodne warunki budowy, bezpieczn¹ eksploatacjê
oraz mo¿liwo�æ dostêpu do wodoci¹gu w ci¹gu ca³ego roku,

4) odcinki sieci nale¿y wykonaæ o przekrojach zabezpie-
czaj¹cych potrzeby przeciwpo¿arowe oraz wyposa¿yæ w hydranty
przeciwpo¿arowe.

2. Odprowadzanie �cieków :
1) kanalizacja sanitarna:
a) w okresie przej�ciowym z terenów zabudowy mieszka-

niowej i us³ug do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza siê odprowadzanie �cieków do szczelnych zbiorników, a
nastêpnie ich wywóz do  punktu zlewnego na oczyszczalni �cie-
ków w Namys³owie. Na obszarach zorganizowanej dzia³alno�ci
gospodarczej oznaczonej na rysunku planu symbolami: PBSR
przewiduje siê zorganizowany system odprowadzenia �cieków
z przesy³em na oczyszczalniê �cieków w Namys³owie,

b) projektuje siê system kanalizacji grawitacyjno - t³oczny
z przepompowniami �cieków  z odprowadzeniem �cieków do
oczyszczalni �cieków w Namys³owie,

c) sieæ kanalizacyjn¹ nale¿y prowadziæ w obrêbie linii roz-
graniczaj¹cych istniej¹cych i planowanych pasów drogowych w
uzgodnieniu z administratorami dróg,

d) dopuszcza siê prowadzenie odcinków kanalizacji sani-
tarnej poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic w uzgodnieniu z w³a-
�cicielami nieruchomo�ci, wymagane jest formalne ustalenie
zasad dostêpno�ci sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej
modernizacji,

2) kanalizacja deszczowa - docelowo przewidywana reali-
zacja kanalizacji deszczowej zbieraj¹cej wody opadowe z na-
wierzchni  utwardzonych (ulic, placów, terenów zabudowy, prze-
wody prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, odprowa-
dzenie  wód opadowych za pomoc¹ projektowanych kolektorów,
do istniej¹cych cieków i rowów (za zgod¹ ich zarz¹dcy),

3) bezwzglêdnie zabrania siê wprowadzania nie oczysz-
czonych lub s³abo oczyszczonych  �cieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych oraz gruntów,

4) dopuszcza siê budowê indywidualnych przydomowych
oczyszczalni �cieków o zakresie technologii uzgodnionej z w³a-
�ciwym organem sanitarnym i ochrony �rodowiska.

3. Elektroenergetyka:
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ug i przewi-

duje  siê zasilanie istniej¹c¹ sieci¹ napowietrzn¹ niskiego na-
piêcia,

2) na terenach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹
us³ugowo - produkcyjn¹, oznaczonych  na rysunku planu sym-
bolem 1 PBSR  przewiduje siê budowê stacji transformatoro-
wych o wymaganej mocy energetycznej dla potrzeb realizowa-
nych inwestycji,

3) adaptuje siê istniej¹ce stacje transformatorowe, z do-
puszczeniem  mo¿liwo�ci dokonywania remontów lub likwida-
cji,

4) dopuszcza siê kablowanie istniej¹cych odcinków sieci
napowietrznych w przypadku kolizji z projektowan¹ zabudow¹
oraz w rejonach intensywnej istniej¹cej i projektowanej zabu-
dowy, na koszt inwestora po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci,

5) budowê i monta¿ linii �redniego i niskiego napiêcia
nale¿y prowadziæ zgodnie z normami bran¿owymi w sposób
zapewniaj¹cy dogodne warunki budowy, bezpieczn¹ eksploata-
cjê oraz mo¿liwo�æ dostêpu do linii w ci¹gu ca³ego roku.

4. Telekomunikacja - linie telefoniczne realizowaæ jako
kanalizacjê kablow¹  któr¹  nale¿y prowadziæ  w liniach rozgrani-
czaj¹cych dróg ( w pasie chodnika), w uzgodnieniu z zarz¹dc¹
drogi,

1) dopuszcza siê ustawienia wyniesionych modu³ów cen-
trali telefonicznej w postaci wolno stoj¹cych szaf sieci dostêpo-
wej oraz realizacjê odcinków linii napowietrznych na bazie nowo
posadowionych s³upów,

2) przebieg linii powinien zapewniæ dogodne warunki bu-
dowy, bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwo�æ dostêpu do linii
i modu³ów w ci¹gu ca³ego roku,

3) budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z nor-
mami bran¿owymi.

5. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - ze �róde³ indywidual-
nych opartych na �ród³ach niskoemisyjnych. W istniej¹cej zabu-
dowie  sukcesywne przechodzenie na stosowanie paliw nisko-
emisyjnych nale¿y dokonywaæ w ramach dokonywania remon-
tów i przebudowy obiektów.

Nowe sieci infrastruktury technicznej, o których mowa wy-
¿ej, nale¿y prowadziæ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹-
cych i projektowanych pasów drogowych w uzgodnieniu z za-
rz¹dcami dróg. Dopuszcza siê odstêpstwa w przypadkach uza-
sadnionych szczegó³owymi rozwi¹zaniami technicznymi. Pro-
wadzenie sieci oraz lokalizowanie urz¹dzeñ towarzysz¹cych na
nieruchomo�ciach poza liniami rozgraniczaj¹cymi pasów dro-
gowych, wymaga zgody w³a�ciciela nieruchomo�ci.

Po zakoñczeniu robót ziemnych, teren nale¿y przywróciæ
do stanu poprzedniego, niezw³ocznie po za³o¿eniu i przeprowa-
dzeniu urz¹dzeñ i linii. Wykonanie tych prac nale¿y do inwestora.

6. Gospodarka odpadami:
1) odprowadzanie odpadów komunalnych do pojemni-

ków lub kontenerów i usuwanie w ramach gminnego systemu
gromadzenia i usuwania odpadów,

2) z terenów dzia³alno�ci gospodarczej: odpady popro-
dukcyjne nale¿y zagospodarowaæ gospodarczo a w przypadku
odpadów niebezpiecznych lub innych ni¿ niebezpieczne, zgod-
nie z przepisami ustawy o odpadach.

§ 14. Zasady zagospodarowania terenów i obiektów
podlegaj¹cych ochronie.

A. Ochrona dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:

1) Obiekty zabytkowe po³o¿one na terenie wsi objêtych
zmian¹ planu, ujête w ewidencji i rejestrze zabytków:
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Nr

zabytku

Nazwa obiektu objêtego

ochronn¹

Data powstania

obiektu

Charakter

ochrony

Data wpisania do

rejestru

1.
 

Dwór obecnie
mieszkanie

mur.,  XVIII-XIX w.
ewidencja

2.
 

Pozosta³o�ci dworskich
zabudowañ
gospodarczych

Mur, XIX w. ewidencja

3.
 

Pozosta³o�ci parku
krajobrazowego przy

dworze

XIX w.
ewidencja

4.
 

Dom nr 9 mur. lata 80 XX w.
ewidencja

5.
 

Dom nr 10 mur. ok. 1880 r. ewidencja

6.
 

Budynek gospodarczy

przy domu  nr 10 mur. k. XIX w. ewidencja

7.
 

Trafostacja mur. ok.1920 r. ewidencja

1) We wsi Dêbnik:

2) We wsi Idzikowice

Nr zabytku Nazwa obiektu objêtego

ochronn¹

Data powstania

obiektu

Charakter

ochrony

Data wpisania do

rejestru

1.
 

Dwór I

mur. 2 æw. XIX w.
-

Nr rej 1939/68

Z dn. 18X1968r

2.
 

Park w zespole

dworskim

mur. 2 æw. XIX w., - Nr rej. 53/81 z dn.

9.06.1981r

3.
 

Obora w zespole

folwarcznym

mur. pocz. XX w.

ewidencja

4.
 

Dom nr28 mur. 1900 ewidencja

5.
 

Dom nr26 mur. 2æw.XIX ewidencja

6.
 

Dom nr29 pocz. XX w. ewidencja

7.
 

Dom nr142 ok.1850 ewidencja

8.
 

Piekarnia mur. ok. 1920r ewidencja

9.
 

Stodo³a mur 4 æw. XXw ewidencja

10.
 

Spichlerz mur.4æw. XXw ewidencja

11.
 

Stodo³a Mur. 4æw. XXw ewidencja

12.
 

Obora

mur. 2 æw. XIX pocz.
XXw ewidencja

13.
 

Dwór II Mur. ok. 1930 ewidencja

14.
 

Obora w zespole
folwarcznym

mur ok.1900 ewidencja

15.
 

Dom nr2 mur. 4æw. XIXw ewidencja

16.
 

Dom nr7 mur ok. 1925r ewidencja

17.
 

Dom nr10 mur ok. 1915 ewidencja

18.
 

Dom nr13 mur ok. 1910 ewidencja

19.
 

Stodo³a przy domu nr 15 mur pocz.XXw ewidencja

20.
 

Stodo³a przy domu nr 16 mur. K XIXw ewidencja

21.
 

Dom nr18

mur. ok.1920, l.80

XXw ewidencja

22.
 

Trafostacja mur ok. 1925r ewidencja
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3) We wsi Lubska

Nr zabytku Nazwa obiektu objêtego

ochronn¹

Data powstania

obiektu

Charakter

ochrony

Data wpisania do

rejestru

1.
 

Dwór mur.,  ok.1800 ewidencja

2.
 

Spichlerz w zespole

dworsko-folwarcznym mur  .ok. 1800r ewidencja

3.
 

Budynek gosp. W

zespole dworsko-
folwarcznym

mur. pocz.XXw ewidencja

4.
 

Dom nr1 mur. 3 æw XIXw ewidencja

5.
 

Dom nr3 mur. Ok. 1920r ewidencja

6.
 

Dom nr 5 mur. l.20 XX ewidencja

7.
 

Dom nr8 mur ok.1920r ewidencja

8.
 

Dom nr15 mur. /drew. 2

æw.XIXw
ewidencja

9.
 

Dom nr18 Mur ok. 1925r ewidencja

10.
 

Dom nr 25a mur. 1925 ewidencja

11.
 

Dom nr 27a-27b Mur 2 æw.XIX ewidencja

12.
 

Trafostacja mur. 1920 ewidencja

4) We wsi M³okicie

Nr zabytku Nazwa obiektu objêtego

ochronn¹

Data powstania

obiektu

Charakter

ochrony

Data wpisania do

rejestru

1.
 

Park w zespole

podworskim ok.1850 mur.,  ok.1850 ewidencja

2.
 

Budynek mieszkalna �
gospod. Nr 23

mur  . pocz. XXw
ewidencja

3.
 

Dom nr 27a w zespole

folwarcznym

mur. Pocz.XXw ok.

1975 ewidencja

4.
 

Spichlerz w zespole
folwarcznym mur. Ok.1850 ewidencja

5.
 

Obora w zespole

folwarcznym mur. Pocz. XXw ewidencja

6.
 

Ruina stodo³y mur. l.30 XX ewidencja

7.
 

Dom nr3 mur. 3 æw.XIXw ewidencja

8.
 

Dom nr4a � 4b Pocz. XX w ewidencja

9.
 

Dom nr 9 mur k. XIXw ewidencja

10.
 

Dom nr10 mur k. XIXw ewidencja

11.
 

Dom nr13-13a Murok.1920 ewidencja

12.
 

Dom nr15a mur. 1920 ewidencja

13.
 

Dom nr16 mur 1920 ewidencja

14.
 

Dom nr17 mur ok.1920 ewidencja

15.
 

Dom nr18 Mur pocz. XXw ewidencja

16.
 

Most na Widawie mur 1918r ewidencja

17.
 

Punk poboru c³a przy
mo�cie

mur ok. 1920. 1

ewidencja
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5) We wsi P¹gów

Nr zabytku Nazwa obiektu objêtego

ochronn¹

Data powstania

obiektu

Charakter

ochrony

Data wpisania do

rejestru

1.
 

Ko�ció³ filialny p.w. Sw.

Józefa

mur.,  /drew XVIII

p XIVw

- Nr.rej 1106/66 z

dn. 5II 1966r

2.
 

Pa³ac mur  . 1918-19 ewidencja

3.
 

Oficyna pa³acowa

- - Nr rej. 1637/66

Z dn. 22.

4.
 

Dom w zespole

folwarcznym

Mur1874 ewidencja

5.
 

Dom w zespole

folwarcznym

mur. Ok.1900r ewidencja

6.
 

Dom w zespole

folwarcznym

mur. 1898 ewidencja

7.
 

Spichlerz w zespole
pa³acowym

mur. 1898r ewidencja

8.
 

Obora w zespole

folwarcznym

mur. 2 Cw. XIX,

pocz. XXw

ewidencja

9.
 

Obora w zespole

pa³acowym

mur 1889r ewidencja

10.
 

Obora w zespole

folwarcznym

mur. Pocz.XXw ewidencja

11.
 

Ku�nia w zespole

folwarcznym

mur1915 ewidencja

12.
 

Stolarnia Mur. 1900 ewidencja

13.
 

Brama w ogrodzeniu

zespo³u folwarcznego

Mur.1900 ewidencja

14.
 

Park w zespole
pa³acowym

mur .XVIII, XIXw -
Nr.rej. 38/80

Z dn.29.01.1980r

15.
 

Szko³a ob. Domu nr 15 mur. Ok. 1850, l 20

XXw

ewidencja

16.
 

Dom ludowy mur pocz XXw ewidencja

17.
 

Remiza stra¿acka mur pocz XXw ewidencja

18.
 

Dom nr3 mur k.XIX ewidencja

19.
 

Dom nr5 mur k.XIXw ewidencja

20.
 

Dom nr11a mur. k.XIXw ewidencja

21.
 

Dom nr13 mur. Pocz.XXw ewidencja

22.
 

Dom nr14 mur ok.1920 ewidencja

23.
 

Stodo³a przy domu nr 16

Mur/szach/drew

pocz. XXw ewidencja

24.
 

Dom nr17 mur 2æw.XIXw ewidencja

25.
 

Dom nr21 mur pocz. XXw ewidencja

26.
 

Dom nr28 mur pocz. XXw ewidencja

27.
 

Dom nr27 mur

ok.1920,ok.1990

ewidencja

28.

Dom nr30 mur . 3 æw. XIX

ok.1916

ewidencja

29.

Dom nr 44 mur. Ok. 1915r ewidencja

30.

Dom nr 50

Mur.pocz.XXw

ok.1980 ewidencja

31.

Dom nr 54

Mur. 3 æw. XIXw

ewidencja

32.

Trafostacja Mur. Ok.1925r ewidencja
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6) We wsi Wilków

Nr zabytku Nazwa obiektu objêtego

ochronn¹

Data powstania

obiektu

Charakter

ochrony

Data wpisania do

rejestru

1.
 

Dom nr 152 mur.,  ok.1920 ewidencja

2.
 

Dom nr 149
mur  . 3æw.XX, l.70
XXw ewidencja

3.
 

Dom nr148

mur. ok. 1880, l.70

XXw ewidencja

4.
 

Dom nr146 mur. pocz XX w ewidencja

5.
 

Dom nr145 mur. 2æw..XIX
pow.XXw

ewidencja

6.
 

Dom nr144 mur. l.20 XX ewidencja

7.
 

Dom nr142 mur. pocz.XXw ewidencja

8.
 

Dom nr141 mur. ok. 1920r ewidencja

9.
 

Dom nr140 mur ok.1920r ewidencja

10.
 

Dom nr137 mur. 1922 ewidencja

11.
 

Dom nr134 mur1922 ewidencja

12.
 

Dom nr132 mur. 1920 ewidencja

13.
 

Dom nr128
mur/szach. ok.
1910 ewidencja

14.
 

Dom nr125 mur ok.1920 ewidencja

15.
 

Dom nr123 mur. K.XIXw ewidencja

16.
 

Dom nr121 mur k. XIX w ewidencja

17.
 

Dom nr120

mur ok. 1900, ok.

1975 ewidencja

18.
 

Dom nr119 mur ok. 1900 ewidencja

19.
 

Dom nr118-118a mur ok.1920 ewidencja

20.
 

Dom nr115 mur. ok.1925 ewidencja

21.
 

Dom nr114-114b
mur. ok.1925,
ok.1985 ewidencja

22.
 

Dom nr112a

mur k. XIX, l.70

XXw ewidencja

23.
 

Dom nr112
mur k. XIX, l.70
XXw ewidencja

24.
 

Dom nr107b mur l.20 XXw ewidencja

25.
 

Dom nr106 mur k. XXw ewidencja

26.
 

Dom nr105 mur k. XIXw ewidencja

27.
 

Budynek  gospodarczy

przy domu nr 97-97a  mur. 3 æw. XIXw,
pocz. XX

ewidencja
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28

Dom nr97-97a mur 3æw. XIX,
pocz.XXw

ewidencja

29

Dom nr96 mur ok.1900 ewidencja

30

Dom nr91-92 mur. pocz.XXw ewidencja

31
Dom nr87

mur 3 æw. XIXw
ok.1910, ok. 1975 ewidencja

32

Dom nr78

mur pocz.XXw

ok.1975r ewidencja

33
Dom nr71

mur 3æw. XIXw,
pocz.XXw ewidencja

34

Dom nr63 mur pocz. XXw ewidencja

35

Dom nr 62

mur. ok.1915,

ok.1980 ewidencja

36 Budynek gospodarczy

przy domu nr 58 mur ok.1900 ewidencja

37

Dom przy domu nr 59 mur; 4 æw.XIXw ewidencja

38

Dom nr 59 mur. 3æw.XIX
pocz.XXw

ewidencja

39
Dom nr 57 mur pocz.XXw ewidencja

40

Dom nr 56b mur. ok. 1910r ewidencja

41

Dom 53-53a mur. l.20 XXw ewidencja

42

Dom 52-52a mur l.20 XXw
ok.1975

ewidencja

43

Dom nr 50 mur 4 æw. XIX, l.
70 XXw

ewidencja

44

Dom nr 49 mur. k XIXw, l70

XXw

ewidencja

45

Dom nr 38 mur. 3æw. XIXw ewidencja

46

Dom nr 37 mur 4æw. XIXw ewidencja

47

Dom nr 35 mur k.XIXw ewidencja

48

Dom nr 32 mur. k. XIXw l.70
XXw

ewidencja

49

Dom nr 18 mur ok. 1920 ewidencja

50
Budynek gospodarczy

przy domu nr 12

mur. k XIXw ewidencja

51
Dom nr 12 mur k.XIXw ewidencja

52

Dom nr 10 mur k. XX ewidencja

53
Dom nr 3 mur 4 æw. XIXw ewidencja

54 Budynek gospodarczy

przy domu nr 3 mur. 4 æw.XIX ewidencja

55
Spichlerz w zespole

stacji kolejowej

mur pocz¹tek XXw
ewidencja
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56

Stacja kolejowa mur.ok. 1900 ewidencja

57
�wietlica wiejska obok
kaplica

mur ok. 1900 ewidencja

58
Przedszkole mur l.20 XXw ewidencja

59

Szko³a podstawowa mur ok. 1925r ewidencja

60
Wie¿a ci�nieñ w zespole
folwarcznym

mur 2æw.XIXw ewidencja

61
Ruina budynku

gospodarczego w

zespole folwarcznym

mur 2æw. XIXw ewidencja

62
Budynek gospodarczy w

zespole folwarcznym

mur 2 æw. XIXw ewidencja

63
Stodo³a w zespole
dworsko-folwarcznym

mur. 4 æw. IXXw ewidencja

64

Spichlerz w zespole
dworsko-folwarcznym

mur pocz XXw ewidencja

65

Dom 116c w zespole
dworsko-folwarcznym

mur pocz.XXw ewidencja

66

Dom 113 w zespole

folwarcznym

mur 4æw. XIXw ewidencja

67

Czworak (nr 113a-

113b) w zespole
folwarcznym

pocz. XXw ok.

1975r

ewidencja

68

Ogrodzenie zespo³u
pa³acowego

mur ok. 1915r ewidencja

69

Park w zespole

pa³acowym
Nr rej. 45/80 8.II.1980

70

Pa³ac mur. ok.1915r Nr rej. 2207/90 8.02.1990r

71

Dwór obok domu nr 116 Nr rej. 2104/84 30.11.1984r

72

Ko�ciól parafialny p.w.
�w. Miko³aja

mur. XIII, XIV,

XVII, 1932r
Nr rej. 650/59 13.11.1959r



2) Dla zabudowy objêtej opracowaniem wyznacza siê:
- we wsi P¹gów, M³okicie, Wilków strefê ,,B" ochrony kon-

serwatorskiej.
Dla obszaru po³o¿onego w obrêbie strefie ochrony kon-

serwatorskiej ,,B", wprowadza siê ustalenia nastêpuj¹ce:
a) obowi¹zek zachowania historycznego uk³adu przestrzen-

nego (rozplanowania ulicy, linii zabudowy, kompozycji wnêtrza
urbanistycznego  i kompozycji zieleni),

b) obowi¹zek zachowania zasadniczych elementów uk³a-
du przestrzennego w tym: �cian frontowych budynków, kszta³to-
wanie pasa drogowego oraz ci¹gów i skupisk zieleni,

c) obowi¹zek dostosowania nowej zabudowy do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie linii zabudowy, ska-
li, bry³y, podzia³ów architektonicznych, proporcji powierzchni muru
i otworów okiennych oraz nawi¹zanie formami wspó³czesnymi
do lokalnej tradycji architektonicznej,

d) nale¿y stosowaæ  tradycyjne i regionalne formy zabudo-
wy, rozwi¹zania materia³owe i techniczne, dachy o symetrycz-
nym nachyleniu po³aci, uk³ad kalenicy dostosowaæ do budynku
na s¹siedniej dzia³ce. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicz-
nej lub materia³u dachówkopodobnego,

e) obowi¹zek dostosowania gabarytów oraz formy nowej
zabudowy do otoczenia,

f) zabudowê mieszkaln¹ realizowaæ jako I lub II kondygna-
cyjn¹ , zabudowê us³ugowo -produkcyjn¹ I kondygnacyjn¹ o wy-
soko�ci nie wiêcej ni¿ 6, 0 m.

3) Uzgodnienia z organem ds. ochrony zabytków na eta-
pie ustalania warunków zagospodarowania terenu i kszta³to-
wania zabudowy wymagaj¹:

a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne modernizacji i ada-
ptacji w obiektach zabytkowych  i w ich bezpo�rednim otoczeniu,

b) zmiany zagospodarowania parku podworskiego
c) wszelkie prace, które nie wymagaj¹ uzyskania pozwo-

lenia na budowê, ale ich realizacja mog³aby spowodowaæ po-
gorszenie stanu zachowania dóbr kultury ( dotyczy to takich przy-
padków jak: monta¿ okien z PCV, ok³adanie coko³ów i parterów
budynków p³ytami ceramicznymi i gresami, wymiana pokrycia
dachów na blachodachówkê, gont papowy, instalowanie tablic i
urz¹dzeñ reklamowych).

B. Ujawnia siê stanowiska archeologiczne o lokalizacji
okre�lonej na rysunku zmian planu:

Ustala siê:
1) wszelkie inwestycje w obrêbie lub w otoczeniu stano-

wisk archeologicznych musz¹ byæ uzgadniane z OW SOZ w Opolu
2) prace ziemne musz¹ byæ prowadzone pod nadzorem

archeologicznym, badania ratownicze  i nadzór finansuje inwe-
stor

3) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹
ochronie prawnej.

W rejonie oznaczonym na rysunku planu udokumentowa-
nych stanowisk archeologicznych, ustala siê obowi¹zek powia-
damiania Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków - Inspekcji Za-
bytków Archeologicznych, o terminie rozpoczêcia i zakoñczenia
prac ziemnych z 7 - dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizo-
wania nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego.

Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz
obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochro-
nie prawnej. Ratownicze badania archeologiczne finansuje in-
westor.

§ 15. Warunki i zasady realizacji planu wynikaj¹ce z
potrzeb ochrony �rodowiska i zdrowia ludzi.

Dla terenów objêtych planem ustala siê nastêpuj¹ce wa-
runki zagospodarowania terenów w tym zakaz zabudowy ,

wynikaj¹cy z potrzeby ochrony zdrowia ludzi i prawid³owego za-
gospodarowania zasobami przyrody:

1) W zakresie lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko -w rozumieniu przepisów pra-
wa ochrony �rodowiska:

a) lokalizacjê inwestycji wskazanych w przepisach ochro-
ny �rodowiska, obowi¹zuj¹cych w tym zakresie, jako przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na  �rodowisko, dla któ-
rych  sporz¹dzenie raportu jest wymagane  dopuszcza siê wy-
³¹cznie na terenach oznaczonych symbolami: P,B,S,R,

b) dopuszcza siê modernizacjê, rozbudowê i przebudowê
istniej¹cych obiektów wskazanych w przepisach ochrony �ro-
dowiska, obowi¹zuj¹cych w tym zakresie, jako przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których
sporz¹dzenie raportu mo¿e byæ  wymagane, je¿eli planowane
przedsiêwziêcie spowoduje ograniczenie dotychczasowych,
negatywnych oddzia³ywañ na �rodowisko lub zdrowie ludzi

c) dopuszcza siê lokalizacjê inwestycji wskazanych w prze-
pisach ochrony �rodowiska, obowi¹zuj¹cych w tym zakresie,
jako przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowi-
sko, dla których sporz¹dzenie raportu mo¿e byæ wymagane, pod
warunkiem, i¿ spe³nione bêd¹ dopuszczalne normy okre�laj¹-
ce standardy jako�ci �rodowiska,

d) zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych i urz¹-
dzeñ, których uci¹¿liwo�æ przekracza granice terenu lokalizacji
obiektu do którego inwestor ma tytu³ prawny oraz przekracza
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Nr Nr

stano
wiska

Typ stanowiska Chronologia Nr rejestru Nr dzia³ek
gruntowych

1
 

10 osada Staro¿ytno�æ ,
�redniowiecze

1052, 1051/1

2
 

12 osada Kultura ³u¿ycka (okres halsztacki) A � 853/89 754/7,  754/8

3
 

13 osada Kultura ³u¿ycka (halsztacki),
kultura pomorska (okres lateñski)

A � 859/9 21
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normy okre�lane jako znacz¹co oddzia³ywuj¹ce na zdrowie lu-
dzi i �rodowisko,

2) W zakresie ochrony przed ha³asem komunikacyjnym i
przemys³owym:

a) zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych i urz¹-
dzeñ przekraczaj¹cych wymogi  w zakresie dopuszczalnych war-
to�ci poziomu d�wiêku w stosunku do istniej¹cej zabudowy
mieszkaniowej i pozosta³ych terenów objêtych planem,

b) ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowi-
sku powodowane przez poszczególne grupy �róde³ ha³asu w
tym drogowego, z wy³¹czeniem ha³asu powodowanego przez
linie elektroenergetyczne, wyra¿one równowa¿nym poziomem
d�wiêku A w dB na granicy dzia³ek zabudowy chronionej z mocy
przepisów szczególnych:

1/ dla terenów oznaczonych symbolami :MR,MN,U; M.-U, UO
 - od �róde³ komunikacji drogowej :
            Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 55 dB(A)
            Leg dla nocy [ 22oo - 6oo ] - 45 dB(A)
 - od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu
            Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 45 dB(A)
            Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 40 dB(A)

2/ dla terenów M-UR
     - od �róde³ komunikacji drogowej :
              Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 60dB(A)
              Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 50dB(A)
      - od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu
               Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 50dB(A)
               Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 40dB(A)

3/ dla terenów pozosta³ych norm ha³asu nie okre�la siê

       W przypadku zmiany wy¿ej wymienionych norm na
mocy przepisów szczególnych , obowi¹zuj¹ normy aktualnie obo-
w i ¹ z u j ¹ c e .

c) pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, w
szczególno�ci znajduj¹ce siê w obiektach lokalizowanych i mo-
dernizowanych w pierwszej linii zabudowy dróg publicznych, po-
winny spe³niaæ wymagania Polskiej Normy, reguluj¹cej ochro-
nê przed ha³asem pomieszczeñ w budynkach oraz dopuszczal-
ne warto�ci poziomu d�wiêku    w pomieszczeniach, okre�lone
w ustanowionych odrêbnych przepisach,

3) w zakresie ochrony powierzchni ziemi i �rodowiska:
a) przed przyst¹pieniem do budowy nale¿y zdj¹æ wierzch-

ni¹ warstwê gleby (humus)   i zagospodarowaæ przy rekultywacji
terenu,

b) gospodarkê odpadami komunalnymi nale¿y prowadziæ
zgodnie z gminnym systemem gromadzenia i odprowadzania
nieczysto�ci,

c) postêpowanie z odpadami innymi zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami szczególnymi    w  tym zakresie,

4) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
a) w zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmos-

ferycznego - nakazuje siê stosowanie technologii i rozwi¹zañ
technicznych pozwalaj¹cych na dotrzymanie norm imisji w gra-
nicach terenów lokalizacji obiektu. Nale¿y wykluczyæ stosowa-
nie w nowo budowanych obiektach paliwa sta³ego i innych o
podwy¿szonej emisji zanieczyszczeñ.

5) w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem:
a) na terenach objêtych planem zakazuje siê lokalizowa-

nie przedsiêwziêæ mog¹cych spowodowaæ zanieczyszczenie wód
podziemnych,

b) dla obiektów w których bêd¹ przechowywane substan-
cje toksyczne nale¿y wykonaæ zabezpieczenia eliminuj¹ce prze-
nikanie ich do wód wraz z urz¹dzeniami monitoruj¹cymi,

c) nakazuje siê instalowanie urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych
�cieki deszczowe, tj. separatorów i osadników, w szczególno�ci
na terenie baz sprzêtowo - transportowych, stacji paliw, zak³a-
dów us³ug motoryzacyjnych i innych w których istnieje niebez-
pieczeñstwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami
ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi,

6) Pozosta³e ograniczenia i zalecenia:
a) wyznacza siê strefê ochrony sanitarnej wokó³ cmenta-

rza o szeroko�ci 50,0m od granicy  terenu, w obrêbie której
obowi¹zuje zakaz budowy nowej zabudowy mieszkaniowej,
zak³adów ¿ywienia, produkcji i przechowywania ¿ywno�ci oraz
sytuowania studzien i punktów czerpania wody do picia i dla
potrzeb gospodarczych,

b) od linii energetycznych - budynki mieszkalne mog¹ byæ
sytuowane w odleg³o�ci  min.10,0 m ,

c) w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi  istniej¹-
cych w ci¹gu drogi KG w ramach modernizacji wskazane jest
zastosowanie podwy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej �cian
i okien.

§ 16. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art.36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê nastêpuj¹ce stawki pro-
centowe w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci objê-
tych niniejszym planem, s³u¿¹ce naliczeniu jednorazowej op³aty
uiszczonej przez w³a�cicieli nieruchomo�ci, w przypadku ich
zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego
planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) tereny nowo projektowanej zabudowy MR,MN,U i M-U
                                                                                                       - 30 %

2) tereny nowoprojektowanej zabudowy M.-UR
                                                                                       - 30 %

3) tereny dzia³alno�ci gospodarczej P,B,S,R i 1 P,B,S,R
                                                                                      - 30 %

4) tereny us³ug komercyjnych UH            - 30 %
5) tereny us³ug publicznych Ukr, UK, UO,ZP,A        -   0 %
6) pozosta³e tereny publiczne , drogi            -   0 %

Przy zbywaniu nieruchomo�ci po³o¿onych na terenach
okre�lonych niniejszym planem, Wójt Gminy Wilków pobierze
jednorazow¹ op³atê, okre�lon¹ na wy¿ej wymienionym pozio-
mie w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§ 17. Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Wilków,  zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr II/12/94 Rady Gminy Wilków z dnia 18 sierpnia 1994 r.
w zakresie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Wilków.

§ 19. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.
                                                                                                    Przewodnicz¹cy

 Rady Gminy
         Dariusz Ku�mierczyk
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Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz.U. Nr 71, poz.733)- Rada Gmi-
ny w Wilkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Uchwala siê program gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy na lata 2003- 2007, w brzmieniu ustalo-
nym w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3.Traci moc uchwa³a Nr XXII/132/2000 Rady Gminy w
Wilkowie z dnia  16 pa�dziernika 2000r. w sprawie ustalenia
stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz uchwa-
³a Nr XIV/64/95 z dnia 13 grudnia 1995r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci czynszu  socjalnego  za lokale mieszkalne.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Dariusz Ku�mierczyk
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Uchwa³a Nr III/21/2002
Rady  Gminy  w  Wilkowie

z dnia  30  grudnia  2002 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr   III/21/2002

Rady Gminy w Wilkowie
z dnia   30 grudnia 2002r.

PROGRAM
GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM

ZASOBEM GMINY WILKÓW na lata 2003- 2007

I. Prognoza wielko�ci zasobów mieszkaniowych Gminy
na lata 2003- 2007.

1. Opis stanu posiadania zasobu mieszkaniowego gminy:

Wyposa¿enie lokali poza en. elektr. i wod¹Ilo�æ
bud.

Ilo�æ
mieszkañ

Pow. u¿ytk.

C.O. C.W. kan. siec. szambo

W tym lokale socj.

Ilo�æ/pow.

Stan na XI.
2002r. 7 18 1.089,60 14 7 9 9 1/27,72

Prognoza zasobów mieszkaniowych Gminy na lata 2003- 2007

Stan techniczny Lokale

socjalne

Lp. Lata Ilo�æ
bud.

Ilo�æ mieszkañ Pow.

u¿ytk..m2

Ilo�æ bud. ocena ilo�æ / p.w.

1. 2003 5 9 456,46

2

3

dobry

�redni 1 / 27,72

2. 2004 3 6 285,86 3 �redni 1 / 27,72

3. 2005 3 6 285,86 3 �redni 1 / 27,72

4. 2006 3 6 285,86 3 �redni 1 / 27,72

5. 2007 3 6 285,86 3 �redni 1 / 27,72
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II. Analiza potrzeb i plan remontów i modernizacji.

 Poni¿ej w tabeli przedstawiono zestawienie niezbêdnych
remontów oraz modernizacji   jakie w zasobach mieszkanio-
wych Gminy planuje siê wykonaæ w latach 2003- 2007

IV. Zasady polityki czynszowej.
Dane wyj�ciowe: rok 2002

       Warto�æ odtworzeniowa 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
budynków mieszkalnych dla powiatu namys³owskiego w okre-
sie 6 miesiêcy tj. od 1 pa�dziernika 2002r. do 31 marca 2003r.
wynosi  2.420 z³. Podstawowa sk³adka czynszu w 2002r. wynosi

                                                              0,80 z³/m2 na miesi¹c.
Rocznie 0,80 z³ x 12= 9,60 z³/m2 na rok, co stanowi
9,60 x 100: 2.420= 0,4% warto�ci odtworzeniowej.
W roku 2003 stawka podstawowa czynszu powinna wy-

nosiæ 2% warto�ci odtworzeniowej.W 2003 roku na poziomie
2,5% warto�ci odtworzeniowej, natomiast w 2005 roku 3% war-
to�ci odtworzeniowej , która obowi¹zywa³aby równie¿ w nastêp-
nych latach.

V. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.

Lokale mieszkaniowego zasobu gminy bêd¹ zarz¹dzane
jak dotychczas przez Urz¹d Gminy.

VI. �ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w
latach 2003- 2007.

1. �ród³em dochodów bêd¹ wp³ywy z czynszów, �rodki ze
sprzeda¿y lokali mieszkalnych, inne �rodki z bud¿etu Gminy.

Wp³ywy czynszu lokali mieszkalnych i u¿ytkowych  99.895   z³
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minus wydatki:
Energia elektr. i cieplne                          25.436
Pozosta³e us³ugi ( nieczysto�ci, zw. inne) 36.339
Zakup materia³ów ( opa³ i inne )              14.350
Przegl¹dy                                                      1.156
Razem wydatki                                        77.281
Ró¿nica                                                + 22.614

Lp. Obiekt Wyszczególnienie robót 2003 2004 2005 2006 2007

1. Bud. komun.
Wilków ul. Parkowa

1

Remont pokrycia dachu z dachówki

naprawa obróbek blacharskich
remont instalacji centralnego ogrzewania

Wymiana pieca c.o.

25.000 15.000 25.000

2. Idzikowice - 24

Konserwacja pokrycia dachowego z papy

2000

3. Jakubowice nr 4 Remont schodów zewn.

Naprawa pokrycia dachowego z

dachówki

5.000

Rok Ilo�æ lokali Pow. u¿ytk. (m2) Warto�æ w tys. z³

2003 9 633,14 505

2004 3 170,60 54

2005 - - -

2006 - - -

2007 - - -

III. Planowana sprzeda¿ w latach 2003- 2007
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VII. Wysoko�æ wydatków w kolejnych latach

Lp. Koszty eksploat.

bie¿¹cej
Koszty remontów Koszty zarz¹du Koszty modernizacji

2003 32.363 2000 -
2004 20.267 25.000 -

2005 22.294 15.000 -
2006 24.523 25.000 -
2007 26.975 5000

P³ace insp. d/s. gospod .
mieszkan.

-

VIII. Opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wy-
korzystania i nacjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy.

Zasoby mieszkaniowe gminy nie wymagaj¹ kapitalnych
remontów, a w zwi¹zku z tym, nie przewiduje siê przekwatero-

wañ lokatorów (na czas remontu) z ¿adnego lokalu mieszkalne-
go. Planuje siê sprzeda¿ 9-ciu lokali mieszkalnych , w 2003r.
lokale te s¹ przygotowane do sprzeda¿y , i wycenione przez rze-
czoznawcê maj¹tkowego. W roku 2004 planowana jest sprze-
da¿ 3 lokali mieszkalnych. Pozosta³e lokale bêd¹ zachowane  w
mieszkaniowym zasobie Gminy.

§ 1.  Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                 o kwotê    41.698,00,
w tym :
Dz. 853 Opieka spo³eczna                    o kwotê   41.698,00
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami o kwotê             19.060,00

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê      22.638,00

§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                 o kwotê    41.698,00,
 w tym :
Dz. 853 Opieka spo³eczna                  o kwotê    41.698,00
Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenie spo³eczne                               o kwotê    18.959,00
- wydatki bie¿¹ce                                 o kwotê      18.959,00

150

Uchwa³a Nr XXXIV/222/2002
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 26 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy .

Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe
                                                                   o kwotê  14.373,00
- wydatki bie¿¹ce                                     o kwotê  14.373,00
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                                    o kwotê    8.366,00
- wydatki bie¿¹ce                                      o kwotê    8.366,00

§ 3. Zmniejsza siê plan wydatków bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                     o kwotê  227.500,00
w tym:
Dz.600 Transport i ³¹czno�æ                  o kwotê  193.500,00
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne         193.500,00
- wydatki maj¹tkowe                         o kwotê      193.500,00
w tym:
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                o kwotê   193.500,00

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotê      32.000,00
Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                                                                           32.000,00
- wydatki bie¿¹ce                                o kwotê       32.000,00

Poz. 149-150
- 356 -

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 r. Nr  142, poz.
1591 z pó�n. zm) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia  26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z pó�n.
zm.) - Rada Miejska  w Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje:

2. Poni¿ej przedstawiono planowane wp³ywy bêd¹ce �ród³em
finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2003- 2007.

Lata czynsze z lokali mieszk. Czynsze z lokali

u¿yt.
Sprzeda¿ lokali Dop³aty z bud¿etu

gminy

Razem

2003 22.567 47.614 505.000 - 575.181

2004 15.546 47.614 54.000 - 101.614

2005 17.101 49.995 - - 67.096

2006 18.811 52.495 - - 71.306

2007 20.692 55.119 - - 75.811



Dz. 851 Ochrona zdrowia                        o kwotê    2.000,00
Rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
                                                                      o kwotê  2.000,00
 wydatki bie¿¹ce                                        o kwotê   2.000,00
w tym: § 2570 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta-

³ych jednostek sektora finansów publicznych o kwotê    2.000,00

§ 4. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                        o kwotê     227.500,00
w tym:

Dz.600 Transport i ³¹czno�æ              o kwotê    113.000,00
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne
                                                                 o kwotê    113.000,00
- wydatki bie¿¹ce                                  o kwotê   113.000,00
Dz.754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-

¿arowa                                                                o kwotê     8.000,00
Rozdzia³ 75403 Jednostki terenowe policji
                                                                    o kwotê    2.000,00
- wydatki maj¹tkowe                                o kwotê   2.000,00
w tym:
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwe-

stycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu-
mieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego

                                                                        o kwotê2.000,00
Rozdzia³ 75412 Ochotnicza stra¿ po¿arna zwiêksza siê
                                                                       o kwotê 6.000,00
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê                o kwotê 6.000,00
Dz.801  O�wiata i wychowanie           o kwotê   16.700,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe   o kwotê  11.000,00
- wydatki bie¿¹ce                                     o kwotê  11.000,00
Rozdzia³ 80110 Gimnazja                         o kwotê    5.700,00
- wydatki bie¿¹ce                                        o kwotê   5.700,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia                        o kwotê   2.000,00
Rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
                                                                     o kwotê   2.000,00
- wydatki bie¿¹ce                                       o kwotê   2.000,00
w tym:
§ 2820 Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie zadañ zleconych do  realizacji stowarzyszeniom
                                                                    o kwotê    2.000,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                    o kwotê   49.800,00
Rozdzia³ 92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury
                                                                   o kwotê   49.800,00
- wydatki bie¿¹ce                                      o kwotê     49.800,00
w tym:
§ 2820 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
                                                                          o kwotê  500,00
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport               o kwotê   38.000,00
Rozdzia³ 92601 Obiekty sportowe         o kwotê  30.000,00
- wydatki maj¹tkowe                               o kwotê  30.000,00
w tym:
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                  o kwotê    30.000,00
Rozdzia³ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
                                                                     o kwotê   8.000,00
- wydatki bie¿¹ce                                      o kwotê   8.000,00
w tym:
§ 2820 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
                                                                      o kwotê  8.000,00

§ 5. Zmienia siê plan zadañ inwestycyjnych na rok 2002
stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr XXVIII/187/2001 Rady

Miejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bu-
d¿etu gminy na rok 2002 poprzez:

w czê�ci 5 - poz. 3 Budowa drogi na ul. Stawowej w Za-
wadzkiem plan zmniejsza siê                      o kwotê   206.000,00

w czê�ci II - poz. 3 Dokumentacja techniczna na budowê
dróg:

ul.Stare Osiedle w Kielczy, ul. Powstañców �l. w ¯êdowi-
cach zwiêksza siê                                           o kwotê       5.000,00

 dodaje siê:
- poz. 6 Dokumentacja techniczna na budowê drogi we-

wnêtrznej dla kompleksu gara¿y w rejonie ul. Bogus³awskiego i
Paderewskiego w Zawadzkiem plan                                7.500,00

- poz. 7 Budowa budynku socjalnego na stadionie miej-
skim plan                                                                           30.000,00 .

§ 6. Zmienia siê plan dotacji dla jednostek samorz¹du
terytorialnego realizowanych na podstawie porozumieñ stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 8 do uchwa³y Nr XXVIII/187/01 Rady Miejskiej
z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
na rok 2002 poprzez dodanie do poz. 1 Starostwo Powiatowe w
Strzelcach Opolskich zadanie

- na modernizacjê samochodu policyjnego plan
                                                                                      2.000,00

§ 7.Zmienia siê plan dotacji podmiotowych dla jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowi¹cy
za³¹cznik nr 9 do uchwa³y Nr XXVIII/187/01 Rady Miejskiej z dnia
20 grudnia 2001 r.w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok
2002 poprzez:

- poz. 2 Ludowy Zespó³ Sportowy w Kielczy plan zwiêksza
siê                                                                          o kwotê   3.000,00

- poz. 3 Ludowy Zespó³ Sportowy w ̄ êdowicach plan zwiêk-
sza siê                                                                  o kwotê    5.000,00

- poz. 11 Towarzystwo Spo³eczno Kulturalne Niemców na
�l¹sku Opolskim plan zwiêksza siê o kwotê                                500,00

dodaje siê:
poz. 12 Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej Zarz¹d Ob-

wodu w Opolu - na zadania w zakresie organizacji wypoczynku
dla dzieci i m³odzie¿y plan                                                     2.000,00.

§ 8. Zmienia siê brzmienie § 14 ust. 1 uchwa³y Nr XXVIII/187/01
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2001 r. w spra-
wie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002 w sposób nastêpu-
j¹cy:                         kwotê 500.000 zmienia siê na 1.000.000,00.

§ 9.Po zmianach bud¿et gminy wynosi:
1. Dochody bud¿etu gminy                            13.658.782,00 ,
w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹-

dowej zlecone i  powierzone                                       1.307.128,00
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych                                                              150.000,00.

2. Przychody                                                        4.185.048,00
w tym:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
                                                                                4.167.000,00
- przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne �rodki)
                                                                                           18.048,00

3. Wydatki bud¿etu gminy                                17.563.830,00
w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zle-

cone i powierzone                                                       1.307.128,00
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

rozwi¹zywania problemów alkoholowych                           150.000,00
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4. Rozchody                                                           280.000,00
w tym:
- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
                                                                                 280.000,00

.

§ 10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy Zawadzkie.

§ 11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia i wymaga
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Antoni Zyzik

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.4  ustawy  z  dnia  8  marca
1990r. o  samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.
1591;  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 / oraz  art.126  ust.1
pkt.1, art.128 ust.1 pkt.1  ustawy  z dnia  26  listopada  1998r. o
finansach  publicznych / Dz.U.Nr 155, poz.1014 ;  1999r. Nr 38,
poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz.1255;  2000r.
Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041,Nr
119, poz.1251, Nr 122, poz.1315;  2001r.Nr 45, poz.497, Nr 46,
poz.499, Nr 88, poz.961,  Nr 98, poz.1070, Nr 100, poz.1082, Nr
102, poz.1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145, poz.1623; 2002r. Nr
41, poz.363 i 365, Nr 74, poz.676, Nr 82, poz.742/ - Zarz¹d   Miej-
ski w Zdzieszowicach  uchwala,  co  nastêpuje :

§  1. Zwiêkszyæ  plan  dochodów   o  kwotê :  24.272,43 z³

w dz.751 - Urzêdy  naczelnych  organów  w³adzy  pañstwo-
wej,  kontroli, i  ochrony  prawa  oraz  s¹downictwa

                                                           o  kwotê :   24.272,43 z³
rozdz.75109 § 201 - wybory  do  rad  gmin, rad  powiatów

i  sejmików wojewódzkich  oraz  referenda  gminne, powiatowe
i  wojewódzkie - dotacja  celowa  przekazana   z  bud¿etu  pañ-
stwa  na  realizacjê  zadañ  bie¿¹cych  z  zakresu  administracji
rz¹dowej  oraz  innych  zadañ  zleconych  gminom  ustawami

                                                             o  kwotê :  24.272,43 z³.

§  2. Zmniejszyæ  plan  dochodów   o  kwotê :         20,00 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna          o  kwotê :          20,00 z³
rozdz.85395 § 201 - pozosta³a  dzia³alno�æ - dotacja  celo-

wa przekazana  z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê  zadañ  bie¿¹-
cych  z  zakresu  administracji     rz¹dowej  oraz  innych  zadañ
zleconych  gminom    ustawami - wyprawki  szkolne

                                                             o  kwotê :          20,00 z³

§  3. Zmniejszyæ  plan  wydatków       o  kwotê :        20,00 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna        o  kwotê :         20,00 z³
rozdz.85395 § 3110 - pozosta³a  dzia³alno�æ - �wiadcze-

nia  spo³eczne -    wyprawki  szkolne       o kwotê :         20,00 z³
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 Uchwa³a  Nr  286 / 2002
Zarz¹du  Miejskiego  w  Zdzieszowicach

 z  dnia  30  wrze�nia  2002r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu  na  2002r.  i  uk³adu  wykonawczego

§  4. Zwiêkszyæ  plan  wydatków       o  kwotê :   24.272,43 z³

w dz.751 - Urzêdy  naczelnych  organów  w³adzy  pañstwo-
wej,  kontroli  i  ochrony  prawa  oraz  s¹downictwa

                                                           o  kwotê :    24.272,43
z³rozdz.75109 - Wybory  do  rad  gmin, rad  powiatów  i  sejmików
województw  oraz  referenda  gminne, powiatowe  i  wojewódz-
kie                                                                 o  kwotê :   24.272,43 z³

 zadania  zlecone
§ 3030 - ró¿ne  wydatki  na  rzecz  osób  fizycznych
                                                            o  kwotê :    12.465,85 z³
  § 4110 - sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                           o  kwotê :         400,00 z³
  § 4120 - sk³adki  na  Fundusz  Pracy
                                                            o  kwotê :           60,00 z³
  § 4210 - zakup  materia³ów  i  wyposa¿enia
                                                             o  kwotê :     2.650,00 z³
  § 4300 - zakup  us³ug  pozosta³ych
                                                             o  kwotê :     8.296,58 z³
   § 4410 - podró¿e  s³u¿bowe  krajowe   o kwotê : 400,00 z³

§  5. Zmiany  dokonane  w § 1 i § 2  powoduj¹  zmiany  w
uk³adzie  wykonawczym bud¿etu :

1.Urz¹d  Miejski

Zwiêkszyæ   plan  dochodów       o  kwotê :  24.272,43 z³
 w dz.751 rozdz.75109 § 201            o  kwotê :  24.272,43 z³

/ dotacja  na wybory  do  rad  gmin, rad  powiatów  i  sejmików
wojewódzkich /

Zmniejszyæ  plan  dochodów           o  kwotê :        20,00 z³
w dz.853 rozdz.85395 § 201             o  kwotê :        20,00 z³

/ sfinansowanie  czê�ci  wyprawki  szkolnej /
Zwiêkszyæ  plan  wydatków              o  kwotê :  24.272,43 z³
w dz.751 rozdz.75109                        o  kwotê :  24.272,43 z³
                       § 3030                         o  kwotê :  12.465,85 z³
                       § 4110                          o  kwotê :       400,00 z³
                       § 4120                         o  kwotê :          60,00 z³
                       § 4210                         o  kwotê :     2.650,00 z³
                        § 4300                          o  kwotê :    8.296,58 z³
                        § 4410                            o  kwotê :       400,00 z³
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   2.Miejsko-Gminny  O�rodek  Pomocy  Spo³ecznej

Zmniejszyæ  plan  wydatków          o  kwotê :         20,00 z³
w dz.853 rozdz.85395 § 3110 - zadanie  zlecone

 / sfinansowanie  czê�ci  wyprawki  szkolnej /.

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

                                                                                                  w.z.Burmistrza
                                                                     Krzysztof  Krzywkowski
                                                                          Zastêpca Burmistrza

  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;  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 / -  Rada  Miejska   w
Zdzieszowicach  uchwala, co  nastêpuje :

§  1. Zwiêkszyæ  plan  dochodów      o  kwotê :   112.000 z³

w  dz.756 - dochody  od  osób  prawnych, od  osób  fizycz-
nych  i  od  innych  jednostek  nie  posiadaj¹cych  osobowo�ci
prawnej                                                             o  kwotê :    112.000 z³

rozdz.75615 - wp³ywy  z  podatku  rolnego, podatku  le�ne-
go, podatku    od  czynno�ci  cywilnoprawnych  oraz  podatków  i
op³at lokalnych  od  osób  fizycznych         o  kwotê :    112.000 z³

§ 050 - podatek  od  czynno�ci  cywilnoprawnych
                                                              o  kwotê :      90.000 z³
§ 091 - odsetki  od  nieterminowych  wp³at  z  tytu³u  podat-

ków  i  op³at                                                    o  kwotê :      22.000 z³

§  2. Zwiêkszyæ  plan  rozchodów    o  kwotê :    22.000 z³

§ 992 - sp³aty  otrzymanych  krajowych  po¿yczek  i  kredy-
tów                                                                     o  kwotê :     22.000 z³

    1.Sp³ata  czê�ci  po¿yczki  z  WFO� i GW.

§  3. Zmniejszyæ  plan  wydatków       o  kwotê :     44.210 z³

w dz.600 - Transport  i  ³¹czno�æ      o  kwotê :       6.000 z³

rozdz.60016 - drogi  publiczne  gminne
                                                                   o  kwotê:        6.000 z³
       1.Wykonanie  remontu  chodnika  na  O�. Piastów I  od

przedszkola  Nr 6  do  bloku  Nr 9

w dz.750 - Administracja  publiczna  o  kwotê :     12.500 z³

rozdz.75022 - Rada  Miejska             o  kwotê :     12.500 z³
 / diety /

w dz.757 - Obs³uga  d³ugu  publicznego
                                                                  o  kwotê :     13.810 z³
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  Uchwa³a  Nr LI / 414 /2002
Rady   Miejskiej  w  Zdzieszowicach

  z  dnia 27  wrze�nia  2002r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu   na  2002rok.

rozdz.75702 - Obs³uga  papierów  warto�ciowych, kredy-
tów  i  po¿yczek                                               o  kwotê :     13.810 z³

( odsetki  od  po¿yczki  z  WFO� )

w dz.854 - Edukacyjna  opieka  wychowawcza
                                                               o  kwotê :       6.400 z³

rozdz.85404 - przedszkola                  o  kwotê :       6.400 z³
 / P-3 :energia  i  zakup  us³ug  pozosta³ych /

w dz.900 - Gospodarka  komunalna  i  ochrona  �rodowi-
ska                                                                    o  kwotê :        5.500 z³

rozdz.90015 - o�wietlenie  ulic, placów  i  dróg
                                                                 o  kwotê :          500 z³
1.RS  Rozwadza -  monta¿  iluminacji  �wi¹tecznych

rozdz.90095 - pozosta³a  dzia³alno�æ  o  kwotê :      5.000 z³
  1.�rodki  na  zakup  materia³ów  na  czyny  spo³eczne.

§  4. Zwiêkszyæ  plan  wydatków     o  kwotê :   134.210 z³

w dz.700 - Gospodarka  mieszkaniowa
                                                                 o  kwotê :     13.000 z³
rozdz.70005 - Gospodarka  gruntami  i  nieruchomo�cia-

mi                                                                        o  kwotê :     13.000 z³
/ zakup  energii -10.000; op³aty  notarialne- 3.000 /

w dz.754 - Bezpieczeñstwo  publiczne  i  ochrona  przeciw-
po¿arowa                                                         o  kwotê :      11.500 z³

rozdz.75412 - Ochotnicze  stra¿e  po¿arne
                                                                o  kwotê :     11.500 z³
w  tym:
Wydatki  bie¿¹ce :                                o  kwotê :       5.500 z³
  1.RS Rozwadza -  na   zakup  okna  do  budynkuOSP

Rozwadza                                                       o  kwotê :          500 z³

2.Zakup  materia³ów  elektrycznych  i  farb  potrzebnych  do
remontu  OSP  ¯yrowa                                  o  kwotê :       5.000 z³

Wydatki  maj¹tkowe :                           o  kwotê :      6.000 z³
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§ 6050 - wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud¿etowych
                                                                 o  kwotê :       6.000 z³
1.Wykonanie dokumentacji  wykonania  przy³¹cza   gazu,

wykonanie  instalacji  gazowej  wewnêtrznej  oraz  wykonanie
bramy  do  OSP  Januszkowice.

w dz.801 - O�wiata  i  wychowanie   o  kwotê :    90.000 z³

rozdz.80110 - gimnazjum                     o  kwotê :    90.000 z³
/ woda  i  c.o /

w dz.854 - Edukacyjna  opieka  wychowawcza
                                                                o  kwotê :     12.210 z³
rozdz.85404 - przedszkola                    o  kwotê :     12.210 z³

Wydatki  bie¿¹ce :                                o  kwotê :       5.810 z³
1.Zakup  sprzêtu  komputerowego w P-3
                                                               o  kwotê :           810 z³
2.�rodki od SM Nr6 na - zakup  materia³ów potrzebnych

do remontu  oraz  wyk³adziny  dla  P-6      o  kwotê :        5.000 z³

Wydatki  maj¹tkowe :                          o  kwotê :      6.400 z³
  § 6050 - wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud¿etowych
                                                                o  kwotê :      6.400 z³
1.Za³o¿enie  systemu  alarmowego w P-3.

w dz.900 - Gospodarka  komunalna  i  ochrona  �rodowi-
ska                                                                    o  kwotê :       6.000 z³

rozdz.90095 - pozosta³a  dzia³alno�æ
                                                                o  kwotê :       6.000 z³
1.zakup konstrukcji  koszy na  boisko  do  gry  w  pi³kê

koszykow¹  na  O�. Piastów  I.

w dz.926 - Kultura  fizyczna  i  sport
                                                               o  kwotê :       1.500 z³

rozdz.92605 § 2550 - zadania  w  zakresie  kultury  fizycznej
i  sportu -  dotacja  podmiotowa  dla  instytucji  kultury - MGOKSiR
na  dzia³alno�æ  klubu " Korona" w  Krêpnej   o  kwotê : 1.500 z³

§  5.  Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Zarz¹dowi  Miej-
skiemu  w  Zdzieszowicach.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Paciorek
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