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Uchwa³a Nr IV/26/2002
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie stosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzeda¿y ratalnej nieruchomo�ci stanowi¹cych
w³asno�æ gminy.

Na podstawie art.70, ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543;
2001 r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; 2002 r. Nr 25, poz.253,
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984)- Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

§ 1.Przy sprzeda¿y ratalnej nieruchomo�ci w postaci:
- lokali mieszkalnych,
- dzia³ek gruntu (zabudowanych i niezabudowanych),
- lokali gospodarczych (komórki gospodarcze, gara¿e i

inne),
- nieruchomo�ci innych ni¿ mieszkalne,
ustala siê umown¹ stawkê oprocentowania w wysoko�ci

7% w stosunku rocznym od nie sp³aconej czê�ci ceny.

§ 2. Trac¹ moc uchwa³y: Nr XXXI/314/98 z dnia 30 kwietnia
1998 r., Nr XXXIII/330/98 z dnia 19 czerwca 1998 r., Nr V/40/99 z
dnia 1 marca 1999 r., Nr XIII/122/98 z dnia 29 listopada 1999 r.,

Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie stosowania umownych
stawek oprocentowania.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczy-
ny, który bêdzie sk³ada³ informacje z jej realizacji na ostatniej
sesji Rady w ka¿dym roku, a¿ do pe³nej sp³aty nale¿no�ci z tytu³u
zakupu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiejw Byczynie

 Józef Lucjan Kêdzia
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Uchwa³a Nr IV/27/2002
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda¿y budynków jednorodzinnych i lokali mieszkal-
nych na rzecz najemców.

Na podstawie art. 68, ust.1, pkt 7 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2000 r. Nr
46, poz.543;  2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; 2002 r.
Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676 i Nr 113, poz.984)- Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od ceny
ustalonej na podstawie warto�ci szacunkowej budynku jedno-
rodzinnego b¹d� lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz
najemcy.

§ 2. 1. Przy sprzeda¿y budynków jednorodzinnych i lokali
mieszkalnych na rzecz najemcy, je¿eli nabywca wnosi zap³atê w
ca³o�ci przed podpisaniem umowy sprzeda¿y w formie aktu
notarialnego udziela siê bonifikatê w wysoko�ci 70% ceny bu-
dynku lub lokalu.

2. W przypadku sprzeda¿y ratalnej bonifikata ta wynosi
50% ceny budynku lub lokalu.

3. Ponadto ustala siê bonifikaty przy sprzeda¿y budynków
lub lokali mieszkalnych ze wzglêdu na wiek obiektów sprzeda-
wanych na rzecz najemców:

a) od ukoñczonych 10 lat do ukoñczonych 15 lat od chwili
wybudowania oraz odtworzonych obiektów zabytkowych do ukoñ-
czonych pe³nych 10 lat od chwili odtworzenia w wysoko�ci
6% ceny budynku lub lokalu w budynku,

b) od ukoñczonych 16 lat, do ukoñczonych 25 lat od chwili
ich wybudowania oraz odtworzonych obiektów zabytkowych od
ukoñczonych pe³nych 10 lat, do pe³nych 20 lat od chwili odtwo-
rzenia w wysoko�ci 10% ceny budynku lub lokalu w budynku,

c) od ukoñczonych 25 lat, do ukoñczonych 35 lat od chwili
ich wybudowania oraz odtworzonych obiektów zabytkowych od
ukoñczonych pe³nych 20 lat, do pe³nych 30 lat od chwili odtwo-
rzenia w wysoko�ci 15% ceny budynku lub lokalu w budynku,

d) budynków i lokali w budynkach w wieku powy¿ej 35 lat
oraz odtworzonych zabytków powy¿ej 30 lat po odtworzeniu, nie
wymagaj¹cych remontów g³ównych w wysoko�ci 18% ceny bu-
dynku lub lokalu,

e) budynków lub lokali w budynkach okre�lonych przez
rzeczoznawcê wyceny nieruchomo�ci jako obiekty do "remontu
kapitalnego b¹d� odtworzenia", nie stanowi¹ce zagro¿enia bu-
dowlanego w wysoko�ci 25% ceny budynku lub lokalu.

4. Przy okre�laniu wieku budynku dla zastosowania boni-
fikat wymienionych w pkt 3, lit. od "a" do "e" wlicza siê jako pierw-
szy, rok budowy okre�lony w operacie szacunkowym, natomiast
nie wlicza siê roku, w którym nieruchomo�æ jest zbywana (sprze-
dawana).

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr III/31/98 Rady Miejskiej w By-
czynie z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie wyra¿enia zgody na
udzielanie bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczy-
ny , który bêdzie sk³ada³ informacje roczne z jej realizacji na
ka¿dej ostatniej sesji Rady, a¿ do ca³kowitej wyprzeda¿y komu-
nalnych zasobów mieszkaniowych za wyj¹tkiem zasobów prze-
znaczonych na cele tzw. mieszkañ socjalnych.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

 w Byczynie
Józef Lucjan Kêdzia
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Uchwa³a Nr IV/28/2002
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357;  1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118; 2000 r. Nr
12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239; 2001 r. Nr 128, poz. 1404 i Nr 144,
poz. 1615; 2002 r. Nr 4, poz. 32 i Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art.
40 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, Nr 113, poz. 984) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysoko�ci mini-

malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
sposobu obliczania wysoko�ci stawki wynagrodzenia zasad-
niczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk
oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku
funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku mo-
tywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy
stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pra-
cy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrud-
niania i innych uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat
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(Dz. U z 2000 r. Nr 39,  poz. 455;  2001 r. Nr 52, poz. 544, 2002 r.
Nr 160, poz. 1323)- Rada Miejska w Byczynie uchwala, co nastê-
puje :

§ 1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XX/194/2000 Rady Miej-
skiej w Byczynie z dnia  19 pa�dziernika 2000 r. w sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okre�laj¹ce-
go wysoko�æ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pra-
cy oraz niektórych innych sk³adników wynagradzania, a tak¿e
wysoko�ci oraz szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania
dodatku mieszkaniowego zmienionej uchwa³¹ Nr XLIII/307/2002
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 czerwca 2002 r., wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany :

I. Zmienia siê § 2, który otrzymuje brzmienie :
   " Wysoko�æ (stawka) miesiêczna dodatku motywacyj-

nego w placówce o�wiatowej, na dany      rok bud¿etowy stano-
wi 4 % planowanego na grudzieñ (ostatni miesi¹c poprzedza-
j¹cy rok    bud¿etowy) wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
wymienionych w § 1 zatrudnionych   w tej placówce".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi By-
czyny.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³y-
wie 14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
1 stycznia 2003 r

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

 w Byczynie
Józef Lucjan Kêdzia
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Uchwa³a Nr XLI/263/2002
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 4 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu miasta i gminy Dobrodzieñ na 2002 rok.

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./ art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1044 z pó�n. zm./ -Rada Miejska w
Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê                  123.970,-
z tytu³u:
- wp³ywów z us³ug /dz. 801/                                                         2.465,-
- dochodów z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu /dz. 851/
                                                                                                    14.000,-
- �rodków na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy
pozyskanych z innych �róde³ /dz. 900/                                  50.000,-
- wp³ywów z ró¿nych dochodów /dz. 854/                              5.400,-
- podatku od czynno�ci cywilno - prawnych od j.g.u. /dz. 756/
                                                                                                    10.000,-
- wp³ywów z ró¿nych dochodów /dz. 801/                              7.000,-
- podatku dochodowego od osób prawnych /dz. 756./
                                                                                                    35.000,-
- wp³ywów z darowizn /dz. 801 /                                                  105,-

Zmniejsza siê dochody bud¿etu o kwotê                           20.105,-
w tym z tytu³u:
- op³aty skarbowej /dz. 756/                                                   10.000,-
- odsetek od �rodków na rachunku bankowym /dz. 758/           10.000,-
- wp³ywy z ró¿nych dochodów /dz. 801/                                        105,-

§2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê   -             103.865,
w tym za:
- na wydatki bie¿¹ce na realizacjê programu przeciwdzia³ania
alkoholizmowi (na dotacjê dla Klubu Sportowego "Start"
w Dobrodzieniu kwotê 3.000 z³, na dotacjê dla LZS "Pogoñ"
w Pludrach 1 .000 z³, na wyposa¿enie placu zabaw w Przedszkolu w
Szemrowicach oraz na Osiedlu w Dobrodzieniu kwotê 10.000 z³)
/dz. 851, rozdz. 85154/                                                            14.000,-

- na wydatki bie¿¹ce /dz. 854, rozdz. 85404/                           680,-
- na wydatki bie¿¹ce /dz. 900, rozdz.90095/                          55.000,-
- na wydatki bie¿¹ce osobowe /dz. 854, rozdz. 85404/
                                                                                                   5.400,-
- na wydatki bie¿¹ce na dotacjê celow¹ przekazan¹ dla powia-
tu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ
miedzy jednostkami samorz¹du terytorialnego /dz. 754, rozdz.
75411/                                                                                     1 .050,-
- na wydatki bie¿¹ce /dz. 750, rozdz. 75023/                         12.000,-
- na wydatki bie¿¹ce /dz. 801, rozdz. 80101/                          8.683,-
- na wydatki bie¿¹ce /dz. 801, rozdz. 80110/                            102,-
- na wydatki bie¿¹ce /dz. 700, rozdz. 70005/                         2.950,-
- na wydatki bie¿¹ce /dz. 750, rozdz. 75022/                         4.000,-

§3. Bud¿et po zmianach wynosi:- po stronie dochodów
                                                                         12.440.887,51

- po stronie wydatków                                             15.389.349,51.

§4. Dokonaæ zmian w bud¿ecie po stronie wydatków po-
miêdzy dzia³ami i rozdzia³ami.

Przenie�æ �rodki w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w
kwocie 90.000,-z³ z wydatków inwestycyjnych na wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki w dz. 750, rozdz. 75047- Pobór podatków i
op³at kwotê 5.000,- z wydatków bie¿¹cych na rozdz. 75022 -
Rady gmin na wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki z rozdz. 85319 - O�rodki pomocy spo³ecznej
kwotê 10.500,- z³ z wydatków bie¿¹cych na zakupy inwestycyjne.

Przenie�æ �rodki z rozdz. 85319- O�rodki pomocy spo³ecznej
kwotê 1.445,-z³ z wydatków bie¿¹cych z wynagrodzeñ na rozdz.
85328- us³ugi opiekuñcze na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeñ.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 1 5 -         Poz.1

pusta
nie liczyc



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 7 - 419 -     Poz. 171-172

Przenie�æ �rodki w rozdz. 85314 zlecone - zasi³ki i pomoc w natu-
rze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne kwotê 10.000,-z³ ze
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne na wydatki bie¿¹ce.
Przenie�æ �rodki w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja kwotê 29.000,-z³  z
wynagrodzeñ osobowych na wydatki bie¿¹ce.
Przenie�æ �rodki w dz. 600, rozdz. 60016- Drogi publiczne gmin-
ne kwotê 12.000,-z³ z wydatków bie¿¹cych na wydatki maj¹tkowe.
Przenie�æ �rodki w dz. 854, rozdz. 85404 Przedszkola kwotê
1 .000,-z³ z wynagrodzeñ na wydatki bie¿¹ce.
Przenie�æ �rodki z dz. 851 rozdz. 85195 -Pozosta³a dzia³alno�æ
kwotê 15.000,- z wydatków bie¿¹cych na dz.900 rozdz.90095 -
Pozosta³a dzia³alno�æ na wydatki bie¿¹ce.

§5. Dokonaæ zmian w planie finansowym �rodków specjal-
nych jak ni¿ej:

§6. Dokonaæ zmian w wykazie inwestycji w warto�ci i
planowanych nak³adach:

- zmniejszyæ �rodki na zadaniu " Modernizacja ul. Ch³op-
skiej w Malichowie"                                          o kwotê    90.000,-

- zwiêkszyæ �rodki na zadaniu " Utwardzenie placu przy
ul. Solnej w Dobrodzieniu dokumentacja i realizacja"

                                                                     o kwotê   12.000,-
- wprowadziæ zadanie " Zakup 2 zestawów komputero-

wych dla Miejsko - Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w
Dobrodzieniu"                                                   na kwotê 10.500,-.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy.

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic
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Uchwa³a Nr XXX/19/2002
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  gminy Grodków - wie� Kolnica-
tereny us³ugowo-mieszkaniowe i tereny obs³ugi komunikacji oraz wie� Jeszkotle  - tereny sportowo-rekreacyjne.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139;
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; 2002r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984),  Rada Miejska w Grodkowie
uchwala,  co nastêpuje:

§ 1.1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków, zatwierdzo-
nego  uchwa³¹ Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXIX/212/94 z dnia
27 kwietnia 1994r., og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego Nr 16  poz. 143, zwan¹ w dalszej czê�ci
uchwa³y planem.

2. Zmiana planu obejmuje dzia³ki:
1) nr 11/5, 11/3, 11/4, 13/1, 633 i 610  km 2   po³o¿one we wsi

Kolnica, oznaczone symbolem RP - uprawy polowe, i przeznacza
je na funkcje us³ugowo-mieszkaniowe,

2) nr 135/1, 136/1, 136/2, 627 i 626 km 3 po³o¿one  we wsi
Kolnica, oznaczone symbolem RP - uprawy polowe, i przeznacza
je na funkcje obs³ugi komunikacji i ruchu turystycznego,

3) nr 10/1, 10/2 i 225/1 km 4 we wsi Jeszkotle, oznaczone
symbolem RP - uprawy polowe, i przeznacza  je na funkcje  spor-
towo-rekreacyjne.

3. Ustalenia zmiany planu zawarte s¹ w tre�ci niniejszej
uchwa³y i na rysunkach zmiany planu, sporz¹dzonych na mapach
jednostkowych w skali 1 : 1.000, stanowi¹cych  za³¹czniki do
uchwa³y nr 1, 2 i 3.

§ 2.1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny funkcjonalne,
oznaczone na rysunkach zmiany planu  symbolem:

1) UC - teren us³ug komercyjnych,
2) MJ - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3) KS - teren  obs³ugi komunikacji i ruchu turystycznego,

4) US - teren urz¹dzeñ sportowo - rekreacyjnych,
5) KG - teren tras komunikacji drogowej - droga/ulica

klasy g³ówna,
6) KL - teren tras komunikacji drogowej - ulica klasy

lokalna,
7) KD - teren tras komunikacji drogowej - ulica klasy

dojazdowa,
8) CP - teren ci¹gów  pieszo-jezdnych.
2. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w ust. 1, zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siê dotych-
czasowy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile
nie jest on sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospoda-
rowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

§ 3.1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami, zawartymi na rysun-
ku planu, s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:

1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce  tereny funkcjonalne - �ci�le okre-

�lone,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny funkcjonalne - orientacyjne,
4) obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna linia zabudowy,
5) zalecana lokalizacja pasów zieleni izolacyjnej,
6) zalecana lokalizacja wjazdu i wyjazdu z terenu,
7) symbole terenów funkcjonalnych.
2. Pozosta³e, nie wymienione w ust. 1 elementy rysun-

ków planu, maj¹ charakter informacyjny.

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

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zmiany
planu, o której mowa w § 1 uchwa³y,

2) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy obowi¹zuj¹cych ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz  Normy Polskie i Normy Bran¿owe,

                             tabelka
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3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ takie przeznaczenie, które przewa¿a na terenie wyznaczo-
nym liniami rozgraniczaj¹cymi,

4) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³-
niaj¹ i wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

5) intensywno�ci zainwestowania - nale¿y przez to rozu-
mieæ wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny, procentowy udzia³
powierzchni zabudowanej oraz przeznaczonej pod utwardzone
doj�cia, dojazdy, place gospodarcze i parkingi do wielko�ci te-
renu  lub dzia³ki, bêd¹cej we w³adaniu w³a�ciciela /inwestora,
zgodnie z ustaleniami planu,

6) intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny, procentowy udzia³ po-
wierzchni zabudowanej do powierzchni terenu funkcjonalnego
lub dzia³ki, bêd¹cej we w³adaniu w³a�ciciela/inwestora, zgod-
nie z ustaleniami planu,

7) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - to obowi¹zek sytuowa-
nia obiektów  przeznaczenia   podstawowego na linii zabudowy
okre�lonej rysunkiem planu,

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - to zakaz sytuowania
wszelkich obiektów budowlanych bli¿ej linii rozgraniczaj¹cych tereny
tras komunikacji drogowej, ni¿ pozwala na to ustalona rysunkiem
planu lub tre�ci¹ uchwa³y, nieprzekraczalna linia zabudowy,

9) dachu symetrycznym - nale¿y przez to rozumieæ dach
o jednakowych k¹tach nachylenia g³ównych po³aci dachowych,
zbiegaj¹cych siê w g³ównej kalenicy.

§ 5.1. UC - teren us³ug komercyjnych, z przeznaczeniem
podstawowym pod us³ugi gastronomii oraz  obs³ugi ruchu tury-
stycznego i komunikacji (w tym specjalistyczne stacje obs³ugi i
warsztaty naprawcze samochodów).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi handlu detalicznego,
2) jednorodzinny budynek mieszkalny w³a�ciciela terenu

lub mieszkanie w budynku us³ugowym,
3) towarzysz¹ce obiekty  gospodarcze,
4) zieleñ izolacyjna i ozdobna z ma³¹ architektur¹,
5) urz¹dzenia  komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten nadaw-
czych emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu us³ug komercyjnych UC ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2) Zakaz lokalizacji:
a) inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,
b) miejsc postojowych dla samochodów ciê¿arowych, w

przypadku braku zgody zarz¹dcy na bezpo�redni wjazd i wyjazd
z terenu na drogê KG.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 80% po-

wierzchni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 40% powierzchni dzia³ki,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków - 10m

od granicy pasa drogowego drogi KG oraz 6m od granicy pasa
drogowego ulicy KD; dla pozosta³ych obiektów budowlanych -
zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) wjazd na teren z planowanej ulicy KD; dopuszcza siê
wjazd i wyjazd z terenu na drogê KG na warunkach okre�lonych
przez zarz¹dcê; parametry techniczne zjazdu publicznego dosto-
sowaæ do wymagañ bezpieczeñstwa ruchu na drodze oraz wy-
miarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony,

e) budynki przeznaczenia podstawowego - sytuowaæ w
centralnej lub pó³nocnej czê�ci terenu; nieprzekraczalna wyso-
ko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze),
lecz nie wiêcej ni¿ 5 m od poziomu terenu do okapu dachu;
zaleca siê dach spadzisty - symetryczny, o k¹tach nachylenia
g³ównych po³aci dachowych 40-45o, sytuowany kalenic¹ równo-
legle do drogi KG; dopuszcza siê realizacjê obiektów w techno-
logiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

f) wolno stoj¹ce budynki przeznaczenia uzupe³niaj¹cego -
sytuowaæ w po³udniowej czê�ci terenu, w s¹siedztwie istniej¹-
cej zabudowy mieszkaniowej; w rozwi¹zaniach projektowych
stosowaæ �rodki techniczne zmniejszaj¹ce uci¹¿liwo�ci, wyni-
kaj¹ce z oddzia³ywania drogi KG, do poziomu okre�lonego w
przepisach szczególnych i w Polskich Normach, w tym szcze-
gólnie stosowaæ �rodki techniczne zapewniaj¹ce ochronê bu-
dynków przed ha³asem; nieprzekraczalna wysoko�æ  2 kondy-
gnacje nadziemne, w tym u¿ytkowe poddasze, lecz nie wiêcej
ni¿ 5 m od poziomu terenu do okapu dachu; zaleca siê dostoso-
waæ  kszta³t i sposób sytuowania dachu do budynku przezna-
czenia podstawowego,

g) zapewniæ ogóln¹ dostêpno�æ terenu po³o¿onego przed
elewacj¹ frontow¹ budynku  przeznaczenia podstawowego,

h) od strony zabudowy mieszkaniowej, wliczaj¹c w to za-
budowê zlokalizowan¹ na terenie UC, wykonaæ pas zieleni izo-
lacyjnej komponowanej o szer. min. 3 m,

i) zapewniæ w granicach dzia³ki w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc
postojowych dla u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych  okre-
sowo, jednak nie mniej ni¿ 10 m.p.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych,

b) postêpowanie z odpadami niebezpiecznymi - zgodne z
przepisami szczególnymi,

c) dopuszczalny poziom  ha³asu na terenie, jak dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�lniczy-
mi, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 6.1. MJ  - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, z przeznaczeniem pod wolno stoj¹ce jednorodzinne  domy
mieszkalne.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi handlu detalicznego i gastronomii,
2) budynki gospodarcze,
3) ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
4) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten nadaw-
czych emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MJ ustala siê:

1) Zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów terenu oraz
lokalizacji drugiego, wolno stoj¹cego budynku mieszkalnego.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 70% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - max.  35% powierzchni terenu,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków - istnie-

j¹ca  od granicy pasa drogowego drogi KG oraz 6m od granicy
pasa drogowego ulicy KL i KD; dla pozosta³ych obiektów bu-
dowlanych - zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) wjazd na teren z ulicy KL lub KD,
e) budynki przeznaczenia podstawowego - nieprzekraczal-

na wysoko�æ 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe pod-
dasze), lecz nie wiêcej ni¿ 6m od poziomu terenu do okapu
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dachu; dach spadzisty- symetryczny, o k¹tach nachylenia g³ów-
nych po³aci dachowych 40-45o, sytuowany kalenic¹ równolegle
do drogi KG,

f) budynki przeznaczenia uzupe³niaj¹cego - nieprzekraczal-
na wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe pod-
dasze), lecz nie wiêcej ni¿ 4,5m od poziomu terenu do okapu
dachu; zaleca siê kszta³tem dachu nawi¹zaæ do budynku miesz-
kalnego,

g) w granicach terenu zapewniæ min. 2 miejsca postojo-
we dla samochodów osobowych (wliczaj¹c gara¿), oraz min.
0,1m.p./1m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug, jednak nie mniej ni¿
3m.p.

3) Warunki  ochrony �rodowiska:
a) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z us³ugami rzemie�lniczy-
mi, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 7.1. KS - teren obs³ugi komunikacji i ruchu turystycz-
nego, z przeznaczeniem podstawowym pod urz¹dzenia i obiekty
stacji paliw z parkingami dla samochodów osobowych i ciê¿a-
rowych.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi gastronomii i handlu detalicznego,
2) towarzysz¹ce obiekty  gospodarcze,
3) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej,
1) zieleñ izolacyjna i ozdobna z ma³¹ architektur¹.
3. Dla terenu obs³ugi komunikacji i ruchu turystycznego

KS ustala siê:
1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 80% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 40% powierzchni terenu,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków - 12m

od projektowanego pasa drogowego drogi KG,  8m od projekto-
wanego pasa drogowego ulicy KL i KD; dla pozosta³ych obiek-
tów budowlanych - zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) wjazd na teren i wyjazd z planowanej drogi KL; parame-
try techniczne zjazdu publicznego dostosowaæ do wymagañ
bezpieczeñstwa ruchu na drodze oraz wymiarów gabarytowych
pojazdów, dla których jest przeznaczony,

e) obiekty i budynki przeznaczenia podstawowego i uzu-
pe³niaj¹cego  - nieprzekraczalna wysoko�æ  max. 2 kondygna-
cje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿
7m od poziomu terenu do okapu dachu; dopuszcza siê realiza-
cjê obiektów w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walo-
rach architektonicznych,

f) urz¹dzenia i instalacje stacji paliw sytuowaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi i Polsk¹ Norm¹; za-
chowaæ wymagane przepisami szczególnymi odleg³o�ci dla
obiektów, urz¹dzeñ i instalacji od stref zagro¿enia wybuchem,

g) od strony zabudowy wiejskiej zaleca siê wykonaæ pas
zieleni izolacyjnej,

h) zapewniæ w granicach terenu min. 0,1miejsca postojo-
wego/1m2 pow. u¿ytkowej us³ug handlu i gastronomii.

2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny jego oddzia³ywania (w tym szczególnie na �rodowisko
wodno - gruntowe), zgodnie z przepisami szczególnymi - wnio-
ski i uwagi z niej  wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) w rozwi¹zaniach projektowych obiektów, urz¹dzeñ i in-
stalacji przeznaczenia podstawowego terenu zapewniæ bezpiecz-
ne dla �rodowiska rozwi¹zania techniczne, zabezpieczaj¹ce
przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód grun-
towych i wg³êbnych , a tak¿e minimalizuj¹ce emisjê par produk-

tów naftowych do powietrza atmosferycznego w procesach na-
pe³niania zbiorników magazynowych stacji paliw oraz wydawa-
nia tych produktów; w rozwi¹zaniach technicznych uwzglêdniæ
zalecenia z przeprowadzonych badañ hydrogeologicznych i geo-
logiczno - in¿ynierskich; minimalizowaæ mo¿liwo�æ powstania
sytuacji awaryjnych, uczyniæ je przewidywalnymi i zapewniæ kon-
trolê ich przebiegu (monitoring stanu zanieczyszczenia gruntu),

c) dzia³alno�æ obiektów i urz¹dzeñ  przeznaczenia podsta-
wowego i uzupe³niaj¹cego nie mo¿e  powodowaæ przekrocze-
nia dopuszczalnych norm emisji do �rodowiska w zakresie za-
nieczyszczenia powietrza, gleby, wody, ha³asu, wibracji, oraz sta-
nowiæ zagro¿enia bezpieczeñstwa dla ludzi i mienia na tere-
nach s¹siednich,

d) odprowadzenie �cieków przemys³owych, w tym zanie-
czyszczonych �cieków  deszczowo-przemys³owych z  powierzchni
zwi¹zanych z przyjmowaniem i wydawaniem produktów nafto-
wych  do zorganizowanego wewnêtrznego systemu kanalizacji,
z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika wybieranego. Lo-
kalizacja zbiornika na nieczysto�ci ciek³e  o pojemno�ci  wiêk-
szej ni¿ 50 m3 wymaga uzgodnienia z  w³a�ciwym inspektorem
sanitarnym,

e) �cieki opadowe z dróg, dojazdów,  parkingów oraz  tere-
nu stacji paliw, na których nie dokonuje siê przyjmowania i wy-
dawania produktów naftowych, mog¹ byæ kierowane do gruntu,
pod warunkiem zachowania parametrów wynikaj¹cych z przepi-
sów szczególnych,

f) odpady niebezpieczne - przekazywaæ do unieszkodli-
wienia upowa¿nionym jednostkom gospodarczym, po uzyska-
niu w³a�ciwego zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebez-
piecznych,

g) woda dla myjni samochodowej - w obiegu zamkniê-
tym, uzupe³niana z wodoci¹gu komunalnego,

h) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 8.1. US - teren urz¹dzeñ sportowo-rekreacyjnych, z
przeznaczeniem podstawowym pod terenowe urz¹dzenia spor-
tu i rekreacji (boiska sportowe, urz¹dzenia gimnastyczne,  �cie¿ki
rowerowe  i urz¹dzenia zabawowo - rekreacyjne itp.).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) obiekty socjalno-sanitarne,
2) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
3) zieleñ izolacyjna, parkowa i ozdobna z ma³¹ architektur¹,
4) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce.

3. Dla terenu urz¹dzeñ sportowo-rekreacyjnych US
ustala siê:

1) Zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów terenu.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 80% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 10% powierzchni terenu,
a) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków - 6m od

granicy pasa drogowego drogi KD i ci¹gu pieszo-jezdnego CP;
dla pozosta³ych obiektów budowlanych - zgodnie z przepisami
szczególnymi,

c) wjazd na teren z drogi KD,
d) nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje

nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 4m
od poziomu terenu do okapu dachu,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ wymagane
przepisami szczególnymi odleg³o�ci  projektowanej zabudowy i
urz¹dzeñ  sportowych od linii 15kV, w tym szczególnie wymaga-
nej wolnej od wszelkich przeszkód przestrzeni nad boiskami,

f) przy lokalizacji widowni wykorzystaæ naturalne spadki
terenu,
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g) zaleca siê wykonaæ pas zieleni izolacyjnej od strony
zabudowy mieszkaniowej i terenu KD oraz zapewniæ powi¹za-
nia komunikacyjne z s¹siednim, prywatnym terenem rekreacyj-
no-wypoczynkowym za zgod¹ w³a�ciciela.

4. Warunki ochrony �rodowiska:
1) dopuszczalny poziom  ha³asu na terenie, jak terenów

wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi.

§ 9.1. KG  - teren tras komunikacji drogowej, z przezna-
czeniem podstawowym pod istniej¹c¹ drogê/ulicê (wojewódzk¹)
klasy - g³ówna (G1/2).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) przystanki komunikacji zbiorowej,
2) urz¹dzenia komunikacyjne, w tym zwi¹zane z eksplo-

atacj¹ tras,
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, za zgod¹ i

na warunkach  zarz¹dcy drogi,
4) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura.
3. Dla  terenu tras komunikacji drogowej KG ustala siê:
1) Do czasu realizacji obej�cia drogowego wsi zachowu-

je siê dotychczasowy przebieg drogi; docelowa jej klasa - ulica
zbiorcza (Z1/2); wykonaæ, zgodnie z  za³. nr 2 do uchwa³y, moder-
nizacjê skrzy¿owania drogi KG z ulic¹ KL, w celu uspokojenia
ruchu na terenie zabudowanym wsi Kolnica.

2) Przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagro-
¿eñ dla wód i gruntów, zgodnie z przepisami szczególnymi; wnio-
ski i uwagi nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

3) Parametry techniczne drogi:
a) szeroko�æ pasa drogowego - 25m,
b) jezdnia - szer. min. 7m,
c) �cie¿ka rowerowa dwukierunkowa - jednostronna - szer.

min. 2,4m,
d) chodnik - szer. min.2m,
4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w  sprawie
oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z przepisami szczególnymi -
wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji desz-
czowej lub do gruntu i cieków wodnych, zgodnie z przepisami
szczególnymi.

§ 10.1. KL - teren tras komunikacji drogowej, z przezna-
czeniem pod istniej¹ce i projektowane ulice klasy lokalna (L1/2).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia komunikacji , w tym zwi¹zane z eksploata-

cj¹ tras,
2) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura,
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, za zgod¹ i

na warunkach  zarz¹dcy drogi.
3. Dla terenu tras komunikacji drogowej KL ustala siê:
1) Parametry techniczne drogi:
a) szeroko�æ pasa drogowego - 12m,
b) jezdnia - szer. min. 5,5m,
c) chodnik - jedno- lub dwustronny o szer.  min. 2m,
2) Zaleca siê sytuowaæ przyuliczne pasy postojowe dla

samochodów osobowych o szer. min. 2,5m w ilo�ci  min. 1m.p.
na 5 mieszkañ usytuowanych w ci¹gu ulicy.

§ 11.1. KD - teren tras komunikacji drogowej, z przeznacze-
niem pod istniej¹ce i projektowane ulice klasy dojazdowa (D1/2).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia komunikacji , w tym zwi¹zane z eksploatacj¹ tras,
2) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura,
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej , za zgod¹ i

na warunkach  zarz¹dcy drogi.
3. Dla terenu tras komunikacji drogowej KD ustala siê:
1) Parametry techniczne drogi:
a) szeroko�æ pasa drogowego - 10m,
b) jezdnia - szer. min. 5m,
c) chodnik - jednostronny o szer.  min. 2m,
d) minimaln¹ wielko�æ placu manewrowego ulicy "�le-

pej" - 20x20m,
2) Zaleca siê  przy placu manewrowym ulicy "�lepej" za-

pewniæ miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilo-
�ci niezbêdnej dla s¹siednich terenów funkcjonalnych.

 § 12.1. CP - teren ci¹gów pieszo-jednych, z przeznacze-
niem podstawowym pod piesze ci¹gi spacerowe  oraz drogi
gospodarcze obs³ugi  terenów rolnych.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
a) sieci infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu ci¹gów pieszo-jezdnych CP ustala siê:
1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych,
2) szeroko�æ pasa drogowego - 6m,
3) parametry, nawierzchniê i wystrój ci¹gu dostosowaæ do

wymogów  u¿ytkowych pojazdów, dla których jest przeznaczony,
oraz  bezpieczeñstwa ludzi.

§ 13.Ustala siê zasady wyposa¿enia terenów w infrastruk-
turê techniczn¹:

1) zaopatrzenie  w wodê do celów bytowych i p/po¿ - z
istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,

2) odprowadzenie �cieków bytowych - do szczelnego zbior-
nika wybieralnego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, z
odprowadzeniem na komunaln¹ oczyszczalniê �cieków,

3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ na warunkach okre-
�lonych przez w³a�ciwy Z.E.,

4) zaopatrzenie w ciep³o - z indywidualnych �róde³ ciep³a
na paliwa niskoemisyjne lub na paliwa sta³e, z wykorzystaniem
urz¹dzeñ niskoemisyjnych,

5) odprowadzenie odpadów bytowych - na sk³adowisko
komunalne.

§ 14.Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym ustala
siê nastêpuj¹ce stawki procentowe, w stosunku do wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci objêtych niniejsz¹ zmian¹ planu, s³u¿¹ce
naliczaniu jednorazowej op³aty uiszczanej przez w³a�cicieli  nie-
ruchomo�ci w przypadku ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w
którym ustalenia planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) 30% dla terenu oznaczonego symbolem KS,
2) 0% dla pozosta³ych terenów.

§ 15.Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grod-
ków, zatwierdzonego  uchwa³¹ Rady Miejskiej w Grodkowie
Nr XXIX/212/94 z dnia 27 kwietnia 1994r, w zakresie  uregulowa-
nym  niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 16.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski
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Uchwa³a Nr XXX/20/2002
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków, rejon ul. Klubowej - tereny
us³ugowo-mieszkaniowe

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139;
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; 2000r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz.
1804; 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984),  Rada Miejska w
Grodkowie  uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Grodków, zwany w dalszej czê�ci uchwa³y
planem, obejmuj¹cy tereny po³o¿one w  rejonie ul. Klubowej -
S³owackiego - Warszawskiej - linii kolejowej PKP.

2. Ustalenia zmiany planu zawarte s¹ w tre�ci niniejszej
uchwa³y i na rysunku planu, sporz¹dzonym na mapie sytuacyj-
no-wysoko�ciowej w skali 1 : 1.000, stanowi¹cym integraln¹
czê�æ  uchwa³y.

§ 2.1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny funkcjonalne,
wyznaczone liniami rozgraniczaj¹cymi,  oznaczone na rysunku
planu symbolem:

1) ZP - teren zieleni parkowej,
2) ZC - teren zieleni cmentarnej,
3) MN - teren zabudowy mieszkaniowej rodzinnej,
4) MU - teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
5) UM - teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej,
6) UC- teren koncentracji us³ug komercyjnych,
7) UH - teren us³ug handlu,
8) UH-T - teren publiczny us³ug handlu,
9) UP - teren us³ug  o charakterze  publicznym,
10) UK-S - teren us³ug kultury i sportu,
11) PS - teren sk³adów i magazynów,
12) IE - teren zaopatrzenia w energiê elektryczn¹.
13) KT - teren obs³ugi komunikacji kolejowej,
14) KS - teren obs³ugi komunikacji zbiorowej,
15) KP - teren urz¹dzeñ komunikacji,
16) KZ - teren tras komunikacji drogowej, ulica klasy zbiorcza,
17) KL - teren tras komunikacji drogowej, ulica klasy lokalna.
18) KD - teren tras komunikacji drogowej, ulica klasy do-

jazdowa,
19) CP - teren ci¹gów pieszo-jezdnych.
2. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w ust. 1, zgodnie z ustaleniami planu  dopuszcza siê dotychcza-
sowy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodarowania
terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

§ 3. 1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami,  zawartymi na rysun-
ku planu s¹  nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:

1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny funkcjonalne - �ci�le okre�lone,
3) linie rozgraniczaj¹ce  tereny funkcjonalne - orientacyjne,
4) obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna linia zabudowy,
5) linie podzia³ów w³asno�ciowych - zalecane,
6) strefa ochrony konserwatorskiej typu "B",
7) budynki zabytkowe, ujête w ewidencji zabytków architektury,

8) budynki wykazuj¹ce cechy zabytkowe - objête ochron¹
konserwatorsk¹,

9) drzewa i aleje drzew - objête ochron¹ konserwatorsk¹,
10) zalecany sposób sytuowania projektowanych budynków,
11) zalecane kierunki wjazdu i wyjazdu z terenu,
12) zalecane kierunki wej�æ pieszych lub pieszo-jezdnych

na teren,
13) zalecane  wyburzenia substandardowych budynków

lub ich czê�ci,
14) strefa  sanitarna cmentarza,
15) symbole terenów funkcjonalnych.

2. Pozosta³e, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku
planu, maj¹ charakter informacyjny.

§ 4.1. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych tereny funkcjonalne
- �ci�le okre�lonych, nie podlega zmianom. Dopuszcza siê zmia-
nê przebiegu linii rozgraniczaj¹cych -  orientacyjnych, w dosto-
sowaniu  do potrzeb.

2. Przy zagospodarowaniu terenów, wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi oprócz ustaleñ, o których mowa w § 1,  obo-
wi¹zuj¹  przepisy szczególne, zawieraj¹ce inne  ograniczenia
lub zasady dysponowania  terenami,  czy  te¿ zawieraj¹ce inne
ograniczenia odno�nie prowadzenia okre�lonych rodzajów dzia-
³alno�ci przez w³a�cicieli lub inne osoby dysponuj¹ce  gruntami.

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

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

2) rysunku planu -  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu  wykonany na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali
1 : 1.000 , stanowi¹cy integraln¹ czê�æ uchwa³y,

3) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy  ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
Normy Polskie i Normy Bran¿owe,

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

5) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

6) intensywno�ci zainwestowania - nale¿y przez to rozu-
mieæ wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny,  procentowy udzia³
powierzchni zabudowanej oraz przeznaczonej pod utwardzone
doj�cia, dojazdy, place gospodarcze i parkingi do wielko�ci te-
renu lub dzia³ki, bêd¹cej we w³adaniu w³a�ciciela/inwestora,
zgodnie z ustaleniami planu,

7) intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny, procentowy udzia³ po-
wierzchni zabudowanej do powierzchni terenu funkcjonalnego
lub dzia³ki,  bêd¹cej  we w³adaniu  w³a�ciciela/inwestora,   zgod-
nie z ustaleniami planu,
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8) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy -  to obowi¹zek sytuowa-
nia obiektów przeznaczenia podstawowego na linii zabudowy,
okre�lonej rysunkiem planu lub tre�ci¹ uchwa³y,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - to zakaz sytuowa-
nia wszelkich obiektów kubaturowych bli¿ej krawêdzi jezdni lub
granicy pasa drogowego, ni¿ pozwala na to ustalona rysunkiem
planu lub tre�ci¹ uchwa³y, nieprzekraczalna linia zabudowy,

10) dachu symetrycznym - nale¿y przez to rozumieæ dach
o jednakowych k¹tach nachylenia g³ównych po³aci dachowych,
zbiegaj¹cych siê w jednej kalenicy, z wy³¹czeniem kszta³tu lu-
karn i innych form do�wietlenia poddasza u¿ytkowego,

11) us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
fryzjerskie, krawieckie, szewskie, naprawy sprzêtu AGD i RTV,
fotograficzne, pralnicze, kosmetyczne, renowacji odzie¿y, zegar-
mistrzowskie, optyczne, elektrotechniczne, odnawiania miesz-
kañ i inne, np. administracji, zarz¹dzania i finansowe itp., nie
powoduj¹ce uci¹¿liwo�ci dla s¹siedniej zabudowy chronionej
poprzez emisjê ha³asu, zanieczyszczenie powietrza, czy te¿  od-
dzia³ywanie odorowe (zapachowe), a tak¿e nie powoduj¹ce
uci¹¿liwo�ci wynikaj¹cych z ruchu samochodów  w porze noc-
nej (22oo-6oo),

12) us³ugach rzemie�lniczych - nale¿y przez to rozumieæ
rzemios³o us³ugowe i produkcyjne takie, jak us³ugi stolarskie,
�lusarskie, kamieniarskie oraz  inne o podobnym profilu, nie
stanowi¹cych  uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska i s¹siednich tere-
nów o funkcjach chronionych.

§ 6.1. ZP - teren zieleni parkowej, z przeznaczeniem  pod-
stawowym pod  ogólnodostêpny park miejski.

2.  Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia rekreacji i wypoczynku, w tym szczególnie

urz¹dzenia zabawowe dla dzieci, oraz ma³a architektura,
2) szalet publiczny,
3) sztuczne zbiorniki wodne,
4) komunikacja wewnêtrzna, w tym �cie¿ki rowerowe i

niezbêdne miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
5) podziemne sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicz-

nej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promienio-
wanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu zieleni parkowej ZP ustala siê:
1) Zakaz :
a) dokonywania wtórnych podzia³ów w³asno�ciowych i

wygradzania terenu,
b) lokalizacji tablic reklamowych.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 30% powierzch-

ni terenu,
b) wjazd/wej�cie na teren z ulicy KZ i KD,
c) zachowaæ podzia³ parku na czê�æ komponowan¹ (po-

³udniowa czê�æ terenu) oraz naturalistyczno-krajobrazow¹ (pó³-
nocna czê�æ terenu, po³o¿ona wzd³u¿ Strugi Grodkowskiej); za-
pewniæ wysoki poziom rozwi¹zañ kompozycyjnych jego prze-
strzeni oraz "posadzki" terenu, wysokie walory architektoniczne
naziemnych obiektów i urz¹dzeñ, w tym szczególnie ma³ej ar-
chitektury i urz¹dzeñ technicznych (³awki, o�wietlenie itp.),

d) dokonaæ nasadzeñ komponowanych zieleni w czê�ci
naturalistyczno-krajobrazowej parku, z gatunków drzew i krze-
wów zgodnych z siedliskiem.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) zachowaæ przebieg historycznego ci¹gu pieszo-jezd-

nego, oznaczonego symbolem CP, oraz zabytkow¹ trafostacjê,
oznaczon¹ symbolem IE;

b) uzupe³niæ nasadzenia szpalerowe wzd³u¿ ci¹gu  CP
gatunkami dominuj¹cymi (kasztanowce, lipy, klony, jesiony), przy
zachowaniu  ustalonej dla niego szeroko�ci pasa drogowego,

c) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ wskazanych na ry-
sunku planu pojedynczych drzew i alei drzew (kasztanowce, lipy,
wierzby) - zakaz wycinki, dopuszczalne tylko ciêcia pielêgnacyj-
ne po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,

d) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie -  nie ustala siê.

§ 7.1. ZC - teren zieleni cmentarnej, z przeznaczeniem
podstawowym pod czynny  cmentarz ogólnowyznaniowy.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) cmentarne obiekty kubaturowe (mi. dom pogrzebowy,

kaplica),
2) zieleñ cmentarna i elementy ma³ej architektury,
3) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten nadaw-
czych emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu zieleni cmentarnej ZC ustala siê:
1) Zakaz :
a) lokalizacji w strefie sanitarnej cmentarza, tj.  w odleg³o-

�ci mniejszej ni¿ 50 m od granicy jego terenu nowych budynków
mieszkalnych,  a tak¿e zak³adów produkuj¹cych i przechowuj¹-
cych artyku³y ¿ywno�ciowe, zak³adów zbiorowego ¿ywienia  oraz
nowych ujêæ wody,

b) dokonywania wtórnych podzia³ów  terenu.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zabudowy - max. 10% powierzchni terenu,
b) powierzchnia pól grzebalnych - max 70% powierzchni

terenu,
c) wej�cie i wjazd na teren - z ul. Klubowej (jak dotych-

czas) oraz z ci¹gu pieszo-jezdnego CP,
d) dla rozbudowy cmentarza kontynuowaæ istniej¹ce za-

sady kompozycji z uwzglêdnieniem warunków okre�lonych prze-
pisami szczególnymi,

e) dopuszcza siê wmurowanie w zabytkowe ogrodzenie
terenu tablic pami¹tkowych i p³askorze�b - po uzyskaniu opinii
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

f) zapewniæ wyposa¿enie terenu w sieæ wodoci¹gow¹ dla
celów pielêgnacji grobów i zieleni, oraz  miejsca sk³adowania
odpadów.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê strefê ochrony krajobrazu kulturowego obej-

muj¹c¹ teren ZC, a w niej ochronê starodrzewu komponowane-
go i wybranych nagrobków oraz obowi¹zek uzyskania opinii
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wydawanych decy-
zji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i projektu
budowlanego, a tak¿e wszelkich prac konserwatorskich i re-
montowych w obiektach i na terenie cmentarza oraz zgodê na
wycinkê starodrzewu,

b) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych
w gminnej ewidencji dóbr kultury (nie wpisanych do rejestru
zabytków) oraz obowi¹zek  uzyskania opinii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i kon-
serwatorskich oraz  projektu budowlanego  dla:

-  kaplicy cmentarnej  (1920r.),
-  bramy wej�ciowej oraz muru wokó³ cmentarza  (murowa-

ny - od strony ul. S³owackiego, Klubowej i od strony zachodniej),
c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 8.1. MN - teren zabudowy mieszkaniowej rodzinnej, z
przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹, ma³e domy rodzinne (do 4-ch mieszkañ) oraz
wielorodzinn¹ niskiej intensywno�ci.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi handlu detalicznego w parterze budynku, z wy³¹-

czeniem handlu artyku³ami ¿ywno�ciowymi,
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2) budynki gospodarcze,
3) ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
4) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten nadaw-
czych emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej rodzinnej MN
ustala siê:

1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-
ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2) Zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w stre-
fie sanitarnej cmentarza, tj. odleg³o�ci mniejszej ni¿ 50 m od
granicy jego terenu.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 60% powierzchni

dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 35% powierzchni dzia³ki,
c) wjazd na teren - z terenów publicznych ulic KZ,  KL, KD,

ci¹gu pieszo-jezdnego CP lub terenu UH-T,
d) budynki mieszkalne - nieprzekraczalna wysoko�æ - do-

tychczasowa, tj. 2 kondygnacje nadziemne, z mo¿liwo�ci¹  nad-
budowy o dach wysoki i adaptacj¹ poddasza na cele mieszkal-
ne; zaleca siê dach spadzisty o k¹tach nachylenia 40-45o, sytu-
owany kalenic¹ równolegle do d³u¿szego boku budynku;

e) budynki gospodarcze - nieprzekraczalna wysoko�æ
1 kondygnacja nadziemna, lecz nie wiêcej ni¿ 3,5m od poziomu
terenu do okapu dachu; kszta³t, k¹ty nachylenia i pokrycie dachu
dostosowaæ do budynku mieszkalnego,

f) nakaz likwidacji substandardowej zabudowy gospodarczej,
g) w granicach dzia³ki zapewniæ min. 1 miejsce parkingo-

we/1 mieszkanie.
4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury (nie wpisanych do rejestru
zabytków)  oraz  obowi¹zek  uzyskania opinii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania  terenu , wszelkich prac remontowych i kon-
serwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:

- dom mieszkalny ul. Klubowa 5 (mur. Ok. 1900r.),
- dom mieszkalny ul. Klubowa 13 (mur. pocz. XXw.)
b) ustala siê ochronê  konserwatorsk¹ lip, wskazanych

na rysunku planu oraz zakaz wycinki; dopuszcza siê tylko ciêcia
pielêgnacyjne,

c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�lniczy-
mi, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 9. 1. MU - teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, z
przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹ z towarzysz¹cymi us³ugami handlu detalicznego,
sytuowanymi w parterze budynku.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi kultury, informacji i ³¹czno�ci, obs³ugi finansowej i

ubezpieczeniowej oraz administracji, sytuowane w parterze,
2) istniej¹cy jednorodzinny budynek mieszkalny,
3) istniej¹ce budynki gospodarczo-gara¿owe dobudowa-

ne do budynków mieszkalnych,
4) zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
5) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten emituj¹-
cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej MU
ustala siê:

1) Zakaz :
a) dokonywania wtórnych podzia³ów historycznie wydzie-

lonych posesji,
b) lokalizacji wolno stoj¹cych budynków gospodarczych.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania max. 100% powierzch-

ni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - zalecana dotychczasowa z

mo¿liwo�ci¹ uzupe³nienia luk zabudowy, wskazanych na rysun-
ku planu,

c) wjazd na teren - z terenów publicznych ulicy KZ lub UH-T,
d) budynki mieszkalno-us³ugowe - sytuowaæ w zwartej/

pó³zwartej pierzei zabudowy na historycznej linii zabudowy, okre-
�lonej elewacj¹ frontow¹ budynków przyulicznych; nieprzekra-
czalna wysoko�æ istniej¹cych budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych max. 4 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe pod-
dasze), dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego max. 2
kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), a dla bu-
dynków nowych 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe pod-
dasze); kszta³t i k¹ty nachylenia dachu dostosowaæ do zabudo-
wy s¹siedniej,

e) zapewniæ w granicach terenu w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc
postojowych dla u¿ytkowników sta³ych,

f) dopuszcza siê wygrodzenie terenu od strony terenu UH-T, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury (nie wpisanych do rejestru
zabytków) oraz  obowi¹zek  uzyskania opinii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i kon-
serwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:

- budynek mieszkalny - ul. Warszawska 34 (l. 20 XXw.),
- budynek mieszkalny ul. Warszawska 36 (ob.38 - ok.

1890r.),
b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowe-
go, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 10.1. UM - teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej,
z przeznaczeniem podstawowym pod us³ugi handlu detaliczne-
go, gastronomii, rozrywki, kultury, administracji, obs³ugi finan-
sowej i ubezpieczeniowej i ³¹czno�ci, z towarzysz¹cymi miesz-
kaniami.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) budynki mieszkalne rodzinne z us³ugami w parterze,
2) zieleñ ozdobna z  ma³¹ architektur¹,
3) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten nadaw-
czych emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej UM,
ustala siê:

1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-
ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 100% powierzchni

dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - zalecana dotychczasowa z

mo¿liwo�ci¹ uzupe³nienia luk zabudowy; pod warunkiem za-
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pewnienia dostêpu z terenu publicznego, odprowadzenia wód
opadowych na teren publiczny oraz spe³nienia  wymogów okre-
�lonych przepisami szczególnymi w zakresie o�wietlenia po-
mieszczeñ budynku,

c) wjazd na teren - z terenów publicznych ulicy KZ lub UH-T,
d) budynki us³ugowe i us³ugowo-mieszkalne - sytuowaæ

w zwartej pierzei zabudowy na historycznej linii zabudowy, okre-
�lonej elewacj¹ frontow¹ budynków przyulicznych; nieprzekra-
czalna wysoko�æ budynków max. 4 kondygnacje nadziemne (w
tym u¿ytkowe poddasze); zachowaæ zabytkowy sposób sytuowa-
nia, kszta³t i k¹ty nachylenia dachu, a na budynkach nowych
dostosowaæ je do zabudowy s¹siedniej,

e) dopuszcza siê realizacjê obiektów w technologiach nie-
tradycyjnych, o architekturze wspó³czesnej   zabudowy, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

f) pas terenu, po³o¿ony pomiêdzy elewacj¹ frontow¹ bu-
dynku, a pasem drogowym,  zachowaæ jako ogólnodostêpny,

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury (nie wpisanych do rejestru
zabytków) oraz  obowi¹zek  uzyskania opinii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i kon-
serwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:

-  budynek us³ugowy  ul. Warszawska 32 (mur. 1930r),
b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowe-
go, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 11.1. UC - teren  koncentracji us³ug komercyjnych, z
przeznaczeniem podstawowym pod us³ugi handlu detaliczne-
go i  gastronomii.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi informacji i ³¹czno�ci oraz obs³ugi ruchu tury-

stycznego,  finansów i ubezpieczeñ,
2) zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
3) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten nadaw-
czych emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla  terenu koncentracji  us³ug komercyjnych  UC
ustala  siê:

1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-
ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2) Zakaz:
a) lokalizacji obiektów niezgodnych z klimatem przestrzen-

nym i tradycyjnym sposobem formowania zabudowy, w tym
szczególnie jednofunkcyjnych zespo³ów o znacznych kubaturach,
zak³ócaj¹cych historyczn¹ sylwetê zabudowy, a tak¿e przekra-
czaj¹cych gabaryt istniej¹cej zabudowy w otoczeniu,

b) wygradzania terenu.
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 100% powierzchni

dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy -100% powierzchni dzia³ki,
c) wjazd na teren oraz obs³uga zaplecza budynków od

strony ulicy KL i KD; zapewniæ obs³ugê  klientów od strony tere-
nu UH-T,

d) budynki us³ugowe - obowi¹zuj¹ca linia zabudowy od
strony terenu UH-T okre�lona elewacjami budynków objêtych
ochron¹ konserwatorsk¹, wskazanymi na rysunku planu; nie-
przekraczalna linia zabudowy dla budynków nowych - 6m od
krawêdzi jezdni ulicy KL i KD; nieprzekraczalna wysoko�æ max.

2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie
wiêcej ni¿ 6m od poziomu terenu do okapu dachu;   dach spa-
dzisty-symetryczny o k¹tach nachylenia 20-45o sytuowaæ w na-
wi¹zaniu do budynków s¹siednich,

e) wymagana likwidacja  substandardowych-dysharmo-
nijnych czê�ci budynków wskazanych na  rysunku planu, zakres
wyburzeñ uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹  obiektów wykazu-

j¹cych cechy zabytkowe, nie ujêtych w gminnej ewidencji dóbr
kultury, oraz  obowi¹zek  uzyskania opinii Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i konser-
watorskich oraz projektu budowlanego  dla:

- budynek gospodarczy po dawnej stadninie koni, ozna-
czony na rysunku planu liczb¹ [1] - ochronie podlega zabytkowa
konstrukcja wiê�by dachowej,

- budynek gospodarczy po dawnej stadninie koni, ozna-
czony na rysunku planu liczb¹ [2] - ochronie podlega wystrój
zewnêtrzny elewacji,

b) dopuszczalny poziom  ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 12.1. UH - teren us³ug handlu, z przeznaczeniem pod-
stawowym pod us³ugi handlu detalicznego, w tym szczególnie
zapewniaj¹ce obs³ugê cmentarza.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi pogrzebowe,
2) us³ugi bytowe i rzemie�lnicze (zgodnie z § 5 pkt. 11 i 12).
3. Dla terenu us³ug handlu UH ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne:
a) zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

pod warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji
oraz interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³y-
wu wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-tech-
nicznej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu,

b) z uwzglêdnieniem podzia³ów  w wystroju elewacji bu-
dynku, w tym szczególnie otworów okiennych i drzwiowych.

2) Zakaz  lokalizacji w strefie sanitarnej cmentarza handlu
artyku³ami spo¿ywczymi, zak³adów produkuj¹cych i przechowu-
j¹cych artyku³y ¿ywno�ciowe oraz zak³adów zbiorowego ¿ywie-
nia.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zabudowy - 100% powierzchni terenu i

wydzielonej dzia³ki,
b) obs³uga zaplecza budynków od strony ulicy Klubowej

(KD); zapewniæ obs³ugê  klientów od strony terenu UH-T lub KP,
c) budynek us³ugowy - obowi¹zuj¹ce linie zabudowy jak

dotychczas; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziem-
ne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ istniej¹ca
wysoko�æ od poziomu terenu do okapu dachu;   dach spadzisty-
symetryczny o istniej¹cych k¹tach nachylenia,

d) us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ cmentarza sytuowaæ we
wschodniej czê�ci budynku;  zaleca siê sytuowanie kwiaciarni
jako pierwszej w ci¹gu handlowym, z  zapewnieniem wej�cia
dla klientów  od strony terenu KP  (w elewacji wschodniej),

f) wymagane  zachowanie ujednoliconego wystroju ele-
wacji zewnêtrznej dla ka¿dej,  z wydzielonych czê�ci budynku
oraz utrzymanie jednolitego pokrycia dachu.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury (nie wpisanych do rejestru
zabytków) oraz  obowi¹zek  uzyskania opinii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i kon-
serwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:
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- budynek stajni w dawnym zespole stadniny koni (ok.
1910r.),

b) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych,

c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 13.1. UH-T - teren publiczny us³ug handlu, z przezna-
czeniem podstawowym pod  targowisko miejskie.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) towarzysz¹ce budynki gospodarcze i szalet publiczny,
2) obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe za-

gospodarowanie terenu zwi¹zane z organizowaniem imprez
handlowo-wystawienniczych oraz okoliczno�ciowych,

3) zieleñ ozdobna  z  ma³¹ architektur¹,
4) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia  infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten nadaw-
czych emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu publicznego us³ug handlu UH-T ustala siê:
1) Zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów terenu.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max.90% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 50% powierzchni terenu,
c) wjazd na teren - z ulicy KD; wej�cia na teren z ulic KZ i

KL, zgodnie z rysunkiem planu,
d) zabudowa (stragany i budynki gospodarcze) - dostoso-

waæ do klimatu przestrzennego terenu; nieprzekraczalna wyso-
ko�æ 1 kondygnacja nadziemna,

e) zaleca siê adaptowaæ po³udniow¹ czê�æ budynku daw-
nej stajni na halê targow¹; zapewniæ wej�cie dla klientów od
strony terenu UH-T,

f) zapewniæ wysoki poziom rozwi¹zañ kompozycyjnych prze-
strzeni targowiska oraz wysokie walory estetyczne, funkcjonal-
ne i u¿ytkowe "posadzki" terenu, a tak¿e wysokie walory archi-
tektoniczne naziemnych obiektów i urz¹dzeñ, w tym szczególnie
straganów i ma³ej architektury,

g) nakaz likwidacji substandardowej zabudowy  terenu,
h) z terenu UT-H zapewniæ obs³ugê przyleg³ego  terenu

MN, UC i UM, w zakresie komunikacji pieszej i odprowadzenia
wód opadowych.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów ujêtych w

gminnej ewidencji dóbr kultury (nie wpisanych do rejestru za-
bytków) i obiektów wykazuj¹cych cechy zabytkowe (nie ujêtych w
ewidencji), oraz obowi¹zek  uzyskania opinii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i kon-
serwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:

- stajnia w dawnym zespole stadniny koni (ob. budynek
czê�ciowo spalony-magazyn, ok. 1910r.) ul. Klubowa (ew.),

- brama wej�ciowa na targowisko ul. Warszawska,
b) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ wskazanego na

rysunku planu drzewa - zakaz wycinki, dopuszczalne tylko ciêcia
pielêgnacyjne,

c) dopuszczalny poziom ha³asu - nie ustala siê.

§ 14.1. UP - teren us³ug o charakterze publicznym, z
przeznaczeniem podstawowym pod us³ugi z zakresu admini-
stracji publicznej i organizacji spo³ecznych,  administracji jed-
nostek gospodarczych, bankowo�ci, kultury, o�wiaty i wychowa-
nia, bezpieczeñstwa ludno�ci i ochrony mienia, zdrowia i opieki
spo³ecznej oraz biura projektów.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi handlu detalicznego,
2) pojedyncze mieszkania  lub pokoje mieszkalne,
3) pomieszczenia  obrony cywilnej,
4) zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
5) towarzysz¹ce, niezbêdne budynki gospodarcze,
6) urz¹dzenia komunikacji oraz sieci i urz¹dzenia  infra-

struktury technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emitu-
j¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu us³ug o charakterze publicznym UP ustala
siê:

1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-
ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ  zainwestowania - max. 100 % powierzch-

ni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 70% powierzchni dzia³ki,
c) budynki przeznaczenia podstawowego - sytuowane na

obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, wyznaczonej elewacj¹ frontow¹
budynków przyulicznych; nieprzekraczalna wysoko�æ 4 kondy-
gnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), z wy³¹czeniem
zabytkowego budynku gospodarczego wchodz¹cego w sk³ad
dawnej stadniny koni, dla którego nieprzekraczalna wysoko�æ
wynosi max. 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe podda-
sze);  zalecany dach symetryczny - spadzisty o k¹tach nachyle-
nia 30-45o i kalenicy sytuowanej równolegle do ulicy lub tere-
nów publicznych; zachowaæ historyczne elementy wystroju ele-
wacji,

d) budynki gospodarcze i inne, zaleca siê sytuowaæ w dru-
giej linii zabudowy - nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje
nadziemne, lecz nie wiêcej ni¿ 7m od poziomu terenu do okapu
dachu; zaleca siê kszta³tem i pokryciem dachu nawi¹zaæ do
budynków przeznaczenia podstawowego; zalecana likwidacja
zabudowy substandardowej i nie dostosowanej do wymogów
strefy ochrony konserwatorskiej,

e) us³ugi handlu detalicznego - sytuowaæ  od strony tere-
nu UH-T; pozosta³e warunki jak dla budynków gospodarczych,

f) zaleca siê korektê architektoniczn¹ i plastyczn¹ bry³y i
fasady obiektów wspó³czesnych oraz zmianê kszta³tu dachu na
spadzisty;

g) w granicach dzia³ki zapewniæ w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc
postojowych dla u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okre-
sowo,

h) pas terenu, po³o¿ony pomiêdzy elewacj¹ frontow¹ bu-
dynku, a pasem drogowym,  zachowaæ jako ogólnodostêpny,

i) obiekty i pomieszczenia s³u¿¹ce obronie cywilnej, nale-
¿y zachowaæ i utrzymaæ w nale¿ytym stanie - wszelkie zmiany
winny byæ uzgodnione z w³a�ciwymi organami obrony cywilnej.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury (nie wpisanych do rejestru
zabytków) oraz  obowi¹zek  uzyskania opinii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i kon-
serwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:

- budynek administracyjny (przychodnia lekarska) ul. S³o-
wackiego 3 (ob. 5) 1910r.

-  willa ul. Warszawska 42 (mur. ok. 1880r.),
-  budynek gospodarczy w dawnym zespole stadniny koni

(ob. na terenie OSP) ul. Warszawska (mur. pocz. XXw.),
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b) zaleca siê adaptacjê budynków gospodarczych, usytu-
owanych w zwartej pierzei  zabudowy ul. Warszawskiej,  na funk-
cje us³ugowe lub us³ugowo-mieszkalne,

c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê;
dopuszczalny poziom ha³asu na dzia³ce domów opieki i szpitali
- zgodnie z przepisami szczególnymi; dopuszczalny poziom ha-
³asu na dzia³ce us³ug wychowania i o�wiaty,  jak dla terenu za-
budowy zwi¹zanej ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzie-
ci i m³odzie¿y, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 15.1. UK-S - teren us³ug kultury i sportu, z przeznacze-
niem podstawowym pod obiekty  i urz¹dzenia kultury, sportu i
rekreacji, hale widowiskowo-sportowe, centra targowo-handlo-
we i  wystawiennicze.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) inne us³ugi o profilu zbli¿onym do przeznaczenia pod-

stawowego,
2) us³ugi  gastronomii i rozrywki (z wy³¹czeniem dyskote-

ki),
3) terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji,
4) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia  infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten nadaw-
czych emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu us³ug kultury i sportu UK-S ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu, w tym szczególnie w
zakresie dopuszczalnych wjazdów i wyjazdów z terenu.

2) Do czasu  zachowania dotychczasowego sposobu u¿yt-
kowania terenu (sk³ady, magazyny) ustala siê zakaz lokalizacji
w strefie sanitarnej cmentarza, tj.  w odleg³o�ci mniejszej ni¿
50 m od granicy jego terenu, zak³adów produkuj¹cych i przecho-
wuj¹cych artyku³y ¿ywno�ciowe, zak³adów zbiorowego ¿ywienia
oraz  nowych ujêæ wody.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 90% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - istniej¹ca  (+) 15% powierzch-

ni zabudowy dzia³ki,
c) wjazd na teren z drogi KL, poprzez teren KP; dopuszcza

siê kierunek wyjazdu oznaczony na  rysunku planu;
d) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków - istnie-

j¹ca historyczna, wyznaczona elewacjami  frontowymi budynku
przyulicznego; dla pozosta³ych obiektów budowlanych - zgodnie
z przepisami szczególnymi,

e) budynki przeznaczenia podstawowego - nieprzekraczal-
na wysoko�æ istniej¹ca historyczna; zaleca siê  zachowaæ kszta³t
i pokrycie dachu oraz zewnêtrzny wystrój elewacji,

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury (nie wpisanych do rejestru
zabytków) oraz  obowi¹zek  uzyskania opinii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i kon-
serwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:

- uje¿d¿alnia w zespole stadniny koni (ob. sala sportowa)
ul. Klubowa  (mur. ok. 1910r.),

- uje¿d¿alnia w zespole stadniny konia (ob. magazyn) ul.
Klubowa (mur. ok. 1910r.),

b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala
siê.

§ 16.1. PS -  teren sk³adów i magazynów  - z  przeznacze-
niem pod obiekty i urz¹dzenia obs³ugi komunikacji (w tym sta-

cje paliw), zaplecza techniczne budownictwa, sk³ady, magazyny
i hurtownie.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi  rzemie�lnicze (zgodnie z § 5 pkt. 11 i 12),
2) bazy warsztatowo-naprawcze, zaplecza administracyj-

no - techniczne i socjalne jednostek gospodarczych,
3) zieleñ izolacyjna i ozdobna z ma³¹ architektur¹.
4) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten emituj¹-
cych elektromagnetyczne promieniowanie niejonizuj¹ce,

3.   Dla   terenu  sk³adów i magazynów  PS  ustala  siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2) Zakaz:
a) sk³adowania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie-

zadaszonych substancji i materia³ów powoduj¹cych wtórne py-
lenie oraz substancji, w tym szczególnie ropopochodnych, mo-
g¹cych powodowaæ zanieczyszczenie gruntu  i wód gruntowych,

b) lokalizacji produkcji i sk³adów materia³ów ³atwopalnych,
wybuchowych, ¿r¹cych i pyl¹cych, stanowi¹cych potencjalne za-
gro¿enie dla ruchu kolejowego oraz inwestycji wymagaj¹cych
obs³ugi transportowej samochodami ciê¿arowymi o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej równej/wiêkszej 16t,

c) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, wymagaj¹cych utworzenia obszaru ograni-
czonego u¿ytkowania.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania  - max. 85% powierzch-

ni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 50% powierzchni dzia³-

ki,
c) wjazd i wyjazd z terenu - z ulicy KL i KD, zgodnie z rysun-

kiem planu,
d) budynki - nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje

naziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿  6m od
poziomu terenu do okapu dachu; zalecany dach symetryczny -
spadzisty o k¹tach nachylenia 30-45o; lokalizacja obiektów bu-
dowlanych  wymaga zachowania odleg³o�ci od granicy obszaru
kolejowego oraz krawêdzi jezdni, okre�lonej przepisami szcze-
gólnymi,

e) zaleca siê adaptowaæ po³udniow¹ czê�æ budynku daw-
nej stajni, o którym mowa w ust. 3 pkt. 4a,  na halê targow¹;
zapewniæ wej�cie dla klientów od strony terenu UH-T,

f) w granicach dzia³ki zapewniæ w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc
postojowych dla u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okre-
sowo.

4) Warunki ochrony �rodowiska :
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów ujêtych w

gminnej ewidencji dóbr kultury (nie wpisanych do rejestru za-
bytków) oraz obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego wojewódz-
kiego konserwatora zabytków do decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i
konserwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:

- stajnia w dawnym zespole stadniny koni (ob. budynek
czê�ciowo spalony-magazyn, ok. 1910r.) ul. Klubowa,

b) istniej¹ce przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko oraz inne rodzaje dzia³alno�ci, co do których
istniej¹ okoliczno�ci (przes³anki) i¿ mog¹ one negatywnie od-
dzia³ywaæ na �rodowisko,  wymagaj¹  sporz¹dzenia przegl¹du
ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych  przepisów szczegól-
nych - wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w
decyzjach administracyjnych,
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c) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny jego oddzia³ywania (w tym szczególnie na �rodowisko
wodno - gruntowe), zgodnie z przepisami szczególnymi; wnio-
ski i uwagi z niej  wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

d) w rozwi¹zaniach projektowych obiektów, urz¹dzeñ i in-
stalacji zapewniæ bezpieczne dla �rodowiska rozwi¹zania tech-
niczne, zabezpieczaj¹ce przed przenikaniem produktów nafto-
wych do gruntu, wód gruntowych i wg³êbnych, a tak¿e minimali-
zuj¹ce emisjê par produktów naftowych do powietrza atmosfe-
rycznego w procesach nape³niania zbiorników magazynowych
stacji paliw oraz wydawania tych produktów; w rozwi¹zaniach
technicznych uwzglêdniæ zalecenia z przeprowadzonych badañ
hydrogeologicznych i geologiczno - in¿ynierskich; minimalizo-
waæ mo¿liwo�æ powstania sytuacji awaryjnych, uczyniæ je prze-
widywalnymi i zapewniæ kontrolê ich przebiegu (monitoring sta-
nu zanieczyszczenia gruntu),

e) �cieki przemys³owe, w tym zanieczyszczone �cieki  desz-
czowo-przemys³owe z powierzchni zwi¹zanych z przyjmowaniem
i wydawaniem produktów naftowych, odprowadziæ do kanaliza-
cji sanitarnej,

f) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych oraz stanowiæ zagro¿enia bezpie-
czeñstwa dla ludzi i mienia na terenach s¹siednich,

g) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 17.1. IE - teren zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, z
przeznaczeniem pod istniej¹ce urz¹dzenia zaopatrzenia w ener-
giê (stacje transformatorowe ).

2. Dla terenu zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ IE usta-
la siê:

1) Zakaz dokonywania nasadzeñ zieleni wysokiej.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) obowi¹zek wygrodzenia terenu.
3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów ujêtych w

gminnej ewidencji dóbr kultury (nie wpisanych do rejestru za-
bytków) oraz obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego wojewódz-
kiego konserwatora zabytków do decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i
konserwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:

-  transfostacja na terenie ZP ul. S³owackiego (ok. 1915r.).

§ 18.1. KT - teren obs³ugi  komunikacji kolejowej, z prze-
znaczeniem podstawowym pod dworzec kolejowy.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) towarzysz¹ce sk³ady, magazyny, warsztaty oraz obiekty  i

urz¹dzenia  technologiczne,
2) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten emituj¹-
cych promieniowanie niejonizuj¹ce,

3) zieleñ ozdobna  z ma³¹ architektur¹,
4) podziemne obiekty obrony cywilnej w budynku.
3. Dla terenu obs³ugi  komunikacji kolejowej KT ustala

siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2) Dopuszcza siê adaptacjê budynku na dworzec obs³u-
guj¹cy komunikacjê zbiorow¹.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 90% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 30% powierzchni tere-

nu,
c) budynki przeznaczenia podstawowego i uzupe³niaj¹ce-

go - nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondygnacje nadziemne (w
tym u¿ytkowe poddasze),

d) lokalizacja obiektów budowlanych  wymaga zachowa-
nia odleg³o�ci od granicy obszaru kolejowego ruchu komunika-
cyjnego i osi skrajnego toru linii, okre�lonej przepisami szcze-
gólnymi,

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów ujêtych w

gminnej ewidencji dóbr kultury (nie wpisanych do rejestru za-
bytków), oraz obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków do decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania  terenu, wszelkich prac remonto-
wych i  konserwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:

- dworzec PKP ul. Warszawska (mur. pocz. XXw).
b) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych

§ 19.1. KS - teren obs³ugi komunikacji zbiorowej, z prze-
znaczeniem podstawowym pod urz¹dzenia dworca autobuso-
wego.

2.  Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) wiaty i  zadaszenia dla podró¿nych,
2) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten emituj¹-
cych promieniowanie niejonizuj¹ce,

3) zieleñ izolacyjna i ozdobna  z  ma³¹ architektur¹.
3.  Dla terenu obs³ugi komunikacji zbiorowej KS ustala

siê:
1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - 90% powierzchni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 30 % powierzchni dzia³ki,
c) zaleca siê wjazd na teren - z terenu KT,
d) obiekty przeznaczenia uzupe³niaj¹cego - nieprzekraczal-

na wysoko�æ 1 kondygnacja nadziemna; zapewniæ  wysokie
walory u¿ytkowe i architektoniczne,

2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) �cieki opadowe z dróg, dojazdów i parkingów , mog¹

byæ kierowane do gruntu, pod warunkiem zachowania parame-
trów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych,

§ 20.1. KP - teren urz¹dzeñ komunikacji, z przeznacze-
niem podstawowym pod parkingi na samochody osobowe.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ izolacyjna i ozdobna z ma³¹ architektur¹.
3. Dla terenu urz¹dzeñ komunikacji  KP ustala siê:
1) Obowi¹zek zapewnienia nawierzchni i ma³ej architek-

tury o wysokich walorach u¿ytkowych i estetycznych.
2)  �cieki opadowe z dojazdów,  parkingów mog¹ byæ kie-

rowane do gruntu, pod warunkiem zachowania parametrów
wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.

§ 21.1. KZ - tereny tras komunikacji drogowej, z przezna-
czeniem pod  istniej¹c¹ drogê wojewódzk¹ nr  385 - ulica  klasy
zbiorcza (Z1/2).
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2.  Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) przystanki komunikacji zbiorowej,
2) urz¹dzenia komunikacyjne, w tym zwi¹zane z eksplo-

atacj¹ tras,
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, za zgod¹ i

na warunkach  zarz¹dcy drogi,
4) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura.
3. Dla terenu tras komunikacji drogowej  KZ ustala siê:
1) Parametry techniczne ulicy:
a) szeroko�æ pasa drogowego - dotychczasowa, histo-

ryczna,
b) jezdnia - szer. min. 7m,
c) chodniki - dwustronne  o szer.  min. 2,5m.
2)  Zapewniæ:
a) wysoki poziom rozwi¹zañ kompozycyjnych "posadzki"

terenu, wysokie walory architektoniczne naziemnych obiektów i
urz¹dzeñ, w tym szczególnie ma³ej architektury i urz¹dzeñ tech-
nicznych (³awki, o�wietlenie itp.),

b) parkingi przyuliczne na samochody osobowe w ilo�ci
dostosowanej do potrzeb.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ wskazanych na ry-

sunku planu alei drzew (kasztanowce) - zakaz wycinki, dopusz-
czalne tylko ciêcia pielêgnacyjne po uzyskaniu opinii Wojewódz-
kiego Konserwatora Przyrody,

b) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagro-
¿eñ dla wód i gruntów, zgodnie z przepisami szczególnymi; wnio-
ski i uwagi nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.

§ 22.1. KL  - tereny tras komunikacji drogowej, z prze-
znaczeniem pod  istniej¹ce i projektowane ulice klasy lokalna
(1/2).

2.  Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) przystanki komunikacji zbiorowej,
2) urz¹dzenia komunikacyjne, w tym zwi¹zane z eksplo-

atacj¹ tras,
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, za zgod¹ i

na warunkach  zarz¹dcy drogi,
4) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura.
3.  Dla terenu tras komunikacji drogowej  KL ustala siê:
1) Parametry techniczne ulicy:
a) szeroko�æ pasa drogowego - 12-15m, zgodnie z rysun-

kiem planu,
d) jezdnia - szer. min. 6m,
e) chodnik - jednostronny  o szer.  min. 2m.
2) Zapewniæ wysoki poziom rozwi¹zañ kompozycyjnych

"posadzki" terenu, wysokie walory architektoniczne naziemnych
obiektów i urz¹dzeñ, w tym szczególnie ma³ej architektury i urz¹-
dzeñ technicznych (³awki, o�wietlenie itp.).

§ 23.1. KD - tereny  tras komunikacji drogowej, z prze-
znaczeniem pod istniej¹ce i projektowane ulice klasy  dojazdo-
wa (D1/2).

2.  Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia komunikacyjne,
2) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, za zgod¹ i

na warunkach  zarz¹dcy drogi,
3) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura.
3. Dla terenu tras komunikacji drogowej  KD ustala siê:
1) Parametry techniczne ulicy:
a) szeroko�æ pasa drogowego - dla ulic istniej¹cych - do-

tychczasowa; dla ulic projektowanych min. 10m,
b) jezdnia - szer. min. 4,5m,
c) chodnik - jednostronny o szer.  min. 2m.

2) Zapewniæ wysoki poziom rozwi¹zañ kompozycyjnych
"posadzki" terenu, wysokie walory architektoniczne naziemnych
obiektów i urz¹dzeñ, w tym szczególnie ma³ej architektury i urz¹-
dzeñ technicznych (o�wietlenie itp.).

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ wskazanych na ry-

sunku planu alei drzew (lipy) - zakaz wycinki, dopuszczalne tylko
ciêcia pielêgnacyjne po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Kon-
serwatora Przyrody.

§ 24.1. CP - teren ci¹gów pieszo - jezdnych, z przezna-
czeniem pod ci¹gi komunikacyjne  o ruchu pieszo - jezdnym, z
dopuszczalnym lub równoprawnym  dojazdem mieszkañców,
pojazdów uprzywilejowanych i s³u¿b komunalnych.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) sieci infrastruktury technicznej, za zgod¹ i na warun-

kach zarz¹dcy drogi.
3. Dla terenu ci¹gów pieszych lub pieszo-jezdnych CP

ustala siê:
1) szeroko�æ pasa  drogowego  -  min. 6m,
2) zachowaæ historyczny przebieg ci¹gu CP,
3) zapewniæ wysoki poziom rozwi¹zañ kompozycyjnych

"posadzki" terenu, wysokie walory architektoniczne naziemnych
obiektów i urz¹dzeñ, w tym szczególnie ma³ej architektury i urz¹-
dzeñ technicznych (o�wietlenie itp.).

§ 25.1. Ustala siê przebieg strefy ochrony konserwator-
skiej typu "B"  oraz nadrzêdno�æ wymogów konserwatorskich
nad wszystkimi innymi, a tak¿e obowi¹zek stosowania odstêpstw
od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich sytuowanie, w przypadkach uzasadnionych ochron¹ dóbr
kultury,

2. Dla terenów  po³o¿onych w strefie ochrony konserwa-
torskiej, o której mowa w ust. 1, ustala siê:

1) nakaz zachowania i rewaloryzacji zasadniczych elemen-
tów historycznej kompozycji przestrzennej, w tym szczególnie
uk³adu traktów ulicznych i placów, ich przekrojów oraz nawierzch-
ni, historycznej parcelacji terenu, ukszta³towania  zieleni  wyso-
kiej, historycznych  linii zabudowy, gabarytów i wysoko�ci budyn-
ków, kszta³tów dachów i wystroju architektonicznego zewnêtrz-
nego,

2) obowi¹zek:
a) rewaloryzacji obiektów ujêtych w gminnej ewidencji dóbr

kultury oraz wykazuj¹cych cechy zabytkowe,
b) zachowania historycznych obiektów pozytywnie ekspo-

nowanych w panoramach lub widokach lokalnych oraz utrzyma-
nia ich roli w widoku,

c) zmiany kszta³tu bry³y lub wystroju elewacji w celu os³a-
bienia negatywnego oddzia³ywania w widoku wspó³czesnych
obiektów eksponowanych negatywnie,

d) dostosowania nowych obiektów do historycznej kom-
pozycji przestrzennej, w zakresie skali i gabarytów zabudowy,
kszta³tu dachu oraz zewnêtrznych podzia³ów elewacyjnych,

e) uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodaro-
wania terenu do przed³o¿onej przez inwestora koncepcji archi-
tektoniczno-urbanistycznej  dla modernizacji obiektów istniej¹-
cych i lokalizacji obiektów  nowych w zakresie ochrony warto�ci
zabytkowych,   dostosowania rozwi¹zañ przestrzennych  do wa-
lorów kulturowych terenu oraz  wp³ywu obiektu na krajobraz kul-
turowy.

3) wszelkie prace ziemne na terenie prowadziæ pod nadzo-
rem archeologicznym; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzoruj¹-
ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lone prze-
pisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych
do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu zabytku.
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§ 26.Ustala siê zasady wyposa¿enia terenów w infrastruk-
turê techniczn¹:

1) zaopatrzenie  w wodê do celów bytowych i p/po¿ - z
istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,

2) odprowadzenie �cieków bytowych - do sieci kanalizacji
sanitarnej, z odprowadzeniem na komunaln¹ oczyszczalniê �cie-
ków,

3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ na warunkach okre-
�lonych przez w³a�ciwy Z E ,

4) zaopatrzenie w ciep³o - z centralnego �ród³a ciep³a lub z
indywidualnych �róde³ na paliwa niskoemisyjne lub na paliwa
sta³e, z wykorzystaniem urz¹dzeñ niskoemisyjnych,

5) odprowadzenie odpadów bytowych - na sk³adowisko
komunalne.

§ 27.Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym ustala
siê nastêpuj¹ce stawki procentowe, w stosunku do wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci objêtych niniejszym planem, s³u¿¹ce nali-
czaniu jednorazowej op³aty uiszczanej przez w³a�cicieli  nieru-
chomo�ci w przypadku ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym
ustalenia planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) 30%    dla terenu oznaczonego symbolem UM, UC, UP, i PS,
2) 15%  dla terenu  oznaczonego symbolem UK-S,
3)  0%   dla pozosta³ych terenów.

§ 28.Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia  miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Grodkowa i wsi Tarnów Grodkowski, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXIX/214/94 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia
1994r. (og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego Nr 18 , poz. 160) w zakresie  uregulowanym  niniej-
sz¹ uchwa³¹.

§ 29.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Grod-
kowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski
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Uchwa³a Nr XXX/21/2002
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa i wsi Tarnów
Grodkowski - miasto Grodków, ul. Krakowska - tereny zabudowy mieszkaniowej.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139,
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279;  2000r. Nr 12, poz. 136, Nr
109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.
1804; 2002r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) - Rada Miejska
w Grodkowie  uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Uchwala siê zmianê  miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa i wsi Tar-
nów Grodkowski, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXIX/214/94 Rady
Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 1994r. (og³oszonego
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego Nr 18 , poz.
160), zwan¹ w dalszej czê�ci uchwa³y planem.

2. Zmiana planu obejmuje teren po³o¿ony w Grodkowie w
rejonie ulicy Krakowskiej, oznaczony symbolem
C6ZP,W,ZO,US,EE, i przeznacza go pod zabudowê mieszkanio-
w¹  z towarzysz¹cymi us³ugami i zieleni¹.

3. Ustalenia zmiany planu zawarte s¹ w tre�ci niniejszej
uchwa³y i na rysunku zmiany planu, sporz¹dzonym na mapie
sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali 1 : 1.000, stanowi¹cym inte-
graln¹ czê�æ  uchwa³y .

§ 2.1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny funkcjonalne,
wyznaczone liniami rozgraniczaj¹cymi,  oznaczone na rysunku
planu symbolem:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) ZP - teren zieleni parkowej,
3) ZI - teren zieleni izolacyjnej,
4) KP - teren urz¹dzeñ komunikacji,
5) KL - teren tras komunikacji drogowej, ulica klasy lokal-

na (L1/2).
2. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w ust. 1, zgodnie z ustaleniami planu  dopuszcza siê dotychcza-
sowy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodarowania
terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

§ 3.1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami,  zawartymi na rysun-
ku planu s¹  nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:

1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny funkcjonalne - �ci�le okre�lone,
3) linie rozgraniczaj¹ce  tereny funkcjonalne - orientacyjne,
4) obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna linia zabudowy,
5) linie wewnêtrznego podzia³u geodezyjnego - orientacyjne,
6) zalecany sposób sytuowania projektowanych budynków,
7) symbole terenów funkcjonalnych.
2. Pozosta³e, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku

planu, maj¹ charakter informacyjny.
3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych tereny funkcjonalne -

�ci�le okre�lonych, nie podlega zmianom. Dopuszcza siê zmia-
nê przebiegu linii rozgraniczaj¹cych orientacyjnych w dostoso-
waniu do potrzeb.

4. Przy zagospodarowaniu terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi oprócz ustaleñ niniejszego planu obowi¹zu-
j¹  przepisy szczególne.

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

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zmiany pla-
nu, o których mowa  w § 1 uchwa³y,

2) rysunku planu -  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali
1 : 1.000 , stanowi¹cy integraln¹ czê�æ uchwa³y,

3) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
Normy Polskie i Normy Bran¿owe,

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

5) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

6) intensywno�ci zainwestowania - nale¿y przez to rozu-
mieæ wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny, procentowy udzia³
powierzchni zabudowanej oraz przeznaczonej pod utwardzone
doj�cia, dojazdy, place gospodarcze i parkingi do wielko�ci te-
renu lub dzia³ki, bêd¹cej we w³adaniu w³a�ciciela/inwestora,
zgodnie z ustaleniami planu,

7) intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wska�-
nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny, procentowy udzia³ powierzchni zabu-
dowanej do powierzchni terenu funkcjonalnego lub dzia³ki,  bêd¹cej
we w³adaniu  w³a�ciciela/inwestora,   zgodnie z ustaleniami planu,

8) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - to obowi¹zek sytuowa-
nia obiektów przeznaczenia podstawowego na linii zabudowy,
okre�lonej rysunkiem planu lub tre�ci¹ uchwa³y,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - to zakaz sytuowa-
nia wszelkich obiektów kubaturowych bli¿ej krawêdzi jezdni lub
granicy pasa drogowego, ni¿ pozwala na to ustalona rysunkiem
planu lub tre�ci¹ uchwa³y, nieprzekraczalna linia zabudowy,

10) dachu symetrycznym - nale¿y przez to rozumieæ dach
o jednakowych k¹tach nachylenia g³ównych po³aci dachowych,
zbiegaj¹cych siê w jednej kalenicy, z wy³¹czeniem kszta³tu lu-
karn i innych form do�wietlenia poddasza u¿ytkowego.

§ 5.1. MN  - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, z przeznaczeniem pod wolno stoj¹ce jednorodzinne
domy mieszkalne.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi handlu detalicznego,
2) budynki gospodarcze,
3) uprawy wieloletnie, obiekty intensywnej produkcji ro�linnej,

ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
4) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten nadaw-
czych emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN ustala siê:

1) Zakaz lokalizacji drugiego budynku mieszkalnego na
istniej¹cych i wyznaczonych planem dzia³kach.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 40% powierzchni

dzia³ki,
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b) intensywno�æ zabudowy - max.  25% powierzchni dzia³ki,
c) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy dla budynków mieszkal-

nych - 15m od granicy pasa drogowego drogi KZ i 10 m od ulicy
KL; nieprzekraczalna  linia zabudowy 6m od granicy pasa dro-
gowego ulicy KL; dla pozosta³ych obiektów budowlanych - zgod-
nie z przepisami szczególnymi,

d) wjazd na teren z ulicy KZ lub KL,
e) budynki mieszkalne - w rozwi¹zaniach projektowych

stosowaæ �rodki techniczne zmniejszaj¹ce uci¹¿liwo�ci, wyni-
kaj¹ce z oddzia³ywania drogi KZ, do poziomu okre�lonego w
przepisach szczególnych i w Polskich Normach, w tym szcze-
gólnie stosowaæ �rodki techniczne zapewniaj¹ce ochronê bu-
dynków przed ha³asem; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondy-
gnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej
ni¿ 4m od poziomu terenu do okapu dachu; dach spadzisty-
symetryczny (zgodnie z § 4 pkt. 10), o k¹tach nachylenia g³ów-
nych po³aci dachowych 40-45o, sytuowany kalenic¹ równolegle
do ulicy,

f) budynki przeznaczenia uzupe³niaj¹cego - nieprzekraczal-
n¹ wysoko�æ, kszta³t i pokrycie dachu dostosowaæ do budynku
mieszkalnego,

g) przy sytuowaniu budynków zachowaæ wymagane prze-
pisami szczególnymi odleg³o�ci od istniej¹cego przebiegu ka-
blowych sieci infrastruktury technicznej,

h) w granicach terenu zapewniæ min. 2 miejsca postojowe dla
samochodów osobowych (wliczaj¹c gara¿) oraz 0,1m.p./1m2 po-
wierzchni u¿ytkowej us³ug handlu, jednak nie mniej ni¿ 3m.p.

3) Warunki  ochrony �rodowiska:
a) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z us³ugami rzemie�lniczy-
mi, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 6.1. ZP - teren zieleni parkowej, z przeznaczeniem pod-
stawowym pod ogólnodostêpny park publiczny z urz¹dzeniami
rekreacyjno-wypoczynkowymi oraz towarzysz¹cymi us³ugami
sportu, gastronomii i rozrywki.

2.   Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) otwarte obiekty sportowo-szkoleniowe (strzelnica),
2) podziemne obiekty obrony cywilnej,
3) podziemne sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,

z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie
niejonizuj¹ce,

4) komunikacja wewnêtrzna, w tym �cie¿ki piesze i rowerowe.
3. Dla terenu zieleni parkowej ZP ustala siê:
1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 80% powierzchni

terenu,
b) wjazd i wej�cie na teren - z ulicy KL,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6m od krawêdzi jezd-

ni ulicy KL,
d) zapewniæ wysoki poziom rozwi¹zañ kompozycyjnych

przestrzeni parku oraz "posadzki" terenu, wysokie walory archi-
tektoniczne naziemnych obiektów i urz¹dzeñ, w tym szczególnie
ma³ej architektury i urz¹dzeñ technicznych (³awki, o�wietlenie,
szafki instalacyjne itp.),

e) adaptowana strzelnica szkoleniowa winna spe³niæ wy-
mogi w zakresie bezpieczeñstwa ludzi okre�lone przepisami
szczególnymi,

f) dopuszczalny poziom  ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 7.1. ZI - teren zieleni izolacyjnej , z przeznaczeniem pod
komponowan¹ zieleñ izolacyjn¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie przed ha³asem (ekrany

akustyczne),
2) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu zieleni izolacyjnej ZI ustala siê:
1) wykonaæ pas komponowanej zieleni izolacyjnej wyso-

kiej i �redniowysokiej; zapewniæ dominacjê gatunków zimozie-
lonych; przy nasadzeniach zieleni uwzglêdniæ istniej¹cy prze-
bieg kablowych sieci infrastruktury technicznej.

§ 8.1. KL - teren tras komunikacji drogowej, z przezna-
czeniem pod ulicê publiczn¹  klasy lokalna (L1/2).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia komunikacji , w tym zwi¹zane z eksploata-

cj¹ tras,
2) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura,
3) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu tras komunikacji drogowej KL ustala siê:
1) Szeroko�æ pasa drogowego - min.  12m - max. 20m w

liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu.
2) Parametry techniczne drogi:
a) jezdnia - szer. min. 5,5m,
b) chodnik - jednostronny o szer.  min. 2m,
c) jednostronny pas zieleni o szer. min 3m.
3) Zaleca siê wykonaæ parkingi przyuliczne dla samocho-

dów osobowych.

§ 9.Ustala siê zasady wyposa¿enia terenów w infrastruk-
turê techniczn¹:

1) zaopatrzenie  w wodê - z komunalnej sieci wodoci¹gowej,
2) odprowadzenie �cieków sanitarnych - do komunalnej

kanalizacji sanitarnej,
3) zasilanie elektroenergetyczne - przy³¹czem kablowym

nn, na warunkach zarz¹dcy sieci,
4) zaopatrzenie w ciep³o - z indywidualnych �róde³ ciep³a

na paliwa niskoemisyjne lub na paliwa sta³e, z wykorzystaniem
urz¹dzeñ niskoemisyjnych,

5) odpady bytowe - odprowadziæ na sk³adowisko  komu-
nalne.

§ 10.Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym ustala
siê nastêpuj¹ce stawki procentowe, w stosunku do wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci objêtych niniejsz¹ zmian¹ planu, s³u¿¹ce
naliczaniu jednorazowej op³aty uiszczanej przez w³a�cicieli  nie-
ruchomo�ci w przypadku ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w
którym ustalenia planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) 0% dla terenów, objêtych niniejsz¹ zmian¹ planu.

§ 11.Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Grodkowa i wsi Tarnów Grodkowski, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXIX/214/94 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia
1994r., w zakresie  uregulowanym  niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 12.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski
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Uchwa³a Nr III/29/2002
Rady Powiatu Kêdzierzyñsko - Kozielskiego

z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci op³at za usuniêcie i parkowanie pojazdu.

Na podstawie art.12 pkt.11, art. 40 ust.1 i 42 ust.1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym ( Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 130 a
ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z  pó�n. zm.)  -Rada Powiatu
uchwala,  co nastêpuje:

§ 1.1. Ustala siê wysoko�æ op³aty za czynno�ci zwi¹zane z
usuniêciem pojazdu z drogi i umieszczeniem na wyznaczonym
przez Starostê parkingu strze¿onym, po³o¿onym w miarê mo¿li-
wo�ci najbli¿ej miejsca z którego zosta³ usuniêty na koszt w³a-
�ciciela w przypadkach:

a) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabro-
nione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagra¿a bezpieczeñ-
stwu,

b) nie okazania przez kieruj¹cego dokumentu stwierdza-
j¹cego zawarcie umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia odpo-

wiedzialno�ci cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzaj¹ce-
go op³acanie sk³adki ubezpieczenia,

c) przekroczenia  wymiarów, dopuszczalnej masy ca³ko-
witej lub nacisku osi okre�lonych w przepisach ruchu drogowe-
go.

2. Pojazd mo¿e byæ usuniêty z drogi na koszt w³a�ciciela,
je¿eli nie ma mo¿liwo�ci zabezpieczenia go w inny sposób, w
przypadkach:

a/  kierowania pojazdem przez osobê znajduj¹c¹ siê w
stanie nietrze�wo�ci lub w stanie po spo¿yciu alkoholu albo
�rodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu,

b/  kierowania pojazdem przez osobê nie posiadaj¹c¹
przy sobie dokumentów uprawniaj¹cych do kierowania lub u¿y-
wania pojazdu,

c/ gdy stan techniczny pojazdu zagra¿a bezpieczeñstwu
ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza
wymagania ochrony �rodowiska.

3. Wysoko�æ op³at wyszczególnionych w punkcie 1 i 2 wynosi:

Czynno�æ Motorower

i motocykl

Pojazdy samochodowe

o dop. masie ca³kowitej do 3,5 t. i

ci¹gników rolniczych

Pojazdy samochodowe

 o dop. masie powy¿ej

3,5 t. do 12 t.

Pojazdy

samochodowe

o dop. masie

powy¿ej 12 t.

Dojazd do klienta i

powrót do bazy

2,50 z³/km 3,00 z³/km 3,50 z³/km 4,50 z³/km

Holowanie pojazdu 2,00 z³/km 2,75 z³/km 3,60 z³/km 5,00 z³/km

Za³adunek

i roz³adunek pojazdu

20,00 z³. 42,50 z³. 50,00 z³. 70,00 z³.

§ 2

Ustala siê wysoko�æ op³aty za parkowanie pojazdu na parkingu strze¿onym wyznaczonym przez Starostê po usuniêciu pojazdu w
sytuacjach opisanych w § 1 w nastêpuj¹cej wysoko�ci:

Rodzaj pojazdu Op³ata za pierwsze
 12 godzin postoju

Op³ata za ka¿d¹ nastêpn¹

rozpoczêt¹ dobê postoju

Motorower, motocykl 6,00 z³ 5,00 z³

Samochód osobowy 7,00 z³ 8,00 z³

Pojazd samochodowy

o dmc ca³kowitej do 3.5t.

i ci¹gnik rolniczy

10,00 z³ 9,00 z³

Pojazd samochodowy

o dmc powy¿ej 3.5t do12t.
 i autobusy

13,00 z³ 12,00 z³

Pojazd samochodowy

o dmc powy¿ej 12 t.

17,00 z³ 16,00 z³

Przyczepa o dmc 750 kg 3,00 z³ 1,50 z³

Przyczepa o dmc 3.5t

 i campingowa

11,00 z³ 8,00 z³

Przyczepa o dmc do 12 t. 11,00 z³ 9,70 z³

Przyczepa, naczepy

o dmc powy¿ej 12 t.

16,00 z³ 15,00 z³
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§ 3. Op³aty o których mowa w  §1 i §2 bêd¹ pobierane na
terenie powiatu kêdzierzyñsko-kozielskiego, przez jednostki
zajmuj¹ce siê usuwaniem pojazdów i umieszczaniem ich na
wyznaczonym parkingu oraz  parkowanie pojazdów na parkingu
strze¿onym i bêd¹  stanowi³y ich dochód.

§ 4. Stawki op³at, o których mowa w §§ 1 i 2 bêd¹ obowi¹zywaæ
do koñca I kwarta³u 2003r.. Pocz¹wszy od II kwarta³u 2003 r. stawki
op³at bêd¹ corocznie waloryzowane o wska�nik wzrostu cen to-
warów i us³ug z roku poprzedniego og³oszony przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rze-
czypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Teodor Bek

176

Uchwa³a Nr IV/33/2002
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu

 z dnia 30 grudnia 2002 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej  Nr XX/213/99 z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i u¿ytkowych .

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr
142 poz. 1591; 2002r. Nr 23 poz.220,   Nr 62 poz.558,  Nr 113
poz.984) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7, art.
70 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543,  Nr 6 poz.70;
2001r. Nr 129 poz.1447,  Nr 154 poz.1800; 2002r. Nr 25 poz.253,
Nr 74 poz.676,  Nr 126 poz.1070,  Nr 113 poz.984,  Nr 130
poz.1112), Rada Miejska uchwala,co nastêpuje:

§  1. 1.  Dotychczasowy § 2 uchwa³y Nr XX/213/99  Rady
Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu z dnia 22 grudnia  1999 r. w spra-
wie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i u¿ytko-
wych otrzymuje brzmienie:

" Nie podlegaj¹ sprzeda¿y:
a) lokale mieszkalne przeznaczone do wynajêcia i wyna-

jête na lokale socjalne w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. z 2001 r. Nr 105
poz. 509; 2002 r. Nr 168 poz. 1383, Nr 113 poz. 984/,

b)  lokale u¿ytkowe mieszkalne niezbêdne do realizacji
zadañ publicznych Gminy,

c)  lokale mieszkalne przeznaczone do wynajêcia i wyna-
jête na czas trwania stosunku pracy.

2. Dotychczasowy § 3 uchwa³y Nr XX/213/99 Rady Miej-
skiej w Kêdzierzynie-Ko�lu z dnia  22 grudnia 1999 r. w sprawie
zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych   i u¿ytkowych
otrzymuje brzmienie:

"Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabyciu wynajmowanych
lokali wszystkim najemcom lokali u¿ytkowych."

3. Dotychczasowy § 4 uchwa³y Nr XX/213/99 Rady Miej-
skiej w Kêdzierzynie-Ko�lu z dnia  22 grudnia 1999 r. w sprawie
zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych   i u¿ytkowych
otrzymuje brzmienie:

"W okresie czterech lat od wej�cia uchwa³y w ¿ycie wyna-
jête lokale mieszkalne   i u¿ytkowe mog¹ byæ sprzedane wy³¹cz-
nie najemcom posiadaj¹cym pierwszeñstwo w ich nabyciu."

4. Dotychczasowy § 5 ust. 2 uchwa³y Nr XX/213/99 Rady
Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu  z dnia 22 grudnia 1999 r. w spra-
wie zasad zbywania komunalnych lokali   mieszkalnych i u¿ytko-
wych otrzymuje brzmienie:

" Od tak ustalonej ceny lokalu mieszkalnego pomniejszo-
nego o zni¿ki przys³uguj¹ce nabywcom z mocy prawa oraz koszty
oszacowania nieruchomo�ci, udziela siê nastêpuj¹cych bonifikat
najemcom, którzy wyst¹pi¹ z wnioskiem o sprzeda¿ lokalu miesz-
kalnego w ci¹gu czterech lat od wej�cia w ¿ycie uchwa³y:

a) przy nabyciu lokalu w budynku jednorodzinnym - 60%
ceny,

b) przy nabyciu lokalu w budynku sk³adaj¹cym siê z dwóch
lokali mieszkalnych lub u¿ytkowych - 65% ceny,

c) przy nabyciu lokalu w budynku sk³adaj¹cym siê z trzech
i wiêcej lokali mieszkalnych lub u¿ytkowych - 85% ceny."

5. Wystêpuj¹cy w uchwale Nr XX/213/99 Rady Miejskiej w
Kêdzierzynie-Ko�lu z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zasad
zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i u¿ytkowych zwrot
"Zarz¹d Miasta", zastêpuje siê zwrotem " Prezydent Miasta Kê-
dzierzyn-Ko�le" w odpowiednim przypadku.

§ 2. 1. Ustala siê tekst jednolity uchwa³y Rady Miejskiej w
Kêdzierzynie-Ko�lu Nr XX/213/99 z dnia 22 grudnia  1999 r. w
sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i
u¿ytkowych z uwzglêdnieniem  zmian zawartych w: § 1. niniej-
szej uchwa³y oraz uchwale Nr  LIII/680/2002  Rady Miejskiej w
Kêdzierzynie-Ko�lu z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniaj¹cej uchwa-
³ê Rady Miejskiej Nr XX/213/99 z dnia 22 grudnia 1999r. w spra-
wie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i u¿ytko-
wych.

2. Tekst jednolity stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Wojewódzka Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta w Kêdzierzynie-Ko�lu i w prasie lokalnej.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez rozplakatowanie
obwieszczeñ w miejscach publicznych i opublikowanie jej w
prasie lokalnej.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t
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Za³¹cznik do uchwa³y
Nr IV/33/2002

Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Tekst jednolity uchwa³y Nr XX/213/99

Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu
 z dnia 22 grudnia 1999 r.

w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali
mieszkalnych i u¿ytkowych.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z
dnia 8 marca 1990r.  o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr
142 poz. 1591; 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,  Nr 113
poz.984) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7, art.
70 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543,  Nr 6 poz.70;
2001r. Nr 129 poz.1447,  Nr 154 poz.1800; 2002r. Nr 25 poz.253,
Nr 74 poz.676,  Nr 126 poz.1070,  Nr 113 poz.984,  Nr 130
poz.1112), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Wszystkie stanowi¹ce w³asno�æ gminy samodziel-
ne lokale mieszkalne i u¿ytkowe, w tym gara¿e, wolne i wynajê-
te, usytuowane w budynkach, w których znajduje siê zarówno
jeden jak i wiêcej tego rodzaju lokali, podlegaj¹, z zastrze¿e-
niem § 2, sprzeda¿y na zasadach okre�lonych w dalszych po-
stanowieniach niniejszej uchwa³y, pod warunkiem, ¿e taka sprze-
da¿ nie bêdzie staæ w sprzeczno�ci z przeznaczeniem nierucho-
mo�ci okre�lonym w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego gminy.

2. Sprzeda¿ lokali nastêpuje wraz ze sprzeda¿¹ albo od-
daniem w u¿ytkowanie wieczyste dzia³ek lub stosownych u³am-
kowych czê�ci dzia³ek, na których usytuowane s¹ budynki ze
sprzedawanymi lokalami - odpowiednio do uzgodnieñ z nabyw-
cami w przypadku sprzeda¿y  lokali na rzecz najemców, albo
wedle ustaleñ Prezydenta Miasta Kêdzierzyn-Ko�le w przypadku
sprzeda¿y lokali wolnych. Je¿eli w takich budynkach znajduj¹
siê lokale wcze�niej zbyte, to sprzeda¿ nastêpnych lokali odby-
wa siê wraz ze zbyciem tego samego rodzaju prawa do dzia³ek,
tj. w³asno�ci lub u¿ytkowania wieczystego, które przys³uguje
w³a�cicielom lokali wcze�niej zbytych.

3. Kolejno�æ sprzeda¿y poszczególnych lokali okre�la Pre-
zydent Miasta Kêdzierzyn-Ko�le w taki sposób, by utracie wp³y-
wów Miejskiego Zarz¹du Budynków Komunalnych z tytu³u czyn-
szu najmu komunalnych lokali u¿ytkowych, bêd¹cej nastêp-
stwem sprzeda¿y tych lokali, odpowiada³o zmniejszenie nak³a-
dów Miejskiego Zarz¹du Budynków Komunalnych na utrzyma-
nie komunalnych lokali mieszkalnych, wynikaj¹ce ze zbywania
tego rodzaju lokali.

4. Warunkiem wyznaczenia do sprzeda¿y lokali wynajê-
tych jest zap³ata przez najemców ewentualnych zaleg³o�ci w
zakresie czynszu i innych op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ lokali.

§ 2. Nie podlegaj¹ sprzeda¿y:
a) lokale mieszkalne przeznaczone do wynajêcia i wyna-

jête na lokale socjalne w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 105,
poz.509; 2002r. Nr 168 poz. 1383, Nr 113 poz. 984),

b) lokale u¿ytkowe i mieszkalne niezbêdne do realizacji
zadañ publicznych Gminy,

c) lokale mieszkalne przeznaczone do wynajêcia i wyna-
jête na czas trwania stosunku pracy.

§ 3. Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabyciu wynajmowa-
nych lokali wszystkim najemcom lokali u¿ytkowych.

§ 4. W okresie czterech lat od wej�cia uchwa³y w ¿ycie
wynajête lokale mieszkalne i u¿ytkowe mog¹ byæ sprzedane wy³¹cz-
nie najemcom posiadaj¹cym pierwszeñstwo w ich nabyciu.

§ 5. 1. Cenê lokali mieszkalnych sprzedawanych najem-
com korzystaj¹cym z pierwszeñstwa w ich nabyciu oraz cenê
dzia³ki lub u³amkowej czê�ci dzia³ki nabywanej wraz z lokalem
ustala siê jako sumê warto�ci sprzedawanej nieruchomo�ci
oszacowanej przez bieg³ego ds. szacowania nieruchomo�ci i
kosztów takiego oszacowania.

2. Od tak ustalonej ceny lokalu mieszkalnego, pomniej-
szonej o zni¿ki przys³uguj¹ce nabywcom z mocy prawa oraz kosz-
ty oszacowania nieruchomo�ci, udziela siê nastêpuj¹cych bo-
nifikat najemcom, którzy wyst¹pi¹ z wnioskiem o sprzeda¿ loka-
lu mieszkalnego w ci¹gu dwóch lat od wej�cia w ¿ycie uchwa³y:

a/ przy nabyciu lokalu w budynku jednorodzinnym - 60% ceny,
b/ przy nabyciu lokalu w budynku sk³adaj¹cym siê z dwóch

lokali mieszkalnych lub u¿ytkowych - 65%,
c/ przy nabyciu lokalu w budynku sk³adaj¹cym siê z trzech

i wiêcej lokali mieszkalnych lub u¿ytkowych - 85%.

§ 6. Cenê lokali u¿ytkowych sprzedawanych najemcom
korzystaj¹cym z pierwszeñstwa w ich nabyciu oraz cenê dzia³ki
lub u³amkowej czê�ci dzia³ki nabywanej wraz z lokalem ustala
siê jako sumê warto�ci sprzedawanej nieruchomo�ci oszaco-
wanej przez bieg³ego ds. szacowania nieruchomo�ci i kosztów
takiego oszacowania i powiêksza o nale¿ny podatek od towa-
rów i us³ug.

§ 7. 1. Cena sprzeda¿y lokalu mieszkalnego lub u¿ytko-
wego nabywanego przez jego najemcê oraz cena dzia³ki lub
u³amkowej czê�ci dzia³ki nabywanej wraz z lokalem stanowi¹ w
sumie cenê nabywanej nieruchomo�ci, która to cena, z zastrze-
¿eniem ust. 2, podlega zap³acie w ca³o�ci przed sporz¹dzeniem
aktu notarialnego sprzeda¿y lokalu.

2. Na wniosek najemcy nabywaj¹cego wynajmowany lo-
kal u¿ytkowy, cena nabywanej nieruchomo�ci mo¿e byæ roz³o¿o-
na na raty, z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad:

a/pierwsza rata wynosz¹ca co najmniej 15% ceny podle-
ga zap³acie nie pó�niej ni¿ do dnia sporz¹dzenia aktu notarial-
nego sprzeda¿y lokalu,

b/pozosta³e raty, w liczbie nie wiêkszej ni¿ dziewiêæ i w
równej wysoko�ci, p³atne bêd¹ wraz z oprocentowaniem co-
rocznie w terminach okre�lonych w umowie sprzeda¿y, nie pó�-
niej jednak ni¿ do 31 marca ka¿dego kolejnego roku,

c/roz³o¿ona na raty niesp³acona czê�æ ceny podlega opro-
centowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej 50%
stopy oprocentowania kredytu lombardowego stosowanej przez
Narodowy Bank Polski, przy czym zmiana stopy oprocentowa-
nia kredytu lombardowego powoduje stosown¹ zmianê stopy
oprocentowania niesp³aconej czê�ci ceny,

d/wierzytelno�æ gminy wzglêdem nabywcy z tytu³u niesp³a-
conej czê�ci ceny roz³o¿onej na raty, podlega zabezpieczeniu
hipotecznemu.

§ 8 . Przys³uguj¹c¹ na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami boni-
fikatê od ceny nieruchomo�ci wpisanej do rejestru zabytków,
obni¿a siê przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych i u¿ytkowych wska-
zanych w § 1 ust. 1, a wpisanych do takiego rejestru, do 5% ceny
tych lokali i ceny dzia³ki lub u³amkowej czê�ci dzia³ki nabywanej
wraz z lokalem, ustalonej w sposób okre�lony w § 5 ust. 1 i w § 6.
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§ 9. 1. Wolne lokale mieszkalne i u¿ytkowe s¹ zbywane z
zachowaniem odno�nych przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami w postêpowaniu prze-
targowym nieograniczonym, a w razie negatywnego wyniku
dwóch kolejnych przetargów - w drodze rokowañ.

§ 10. 1. W zakresie sprzeda¿y lokali mieszkalnych i u¿ytko-
wych wskazanych w § 1 uchwa³y, nie stosuje siê nastêpuj¹cych
uchwa³ Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu:

a) Nr XXI/121/91 z dnia 19 lipca 1991r. w sprawie przezna-
czenia do sprzeda¿y domów mieszkalnych i lokali mieszkalnych
w domach wielomieszkaniowych ich najemcom wraz z odda-
niem w u¿ytkowanie wieczyste gruntów z nimi zwi¹zanych,

b) Nr XXI/122/91 z dnia 19 lipca 1991r. w sprawie przezna-
czenia do sprzeda¿y wolnych domów mieszkalnych i lokali
mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych wraz z odda-
niem w u¿ytkowanie wieczyste gruntów z nimi zwi¹zanych,

c) Nr XXI/123/91 z dnia 19 lipca 1991r. w sprawie przezna-
czenia do sprzeda¿y budynków, w których znajduj¹ siê wy³¹cznie
lokale u¿ytkowe oraz budynków, w których znajduj¹ siê lokale
u¿ytkowe i mieszkalne wraz z oddawaniem w u¿ytkowanie wie-
czyste gruntów z nimi zwi¹zanych,

d) Nr XLII/225/93 z dnia 15 stycznia 1993r. w sprawie okre-
�lenia kryteriów przeznaczenia do sprzeda¿y lokali w domach
stanowi¹cych w³asno�æ gminy na rzecz ich najemców,

e) Nr XIII/86/95 z dnia 28 marca 1995r. w sprawie okre�le-
nia kryteriów sprzeda¿y lokali mieszkalnych w domach stano-
wi¹cych w³asno�æ gminy, a nie sprzedanych do dnia 31 grudnia
1994r. na podstawie kryteriów okre�lonych uchwa³¹ Rady Miej-
skiej  Nr XLII/225/93 z dnia 15 stycznia 1993r. oraz uchwa³¹
Zarz¹du Miasta Nr 8/11/93 z dnia 19  lutego1993r.,

f) Nr XLIX/343/97 z dnia 16 kwietnia 1997r. w sprawie ulg
stosowanych przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych na rzecz na-
jemców,

g) Nr LII/372/97 z dnia 3 czerwca 1997r. w sprawie uzupe³-
nienia za³¹cznika do uchwa³y Nr XLIX/343/97 z dnia 16 kwietnia
1997r. w sprawie ulg stosowanych przy sprzeda¿y lokali miesz-
kalnych na rzecz najemców,

h) Nr LX/451/97 z dnia 28 listopada 1997r. w sprawie uzu-
pe³nienia za³¹cznika do uchwa³y  Nr XLIX/343/97 z dnia 16 kwiet-
nia 1997r. w sprawie ulg stosowanych przy sprzeda¿y lokali
mieszkalnych na rzecz najemców,

i) Nr LXVII/498/98 z dnia 21 kwietnia 1998r. w sprawie przy-
znania pierwszeñstwa w nabywaniu lokali mieszkalnych, u¿yt-
kowych i gara¿y ich najemcom w nieruchomo�ciach stanowi¹-
cych w³asno�æ gminy.

2. Postêpowania w sprawie sprzeda¿y lokali mieszkalnych
i u¿ytkowych nie zakoñczone do dnia wej�cia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y sporz¹dzeniem aktu notarialnego sprzeda¿y lokalu -
prowadzone bêd¹ dalej na podstawie jej postanowieñ.

§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Kêdzierzyn-Ko�le, zobowi¹zuj¹c go do:

1/ opracowania i rozpowszechnienia w�ród mieszkañców
gminy pisemnej informacji w przystêpny sposób wyja�niaj¹cej
okre�lone w uchwale zasady sprzeda¿y komunalnych lokali
mieszkalnych i u¿ytkowych, zawieraj¹cej ponadto podstawowe
wiadomo�ci o wspólnotach mieszkaniowych i zasadach ich
funkcjonowania, w tym o kosztach zarz¹dzania wspólnot¹ przez do-
tychczasowego zarz¹dcê, tj. MZBK, tudzie¿ o mo¿liwo�ciach i zasa-
dach zaci¹gania kredytów bankowych na zap³atê za nabywany lokal,

2/ okre�lenia procedury sk³adania i za³atwiania wniosków
najemców o sprzeda¿ lokali mieszkalnych i u¿ytkowych, w tym
wzoru wniosku, i upowszechnienia w�ród mieszkañców gminy
informacji o tej procedurze,

3/ ustalenia i wdro¿enia szczegó³owego zakresu i harmo-
nogramu przedsiêwziêæ niezbêdnych do przygotowania lokali
mieszkalnych i u¿ytkowych do sprzeda¿y, w tym okre�lenia trybu
wyceny ich warto�ci,

4/ przedstawienia Radzie Miejskiej w terminie do 31 mar-
ca 2000r. informacji o realizacji zadañ wskazanych w pkt. 1- 3, a
nastêpnie przedk³adanie Radzie Miejskiej co pó³ roku sprawoz-
dañ z przebiegu sprzeda¿y komunalnych lokali mieszkalnych i
u¿ytkowych, przy czym pierwsze takie sprawozdanie winno byæ
z³o¿one do 30 czerwca 2000r.

§  13. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Wojewódzka Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta w Kêdzierzynie-Ko�lu i w prasie lokalnej.

 §  14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez rozplakatowanie
obwieszczeñ w miejscach publicznych i opublikowanie jej w pra-
sie lokalnej."
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Uchwa³a Nr IV/34/2002
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) i art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Nr 23 poz.220,   Nr
62 poz.558,  Nr 113 poz.984)- Rada Miejska uchwala , co nastê-
puje:

§ 1. 1. Prezydent Miasta Kêdzierzyn-Ko�le nabywa, zbywa i
obci¹¿a nieruchomo�ci gruntowe oraz wydzier¿awia je lub wy-
najmuje na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata z zachowaniem:

a) obowi¹zuj¹cych w tym zakresie zasad prawa, a w szcze-
gólno�ci ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
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chomo�ciami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543,  Nr 6 poz.70; 2001r.
Nr 129 poz.1447,  Nr 154 poz.1800; 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74
poz.676,  Nr 126 poz.1070,  Nr 113 poz.984,  Nr 130 poz.1112),
zwanej w dalszym ci¹gu ustaw¹,

b) zasad okre�lonych w dalszych postanowieniach niniej-
szej uchwa³y,

c) tre�ci obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy.

2. Z zastrze¿eniem § 4, nabycie, zbycie, i obci¹¿enie oraz
wydzier¿awienie lub wynajêcie na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata nie-
ruchomo�ci gruntowej o warto�ci rynkowej przewy¿szaj¹cej
kwotê 200.000 z³ lub o powierzchni przekraczaj¹cej 0,15 ha,
albo dokonywane z pominiêciem zasad, o których mowa w ust.
1 pkt b), wymaga zgody Rady Miejskiej.

§ 2. 1. Nieruchomo�ci gruntowe niezabudowane, stano-
wi¹ce w³asno�æ gminy, mog¹ byæ sprzedawane lub oddawane
w u¿ytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na:

a) dzia³ki przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹,

b) dzia³ki przeznaczone pod zabudowê s³u¿¹c¹ do prowa-
dzenia dzia³alno�ci gospodarczej,

c) dzia³ki przeznaczone pod zabudowê gara¿ami,
d) dzia³ki przeznaczone pod zabudowê na cele publiczne

w rozumieniu art. 6. ustawy,
e) poprawê warunków zagospodarowania nieruchomo-

�ci przyleg³ej przy spe³nieniu przes³anek wskazanych w art. 37
ust. 2 pkt 6 ustawy,

f) utworzenie lub powiêkszenie gospodarstwa rolnego albo
utworzenie dzia³u specjalnego w gospodarce rolnej.

2. Nieruchomo�ci gruntowe zabudowane, stanowi¹ce
w³asno�æ gminy, mog¹ byæ przeznaczone do sprzeda¿y lub od-
dania w u¿ytkowanie wieczyste je¿eli:

a) zabudowa tych nieruchomo�ci przeznaczona jest do
rozbiórki lub znajduje siê w z³ym stanie technicznym, a brak jest
ekonomicznego uzasadnienia do przeprowadzenia jej remontu
przez gminê, przy czym warunkiem sprzeda¿y lub oddania w
u¿ytkowanie wieczyste takich nieruchomo�ci jest ich uprzednie
zwolnienie przez u¿ytkowników,

b) zabudowane s¹ obiektami s³u¿¹cymi do prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej, wybudowanymi przez u¿ytkowników
tych nieruchomo�ci lub ich poprzedników prawnych,

c) zabudowane s¹ niezasiedlonymi budynkami mieszkalnymi,
d) zabudowane s¹ innymi obiektami zbêdnymi gminie.
3. Nieruchomo�æ gruntowa stanowi¹ca w³asno�æ gminy

mo¿e zostaæ sprzedana jej u¿ytkownikowi wieczystemu, o ile
dope³ni³ on warunków zabudowy tej nieruchomo�ci okre�lonych
w umowie lub innym akcie ustanawiaj¹cym prawo wieczystego
u¿ytkowania.

§ 3. 1. Nieruchomo�ci gruntowe stanowi¹ce w³asno�æ
gminy, z wy³¹czeniem nieruchomo�ci zabudowanych zasiedlo-
nymi budynkami mieszkalnymi, mog¹, gdy s¹ gminie zbêdne,
zostaæ zamienione na nieruchomo�ci gruntowe osób fizycznych
i prawnych, je¿eli nieruchomo�ci tych osób s¹ potrzebne gmi-
nie do realizacji jej zadañ.

2. Nieruchomo�ci gruntowe innych osób znajduj¹ce siê
w posiadaniu gminy i zagospodarowane przez ni¹ lub jej po-
przedników prawnych, mog¹ byæ nabywane przez gminê w dro-
dze zamiany na nieruchomo�ci komunalne, z odpowiednim za-
stosowaniem zasad okre�lonych w ust. 1.

3. Nieruchomo�ci gruntowe stanowi¹ce w³asno�æ gminy,
z wy³¹czeniem nieruchomo�ci zabudowanych zasiedlonymi
budynkami mieszkalnymi, mog¹ byæ wnoszone jako aporty na
pokrycie udzia³ów gminy w kapitale zak³adowym spó³ek prawa
handlowego.

§ 4. Nieruchomo�ci gruntowe stanowi¹ce w³asno�æ gmi-
ny, bez wzglêdu na ich warto�æ lub powierzchniê, mog¹ byæ
obci¹¿ane s³u¿ebno�ciami gruntowymi na rzecz w³a�cicieli lub
u¿ytkowników wieczystych innych nieruchomo�ci, w przypadku
niemo¿no�ci racjonalnego korzystania z nieruchomo�ci w³ad-
n¹cej bez ustanowienia takiej s³u¿ebno�ci.

§ 5. 1. Wydzier¿awienie lub wynajêcie nieruchomo�ci grun-
towej stanowi¹cej w³asno�æ gminy, mo¿e nastêpowaæ na okres
nie d³u¿szy ni¿ 10 lat, z przeznaczeniem na nastêpuj¹ce cele:

a) budowê obiektów s³u¿¹cych do dzia³alno�ci gospodar-
czej o lokalizacji czasowej,

b) przed³u¿enie wcze�niejszego najmu lub dzier¿awy nie-
ruchomo�ci zabudowanej przez dzier¿awców i najemców obiek-
tami s³u¿¹cymi do dzia³alno�ci gospodarczej,

c) utworzenie lub powiêkszenie powierzchni gospodarstwa
rolnego albo utworzenie dzia³u specjalnego w gospodarce rol-
nej, je¿eli wydzier¿awiana lub wynajmowana nieruchomo�æ sta-
nowi u¿ytek rolny i w planie zagospodarowania przestrzennego
przeznaczona jest na ten cel,

d) rekreacyjne lub drobne uprawy warzywnicze.
2. Wydzier¿awienie lub wynajêcie nieruchomo�ci grunto-

wej stanowi¹cej w³asno�æ gminy na cel wskazany w ust. 1 pkt a)
nastêpuje w drodze przetargu.

§ 6. 1. Nabycie nieruchomo�ci gruntowej przez gminê w
drodze zakupu, zamiany lub przyjêcia darowizny, mo¿e nast¹piæ,
gdy nabywana nieruchomo�æ jest niezbêdna do:

a) budowy mieszkañ komunalnych,
b) budowy i eksploatacji obiektów s³u¿¹cych do realizacji

zadañ gminy,
c) realizacji przez gminê innych celów wynikaj¹cych z miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Nabycie przez gminê nieruchomo�ci gruntowej lub pra-

wa wieczystego u¿ytkowania takiej nieruchomo�ci w zamian za
zaleg³o�ci podatkowe mo¿e nast¹piæ, gdy nabywana w ten spo-
sób nieruchomo�æ jest niezbêdna do realizacji celów okre�lo-
nych w ust. 1 pkt a) - c) albo gdy istnieje mo¿liwo�æ sprzeda¿y tej
nieruchomo�ci po cenie nie mniejszej od ceny jej nabycia.

3. Prezydent Miasta Kêdzierzyn-Ko�le mo¿e skorzystaæ z
prawa pierwokupu nieruchomo�ci gruntowej lub prawa wie-
czystego u¿ytkowania takiej nieruchomo�ci przys³uguj¹cego
gminie, gdy nabywana w ten sposób nieruchomo�æ jest nie-
zbêdna do realizacji celów okre�lonych w ust. 1 pkt a - c,a cena
nabycia nie odbiega od warto�ci rynkowej nieruchomo�ci po-
równywalnych do nieruchomo�ci nabywanej.

§ 7. Uchwa³a niniejsza nie narusza innych uchwa³ Rady Miej-
skiej w zakresie dotycz¹cym gospodarki nieruchomo�ciami, a w szcze-
gólno�ci uchwa³y Nr XX/213/99 z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie
zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i u¿ytkowych.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kê-
dzierzyn-Ko�le, zobowi¹zuj¹c go do przedstawiania Radzie Miejskiej
miesiêcznych informacji o nieruchomo�ciach gruntowych nabytych,
zbytych i obci¹¿onych oraz wydzier¿awionych lub wynajêtych na okres
powy¿ej trzech lat na zasadach okre�lonych w niniejszej uchwale,
która to informacja winna obejmowaæ okre�lenie lokalizacji i powierzch-
ni nieruchomo�ci oraz ceny jej zbycia lub nabycia.

§ 9. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzien-
niku Urzêdowym Województwa  Opolskiego.

2. Uchwa³a  wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i obowi¹zuje do koñca 2006 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t
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Uchwa³a Nr XLII/273/2002
 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 8 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu miejskiego w Kietrzu na rok 2002.

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 na podstawie art. 109 i art. 124 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. 1251,  Nr 122 poz. 1315;  2001 r.
Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 98 poz. 1070, Nr 102 poz.
1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623; 2002r. Nr 41 poz. 363
i poz. 365)- Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Zwiêksza siê plan dochodów o kwotê w z³  140.993,-
2. Zwiêksza siê plan wydatków      o kwotê w z³   411.344,-
3. Zmniejsza siê plan wydatków   o kwotê w z³   270.351,-
zgodnie z za³¹cznikiem nr l do niniejszej uchwa³y.

§2. Dokonaæ zmian w planie przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§3. Aktualna warto�æ bud¿etu na 2002 rok w wyniku doko-
nanych zmian wynosi kwotê w z³otych.

Dochody       - 15.805.396,-
Przychody     -2.000.000,-
Wydatki        -17.210.456,-
Rozchody          -594.940,-.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskie-
mu w Kietrzu.

§5. Uchwa³a niniejsza wraz z za³¹cznikiem podlega og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Kietrzu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej  w Kietrzu

Franciszek Sobczuk
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Uchwa³a Nr  III/28/2002
Rady Gminy w Lubszy

z dnia 30  grudnia  2002r.

w sprawie zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu  na
okres d³u¿szy ni¿  trzy lata.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia
8 marca 1990r.  o samorz¹dzie gminnym  ( Dz. U. z  2001r. Nr
142 poz. 1591;  2002r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113
poz. 984 ) art. 11, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 art. 34 ust. 6, art. 37
ust.3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, art. 70 ust. 4,  ustawy z dnia  21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2000 r.  Nr  46 poz.
543; 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800; 2002r.   Nr 25 poz.
253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070):

Rozdzia³ I
Przepisy  ogólne

§ 1. 1. Uchwa³a okre�la zasady gospodarowania nieru-
chomo�ciami stanowi¹cymi w³asno�æ Gminy oraz zasady na-
bywania przez Gminê nieruchomo�ci do gminnego zasobu nie-
ruchomo�ci.

2. Ilekroæ w uchwale mowa o ustawie bez bli¿szego okre-
�lenia nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomo�ciami.

§ 2. Gospodarowanie nieruchomo�ciami nale¿y do Wójta
Gminy, który:

1. Dokonuje wyboru formy prawnej przekazania nierucho-
mo�ci osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom or-
ganizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowo�ci prawnej.

2. Podaje do publicznej wiadomo�ci wykaz nieruchomo-
�ci przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego.

3. Przeprowadza postêpowanie przewidziane przepisami
prawa w przypadku ustawowego lub wynikaj¹cego z uchwa³y
obowi¹zku przeprowadzenia przetargu.

4. Zawiera stosowne umowy cywilnoprawne.

§ 3. 1. Podstawê gospodarowania nieruchomo�ciami sta-
nowi plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Z przeznaczeniem na cele wynikaj¹ce z planu zagospo-
darowania przestrzennego Wójt Gminy mo¿e z uwzglêdnieniem
obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych:

a) przenie�æ w³asno�æ nieruchomo�ci w drodze sprzeda-
¿y lub wnosiæ je jako wk³ady niepieniê¿ne (aporty) do spó³ek,

b) dokonaæ zamiany nieruchomo�ci,
c) oddawaæ nieruchomo�ci w u¿ytkowanie wieczyste,
d) oddawaæ nieruchomo�ci w trwa³y zarz¹d, najem, dzier-

¿awê, u¿yczenia ,
e) obci¹¿aæ nieruchomo�ci ograniczonymi prawami rze-

czowymi.
3. Wójt Gminy nabywa do gminnego zasobu nieruchomo-

�ci na realizacje w³asnych zadañ Gminy.

Rozdzia³  II
Zasady nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo-

�ci oraz zasady ich wydzier¿awiania i najmu na okres d³u¿-
szy ni¿ 3 lata.

§ 4. 1. Nabywanie nieruchomo�ci na rzecz Gminy mo¿e
nast¹piæ na podstawie  Zarz¹dzenia Wójta Gminy, które okre�la
formê nabycia je¿eli warto�æ nieruchomo�ci okre�lona przez

rzeczoznawcê maj¹tkowego nie przekracza   kwoty 25 000,-z³.
/dwadzie�cia piêæ tysiêcy z³otych/    oraz w przypadku    nieodp³at-
nego nabycia.

2. Nabywanie nieruchomo�ci za cenê wy¿sz¹ wymaga
zgody Rady Gminy.

§ 5.1. Zbycie nieruchomo�ci stanowi¹cej w³asno�æ gmi-
ny w formie sprzeda¿y lub oddania w u¿ytkowania wieczyste
mo¿e nast¹piæ na podstawie Zarz¹dzenia Wójta Gminy, je¿eli
warto�æ nieruchomo�ci okre�lona przez rzeczoznawcê maj¹t-
kowego nie przekracza kwoty 25 000,-z³. /dwadzie�cia piêæ ty-
siêcy z³otych/.

2. Zbycie nieruchomo�ci za cenê o wy¿szej warto�ci wy-
maga zgody Rady Gminy.

Sprzeda¿ bezprzetargowa lokali mieszkalnych na rzecz
najemców  wraz ze sprzeda¿¹ lub oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste gruntu

§ 6. 1. Wójt Gminy mo¿e przeznaczyæ do sprzeda¿y bez-
przetargowej na rzecz dotychczasowych najemców:

a) lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wraz z
u³amkow¹ czê�ci¹ gruntu,

b) lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym wraz z grun-
tem na którym jest posadowiony.

2. Pierwszeñstwo nabycia lokalu mieszkalnego przyznaje
siê najemcom tych lokali je¿eli umowa najmu zawarta jest na
czas nieokre�lony. W przypadku gdy najemca nie wyrazi zgody
na kupno oferowanego przez gminê najmowanego lokalu miesz-
kalnego Wójt Gminy mo¿e przeznaczyæ  ten lokal do zbycia w
drodze przetargu.

3. Sprzeda¿ lokali przeprowadzona bêdzie na nastêpuj¹-
cych warunkach:

a) cenê lokali  ustala siê na podstawie  warto�ci okre�lo-
nej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego,

b) je¿eli nabywca wnosi zap³atê ceny sprzeda¿y  lokalu  w
ca³o�ci udziela siê bonifikaty 80% ceny lokalu w przypadku jed-
noczesnej sprzeda¿y wszystkich lokali w budynku i 70% ceny
lokalu w przypadku sprzeda¿y lokali pojedynczych,

c) na wniosek najemcy cena sprzeda¿y nieruchomo�ci
zostaje roz³o¿ona na raty roczne, p³atne w terminie do 31 marca
ka¿dego roku, na okres do 10 lat. Pierwsza rata w wysoko�ci nie
ni¿szej ni¿ 10% ustalonej ceny sprzeda¿y p³atna jest przed za-
warciem aktu notarialnego.

W zale¿no�ci od okresu sp³aty, udziela siê bonifikaty w
nastêpuj¹cych  wysoko�ciach:

a) sp³ata nale¿no�ci do   3 lat -   bonifikata w wysoko�ci  60%,
b) sp³ata nale¿no�ci do   5 lat -    bonifikata w wysoko�ci  50%,
c) sp³ata nale¿no�ci do 10 lat -    bonifikata w wysoko�ci  40%
W przypadku gdy zaplata ceny sprzeda¿y zostanie roz³o¿o-

na na raty ustala siê oprocentowanie niesp³aconej nale¿no�ci
w wysoko�ci 10% oprocentowania przy zastosowaniu stopy pro-
centowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez
Narodowy Bank Polski.

Roszczenia gminy podlegaj¹ zabezpieczeniu hipoteczne-
mu.
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4. Nabywca ponosi koszt sporz¹dzenia dokumentacji nie-
zbêdnej do zbycia.

5. Ustalone wy¿ej zasady nie maj¹ zastosowania do wol-
nych lokali zbywanych w drodze przetargu.

Sprzeda¿ bezprzetargowa lokali u¿ytkowych na rzecz
dzier¿awców

§ 7. 1. Wójt Gminy mo¿e przeznaczyæ do sprzeda¿y w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz dzier¿awców :

a) lokale u¿ytkowe w budynkach komunalnych wraz ze
sprzeda¿¹ lub oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czê�ci gruntu,

b) lokale u¿ytkowe, je¿eli s¹ to budynki wolno stoj¹ce w
ca³o�ci u¿ytkowane przez dzier¿awcê.

2. Pierwszeñstwo w nabyciu lokalu u¿ytkowego przys³u-
guje dzier¿awcy po okresie jednego roku od zawarcia umowy
dzier¿awy.

3. W przypadku gdy dzier¿awca nie wyrazi zgody na kupno
oferowanego przez Gminê dzier¿awionego lokalu u¿ytkowego,
Wójt Gminy mo¿e przeznaczyæ ten lokal do sprzeda¿y w drodze
przetargu - po rozwi¹zaniu umowy.

4. Nabywca lokalu u¿ytkowego ponosi koszty sporz¹dze-
nia dokumentacji do sprzeda¿y.

§ 8. Sprzeda¿y na rzecz dzier¿awcy, najemcy nie podlega-
j¹ nieruchomo�ci obci¹¿one zaleg³o�ciami z tytu³u czynszu dzier-
¿awnego i czynszu najmu.

Sprzeda¿ bezprzetargowa nieruchomo�ci gruntowych

§ 9. Zwalnia siê Wójta Gminy z obowi¹zku przeprowadze-
nia przetargu na sprzeda¿ nieruchomo�ci gruntowej, gdy sprze-
da¿ ta nastêpuje na rzecz osoby w³adaj¹cej nieruchomo�ci¹
gruntow¹ na podstawie umowy dzier¿awy zawartej  na czas co
najmniej 10 lat lub na czas nieokre�lony, je¿eli nieruchomo�æ ta
w czasie trwania umowy zosta³a zabudowana na podstawie po-
zwolenia na budowê.

Dzier¿awa lokali u¿ytkowych

§ 10. 1. Wójt Gminy mo¿e  wydzier¿awiaæ lokale u¿ytkowe.
2. Dzier¿awa przeprowadzana bêdzie wg  nastêpuj¹cych

zasad:
a) Wójt Gminy decyduje ka¿dorazowo w drodze Zarz¹dzenia o:
- wydzier¿awieniu lokalu u¿ytkowego w drodze przetargu

lub bez przetargu,
- o zasadach i warunkach dzier¿awy,
b) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomo�ci wykaz

nieruchomo�ci lokalowych przeznaczonych do dzier¿awy.

 Oddanie w trwa³y zarz¹d

   § 11. Nieruchomo�ci komunalne mog¹ byæ oddane jednostkom
organizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowo�ci prawnej w trwa³y za-
rz¹d w drodze decyzji Wójta Gminy na cele statutowe wynikaj¹ce z
uchwa³y Rady Gminy o utworzeniu jednostki oraz nadania jej statutu.

U¿yczenia nieruchomo�ci

§ 12. 1. Nieruchomo�ci komunalne mog¹ byæ u¿yczane
jednostkom organizacyjnym, osobom fizycznym i osobom praw-
nym na cele prowadzonej dzia³alno�ci s³u¿¹cej zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb lokalnej spo³eczno�ci.

2. Czas trwania u¿yczenia powinien byæ ustalony z uwzglêd-
nieniem wielko�ci nak³adów bior¹cego do u¿ywania oraz  celu
na  jaki  nieruchomo�æ jest u¿yczana.

Dzier¿awa, najem nieruchomo�ci komunalnych

§ 13. 1. Nieruchomo�ci komunalne mog¹ byæ oddane
jednostkom organizacyjnym, osobom fizycznym i osobom praw-
nym w dzier¿awê i najem.

2. Dzier¿awa gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze
nastêpuje bez  przetargu na okres do 10 -lat.

3. Dzier¿awa gruntów nie zabudowanych na cele nie rolni-
cze oraz gruntów    zabudowanych  przeprowadzana bêdzie wg
nastêpuj¹cych zasad:

a) Wójt Gminy decyduje ka¿dorazowo w drodze Zarz¹dze-
nia o:

- wydzier¿awieniu nieruchomo�ci w drodze przetargu lub
bez przetargu,

- o zasadach i warunkach dzier¿awy.

§  14. Traci moc:
- uchwa³a Nr XXXIX/281/98 Rady Gminy w Lubszy z dnia

18  czerwca  1998r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, ob-
ci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania
lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

§ 15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lubsza.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek
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Uchwa³a Nr LIV/423/2002
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany do uchwa³y w³asnej Nr LIII/413/2002  Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 wrze�nia 2002 r.

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}- Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr LIII/413/2002 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:
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Uchwa³a Nr 433/2002
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

z dnia 11 pa�dziernika 2002 r.

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

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. - o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578,  pó�n.
zm.), w zwi¹zku z art. 128, ust.1, pkt 1 ustawy    z dnia 26 listopa-
da 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 Opolskie-
go z dnia 20 grudnia 2002 r.  w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2002 r., dokonuje siê nastêpuj¹ce zmiany :

1. W za³¹czniku nr 1 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane dochody o kwotê ogó³em 242.219 z³ w tym :

1) Dzia³ 801 - O�WIATA I WYCHOWANIE
- ozdzia³ 80102 - Szko³y podstawowe specjalne, zwiêksza siê o

kwotê    2.919 z³, z tytu³u dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa
na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu  § (213)

-rozdzia³ 80110 - Gimnazja, zwiêksza siê o kwotê
8.519 z³, z tytu³u dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa
na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu § (213)

-rozdzia³ 80111 - Gimnazja specjalne, zwiêksza siê o kwo-
tê   927 z³, z tytu³u dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa
na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu § (213)

-rozdzia³ 80120 - Licea ogólnokszta³c¹ce, zwiêksza siê  o
kwotê   23.686 z³, z tytu³u dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu
pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu § (213)

-rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe, zwiêksza siê o kwotê
39.606 z³, z tytu³u dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa
na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu § (213)

-rozdzia³ 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ, zwiêksza siê o
kwotê  9.044 z³, z tytu³u dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu
pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu § (213)

2) Dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
-rozdzia³ 85301 - Placówki opiekuñczo - wychowawcze zwiêk-

sza siê o kwotê 13.220 z³, z tytu³u dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu
pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu § (213)

-rozdzia³ 85304 - Rodziny zastêpcze zwiêksza siê o kwotê
121.750 z³, z tytu³u dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu § (213)

3) Dzia³ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-rozdzia³ 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogicz-

ne oraz inne poradnie specjalistyczne zwiêksza siê o kwotê
15.445 z³, z tytu³u dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa
na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu § (213)

-rozdzia³ 85410 - Internaty i bursy szkolne, zwiêksza siê o
kwotê 7.103 z³, z tytu³u dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu § (213).

Nr XLVII/351/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. Nr XLVIII/3 82/2002 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 Za-
rz¹du 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. wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:

- za³¹cznik nr 2 do uchwa³y otrzymuje brzmienie jak w za-
³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

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

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

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Krzysztof Bunia

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr LIV/423/2002

Rady Miejskiej w Niemodlinie
zdnia 10 pa�dziernika 2002 r.

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

z dnia 28 grudnia 2001 r.

WIELOLETNI
PROGRAM INWESTYCYJNY 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               - 371.216,00 z³
- �rodki z SAPARD          - 369.784,00 z³.
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2. W za³¹czniku nr 2 do w.w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane wydatki powiatu o kwotê    ogó³em 242.219 z³

w tym :
1) Dzia³ 801 - O�WIATA I WYCHOWANIE
-rozdzia³ 80102 - Szko³y podstawowe specjalne, zwiêksza

siê wydatki bie¿¹ce w grupie wynagrodzeñ      o kwotê 2.919 z³
-rozdzia³ 80110 - Gimnazja, zwiêksza siê wydatki bie¿¹ce

w grupie wynagrodzeñ                                                         8.519 z³
-rozdzia³ 80111 - Gimnazja specjalne, zwiêksza siê wydat-

ki bie¿¹ce w grupie wynagrodzeñ                                         927 z³,
-rozdzia³ 80120 - Licea ogólnokszta³c¹ce, zwiêksza siê

wydatki bie¿¹ce w grupie wynagrodzeñ                         23.686 z³,
-rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe, zwiêksza siê wydatki

bie¿¹ce w grupie wynagrodzeñ                                        39.606 z³
-rozdzia³ 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ, zwiêksza siê wy-

datki bie¿¹ce                                                           o kwotê 9.044 z³.

2) Dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
-rozdzia³ 85301 - Placówki opiekuñczo - wychowawcze,

zwiêksza siê wydatki bie¿¹ce w grupie wynagrodzeñ
                                                                     o kwotê 13.220 z³,
-rozdzia³ 85304 - Rodziny zastêpcze, zwiêksza siê wydatki

bie¿¹ce  w § 3110 - �wiadczenia spo³eczne o kwotê 121.750 z³

3) Dzia³ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-rozdzia³ 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogicz-

ne oraz inne poradnie specjalistyczne, zwiêksza siê wydatki bie-
¿¹ce w grupie wynagrodzeñ                              o kwotê 15.445 z³,

-rozdzia³ 85410 - Internaty i bursy szkolne, zwiêksza siê
wydatki bie¿¹ce w grupie wynagrodzeñ             o kwotê 7.103 z³.

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu powiatu na 2002 r. po
zmianach w wysoko�ci                                                34.441.509 z³.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etowe powiatu na 2002 r. po
zmianach w wysoko�ci                                                35.142.200 z³.

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

Zarz¹d Powiatu Opolskiego:
Henryk Lakwa

Krzysztof Wysdak
Józefa Klimków

Waldemar Kampa
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Uchwa³a Nr XXXV/322/2002
Rady Gminy w Olszance

z dnia 8 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXX/290/2002  Rady Gminy w Olszance z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu gminy na rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 pó�n.  zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U.  z 2001 r. Nr 62 poz. 627) oraz
art. 110 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U.  z 1998 r. Nr 155 poz. 1014) -Rada Gminy w
Olszance uchwala, co nastêpuje :

§1. Zwiêkszyæ dochody i wydatki bud¿etu gminy w ³¹cznej kwo-
cie 2.500 z³,  zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Zmniejszyæ dochody i wydatki bud¿etu gminy w ³¹cznej
kwocie 20.000 z³ , zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§3. Dokonaæ przeniesieñ dochodów bud¿etowych w ³¹cz-
nej kwocie 60.000 z³ , zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§4. Dokonaæ przeniesieñ wydatków bud¿etowych w ³¹cznej
kwocie 56.500 z³ , zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§5. Dokonaæ przeniesieñ wydatków w ramach Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olszan-
ce w ³¹cznej kwocie 38.650 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do
niniejszej uchwa³y.

§6. W za³¹czniku nr 5 "Plan wydatków bud¿etowych na
zadania inwestycyjne w 2002r." dokonaæ nastêpuj¹cych zmian:
po pkt. 15 dodaje siê pkt 16 w brzmieniu zgodnym z za³¹czni-
kiem nr 6 do mniejszej uchwa³y.

§7. W za³¹czniku nr 17 , stanowi¹cym wieloletni program
inwestycyjny gminy Olszanka ,wprowadza siê dwa nowe zadania
inwestycyjne,  zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Olszanka.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Micha³ Nesterowicz
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Uchwa³a Nr  III/24/2002
Rady Gminy w Olszance

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na rok 2003.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pa�dzierni-
ka 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoho-
lizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231) -Rada Gminy w Ol-
szance  u c h w a l a, co nastêpuje:

§ 1.Uchwala siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych na rok 2003, w brzmieniu sta-
nowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy  Ol-
szanka.

§ 3.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/24/2002

                                                     Rady Gminy w Olszance
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Gminny program profilaktyczny na rok 2003

I. Zwiêkszenie dostêpno�ci pomocy terapeutycznej i re-
habilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu oraz udziela-
nie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, po-
mocy psychospo³ecznej  i prawnej:

1. Finansowanie punktu konsultacyjnego w Jankowicach
Wielkich .

2. Wspó³finansowanie w zakresie utworzenia klubu AA w
Czeskiej Wsi - dostosowanie techniczne obiektu po by³ej szkole
podstawowej.

3. Wspó³praca z Policj¹ w ramach tzw. "Niebieskich Kart"
oraz w zakresie kontroli placówek prowadz¹cych sprzeda¿ na-
pojów alkoholowych.

4. Finansowanie szkoleñ i kursów w zakresie pracy tera-
peutycznej oraz zajêæ profilaktycznych dla osób zwi¹zanych z re-
alizacj¹  programu profilaktyki  i  rozwi¹zywania problemów al-
koholowych.

5. Udzia³ w szkoleniach cz³onków gminnej komisji profi-
laktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.

6. Dystrybucja materia³ów informacyjno-edukacyjnych (cza-
sopisma, ulotki broszury).

II. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alno�ci informacyjnej
i edukacyjnej:

1. Prowadzenie w�ród dzieci i m³odzie¿y programów pro-
filaktycznych maj¹cych na celu podniesienie �wiadomo�ci szko-
dliwo�ci picia alkoholu i u¿ywania �rodków psychoaktywnych i

innych oraz dofinasowanie zakupu sprzêtu niezbêdnego do re-
alizacji tych programów.

2. Organizowanie obozów  dla  dzieci i m³odzie¿y  z realiza-
cj¹ programów profilaktycznych.

3. Organizowanie teatrów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie-
¿y, prowadzenie zajêæ z dzieæmi i m³odzie¿¹ w �wietlicach wiejskich

4. Wspó³praca z organizacjami spo³ecznymi , ko�cio³em,
radami so³eckimi w zakresie kultury  spo¿ywania napojów alko-
holowych.

5. Promowanie zdrowego stylu ¿ycia, dofinansowanie za-
kupu sprzêtu sportowego, zakup nagród w organizowanych kon-
kursach sportowych, dofinansowanie organizacji imprez ma-
sowych (kultura, sport, turystyka)organizowanych na terenie
gminy.

6. Oddzia³ywanie  na osoby, które  nadu¿ywaj¹ napoi alko-
holowych w kierunku wyrwania ich z na³ogu.

7. Oddzia³ywanie na przedsiêbiorców i rolników zatrud-
niaj¹cych osoby uzale¿nione od alkoholu o godne traktowanie
tych pracowników oraz o niep³acenie w postaci alkoholu.

III. Kontrola przestrzegania obrotu napojami alkoholowymi:
1. Co najmniej czterokrotna  kontrola wszystkich placó-

wek prowadz¹cych obrót napojami alkoholowymi na terenie
gminy.

IV. Zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda-
¿y napojów alkoholowych.

1. Liczba placówek prowadz¹ca sprzeda¿ napojów alko-
holowych - 24 punkty.

2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych odbywaæ siê mo¿e w
punktach sprzeda¿y, które usytuowane s¹ w odleg³o�ci nie koli-
duj¹cej z dzia³alno�ci¹ i funkcjonowaniem obiektów u¿yteczno-
�ci publicznej, tj. szkó³, przedszkoli, placówek s³u¿by zdrowia,
kultu religijnego, przystanków autobusowych (min. 25m).

3. Sprzeda¿ napojów alkoholowych na czas trwania im-
prez okoliczno�ciowych mo¿e odbywaæ siê na boiskach sporto-
wych, w �wietlicach wiejskich, remizach stra¿ackich i innych.

4. Stoisko z napojami alkoholowymi w sklepach spo¿yw-
czych powinno byæ wyra�nie wydzielone np. osobny rega³ od-
dzielony od innych artyku³ów.

V. Szczegó³owe zasady wydawania i cofania zezwoleñ na
prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych:

1. Zezwolenia wydawane s¹ na �ci�le okre�lony w usta-
wie  czas.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawieraæ dane
okre�lone w ustawie.

3. Wydanie pierwszego zezwolenia dla danej placówki
wymaga opinii  Rady So³eckiej.

4. Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych mo¿e
odbywaæ siê tylko w godzinach okre�lonych w zezwoleniu.

5. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego powi-
nien  byæ z³o¿ony  co najmniej 7 dni przed rozpoczêciem imprezy.

6. W³a�ciciel sklepu (osoba prowadz¹ca sprzeda¿) ma
obowi¹zek zadbaæ , aby w sklepie oraz na terenie bêd¹cym w
jego u¿ytkowaniu nie spo¿ywano napojów alkoholowych.
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7. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych cofane
bêd¹ w przypadkach �ci�le okre�lonych w ustawie.

VI. Zasady wynagradzania cz³onków komisji.
1. Cz³onkom Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywa-

nia Problemów Alkoholowych ustala siê wynagrodzeni w kwocie
65 z³ za wykonywanie prac w ramach dzia³alno�ci komisji.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 nie przy-
s³uguje cz³onkom komisji bêd¹cym radnymi oraz pracownika-
mi zatrudnionymi w Urzêdzie Gminy i kierownikami gminnych
jednostek organizacyjnych.

184

Uchwa³a Nr 194/46/2002
Zarz¹du Miejskiego w Otmuchowie

z dnia 11 pa�dziernika 2002 r.

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

           Poz.183-184- 474 -

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. Dz.U. Nr 23, poz.220 / -Zarz¹d Miejski w  Otmucho-
wie uchwala, co nastêpuje :

§   1. Dokonaæ zmian bud¿etu o kwotê z³ :

- zwiêkszenia  dochodów     /za³. Nr 1/ 141.074,23

w tym dotacja na zadania zlecone   31.403,23

- zwiêkszenia wydatków   /za³. Nr 2/ 141.074,23

w tym wydatki  na zadania zlecone  31.403,23

§ 2. Po dokonaniu zmian bud¿et wynosi :

-  dochody w z³ 20.322.425,23

   w tym dotacja na zadania zlecone  i powierzone w z³   1.457.980,23

-  przychody w z³                            3.783.469,00

-  wydatki w z³ 23.080.351,23

   w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w z³  1.457.980,23

 - 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
        Ireneusz Chmielarski

 Halina Czepiel
     Józef Kli�

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 194/46/2002

    Zarz¹du Miejskiego w Otmuchowie
z dnia 11 pa�dziernika 2002 r.

Zmiana  planu dochodów
Dz. Rozdz. § Nazwa Zwiêkszenia kwota z³

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz s¹downictwa
28.409,23

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie
28.409,23

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

28.409,23

801 O�wiata i wychowanie 108.043,00

80101 Szko³y podstawowe 79.464,00

203
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych  zadañ

bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)

80110 Gimnazja 28.579,00

203
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych  zadañ

bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
28.579,00

853 Opieka spo³eczna 2.994,00

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 2.275,00

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

2.275,00

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 719,00

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

719,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.628,00

85401 �wietlice szkolne 1.628,00

203
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych  zadañ

bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
1.628,00

Ogó³em 141.074,23
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         Za³¹cznik nr 2
          do uchwa³y Nr194/46/2002

          Zarz¹du Miejskiego w  Otmuchowie
          z dnia  11 pa�dziernika 2002 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dz. Rozd

z.

§ Nazwa Zwiêkszenia z³

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s¹downictwa

28.409,23

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

28.409,23

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.145,95

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 370,00

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 50,00

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.380,88

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.482,40

4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 980,00

801 O�wiata i wychowanie 108.043,00

80101 Szko³y podstawowe              79.464,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.655,00

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 11.203,00

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.535,00

4440 Odpisy na ZF�S 4.071,00

80110 Gimnazja 28.579,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.533,00

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 4.030,00

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 552,00

4440 Odpisy na ZF�S 1.464,00

853 Opieka spo³eczna 2.994,00

85316 Zasi³ki rodzinne , pielêgnacyjne i wychowawcze 2.275,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 2.275,00

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 719,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 719,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.628,00

85401 �wietlice szkolne 1.628,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.284,00

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 229,00

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 31,00

4440 Odpisy na ZF�S 84,00

RAZEM            141.074,23
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Uchwa³a Nr XLIII/401/2002
Rady Gminy w Prószkowie

z dnia 7 pa�dziernika 2002 r.

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

 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) i art..109,110 i 124 ust 1 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;
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; 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz.499,
Nr 99, poz.1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz.
1623; 2002 r. Nr 41, poz. 365) -Rada Gminy w Prószkowie uchwala ,co
nastêpuje:

 § 1. Dokonuje siê zmian w  bud¿ecie Gminy na rok 2002 , zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia siê limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Prószków.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w
Prószkowie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Herman Miklis
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Uchwa³a Nr XLIX/683/2002
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 8 pa�dziernika 2002 r.

w  sprawie  zmian  w  bud¿ecie  Gminy  Prudnik  na 2002 rok.

Na  podstawie  art.  18  ust . 2  pkt. 4   ustawy  z  dnia  8  marca
1990 r. samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558)   i 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 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;  2002 r. Nr 41
poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676)- Rada  Miejska  w  Prudniku uchwala,
co  nastêpuje:

§  1. Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie Gminy
Prudnik na 2002 r.

Zmniejsza siê bud¿et po stronie przychodów
                                                                o kwotê  21 000,00
§ 952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
                                                                                   o kwotê  21 000,00

Kredyt d³ugoterminowy z Banku Ochrony �rodowiska Oddzia³
w Opolu

Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                             o kwotê   658 502,60
Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa         o kwotê  65 000,00
Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
                                                                                   o kwotê 65 000,00
§ 047  Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie

wieczyste nieruchomo�ci                                              o kwotê  45 000,00
§ 092 Pozosta³e odsetki                                      o kwotê 20 000,00
Dzia³ 750 Administracja publiczna                  o kwotê 12 100,70
Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ        o kwotê 12 100,70
§ 270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych

gmin, powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane  z innych �ró-
de³                                                                                  o kwotê 12 100,70

�rodki na organizacjê V Wystawy Twórców Ludowych i Rze-
mios³a Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego z Unii Europej-
skiej

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kon-
troli i ochrony prawa i s¹downictwa                                kwotê 89575,78

Rozdzia³ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

                                                                                   o kwotê 89 575,78
§ 201Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz  innych
zadañ zleconych gminie ustawami                              o kwotê 89 575,78

Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej
                                                                                o kwotê 212 000,00

Rozdzia³ 75615 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokal-
nych od osób prawnych i innych jednostek  organizacyjnych

                                                                                    o kwotê 22 000,00
§ 091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków  i

op³at                                                                                  o kwotê 22 000,00
Rozdzia³ 75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno�ci cywilnopraw-
nych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych

                                                                                 o kwotê 150 000,00

§ 031 Podatek od nieruchomo�ci               o kwotê 140 000,00
§ 045  Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzêdowe
                                                                                   o kwotê 10 000,00
Rozdzia³ 75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych do-

chód bud¿etu pañstwa                                                     o kwotê 40 000,00
§ 002 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotê 40 000,00
Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                    o kwotê 158 562,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe        o kwotê  81 000,00
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                          o kwotê 81 000,00
Rozdzia³ 80110 Gimnazja                                 o kwotê 77 562,00
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê  w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                         o kwotê 77 562,00
Dzia³ 851 Ochrona zdrowia                                o kwotê 25 000,00
Rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
                                                                                   o kwotê  25 000,00
§ 048   Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
                                                                                    o kwotê 25 000,00
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                               o kwotê 53 398,00
Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubez-

pieczenia spo³eczne                                                        o kwotê 14 828,00
§ 201Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej  oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami                       o kwotê 14 828,00

Dotacja na wyp³aty zasi³ków z pomocy spo³ecznej
Rozdzia³ 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowaw-

cze                                                                                            o kwotê 6 141,00
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz  innych
zadañ zleconych gminie ustawami                                o kwotê 6 141,00

Dofinansowanie wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ wyp³at za-
si³ków

Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ         o kwotê  32 429,00
§ 201Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami                                 o kwotê     31,00

Dotacja na wyprawkê szkoln¹
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

 realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin            o kwotê 32 398,00
Dotacja na do¿ywianie uczniów
Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotê   37 366,12
Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne                    o kwotê 16 554,00
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê  w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                          o kwotê  16 554,00
Rozdzia³ 85404 Przedszkola                       o kwotê 20 812,12
§ 075 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych

Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz  innych
umów o podobnym charakterze                                   o kwotê 20 812,12

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                          kwotê 5 500,00
Rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                    o kwotê 1 500,00

§ 233 Dotacje celowe otrzymane od samorz¹du województwa
na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego                      o kwotê  1 500,00

Dotacja dla Chóru Nauczycielskiego "Jutrzenka
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Rozdzia³ 92116 Biblioteki                                      o kwotê 4 000,00
§ 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce

realizowane na podstawie porozumieñ miêdzyjednostkami samo-
rz¹du terytorialnego                                                             o kwotê 4 000,00

Dotacja z Powiatu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Zmniejsza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                                             o kwotê    759 083,07
Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa        o kwotê 285 000,00
Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
                                                                                   o kwotê 285 000,00
§ 076   Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania  wie-

czystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asno�ci
                                                                                   o kwotê 20 000,00
§ 077 Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno�ci nie-

ruchomo�ci                                                                      o kwotê 265 000,00
Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej
                                                                                 o kwotê 463 067,17
Rozdzia³ 75601 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fi-

zycznych                                                                                o kwotê 20 000,00
§ 035 Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych,

op³acany w formie karty podatkowej                          o kwotê 20 000,00
Rozdzia³ 75615 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,

podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokal-
nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

                                                                                   o kwotê 243 067,17
§ 031Podatek od nieruchomo�ci                   o kwotê 223 067,17
§ 050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych
                                                                                  o kwotê  20 000,00
Rozdzia³ 75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych do-

chód bud¿etu pañstwa                                                 o kwotê 200 000,00
§ 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych
                                                                               o kwotê   200 000,00
Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                          o kwotê 203,78
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                   o kwotê 203,78
§ 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê

zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych kwotê 203,78
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i

Gospodarki Wodnej
Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotê  10 812,12
Rozdzia³ 85404 Przedszkola                               o kwotê10 812,12
§ 075 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych

Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   oraz innych
umów o podobnym charakterze                                  o  kwotê 10 812,12

Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                                                  o kwotê   64 003,78
Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                        o kwotê 1 500,00
Rozdzia³ 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ           o kwotê  1 500,00
§ 4270    Zakup us³ug remontowych           o kwotê  1 500,00
Dzia³ 150 Przetwórstwo przemys³owe          o kwotê 21 000,00
Rozdzia³ 15011 Rozwój przedsiêbiorczo�ci
                                                                                  o kwotê  21 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objêcie akcji oraz wniesienie  wk³a-

dów do spó³ek prawa handlowego                             o kwotê 21 000,00
Zmniejszenie wk³adu pieniê¿nego PZO Spó³ka z o. o.
Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa                 o kwotê 3 500,00
Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
                                                                                        o kwotê 3 500,00
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                         o kwotê 3 500,00
Dzia³ 710 Dzia³alno�æ us³ugowa                       o kwotê 1 500,00
Rozdzia³ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennegoo
                                                                                        o kwotê 1 000,00
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                        o kwotê 1 000,00

Rozdzia³ 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
                                                                                         o kwotê 500,00

§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                           o kwotê 500,00

Dzia³ 757 Obs³uga d³ugu publicznego        o kwotê 200 000,00
Rozdzia³ 75702 Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i

po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego    o kwotê 200 000,00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów

warto�ciowych oraz po¿yczek i kredytów                 o kwotê 200 000,00
Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                        o kwotê 77 000,00
Rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe    o kwotê 77 000,00
§ 4810    Rezerwy                                                  o kwotê 77 000,00
Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                         o kwotê  203,78
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe             o kwotê  203,78
§ 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotê    8,04
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia             o kwotê    4,48
§ 4240  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
                                                                                             o kwotê 93,98
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                             o kwotê 97,28
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i

Gospodarki Wodnej
Dzia³ 851 Ochrona zdrowia                       o kwotê 45 000,00
Rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
                                                                                    o kwotê 45 000,00
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia    o kwotê    5 000,00
§ 4300    Zakup us³ug pozosta³ych                 o kwotê 40 000,00
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                      o kwotê 300 000,00
Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe       o kwotê 300 000,00
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne                      o kwotê 300 000,00
Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                  o kwotê 14 300,00

Rozdzia³ 90003 Oczyszczanie miast i wsi       o kwotê14 300,00
§ 4300    Zakup us³ug pozosta³ych                  o kwotê 14 300,00

Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków o kwotê 542 423,31

Dzia³ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹,
gaz i wodê                                                                                o kwotê 1 901,83

Rozdzia³ 40002 Dostarczanie wody                   o kwotê 1 901,83
§ 6010    Wydatki na zakup i objêcie akcji oraz wniesienie

wk³adów do spó³ek prawa handlowego                     o kwotê 1 901,83
Podwy¿szenie kapita³u dla Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji
Dzia³ 750 Administracja publiczna                    o kwotê 12 100,70
Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ         o kwotê 12 100,70
§ 4211Zakup materia³ów i wyposa¿enia          o kwotê 1 013,87
§ 4301    Zakup us³ug pozosta³ych                   o kwotê 11 086,83
Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kon-

troli i ochrony prawa i s¹downictwa                               kwotê 89 575,78
Rozdzia³ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw oraz referenda gminne, powiatowe  i wojewódzkie
                                                                                    o kwotê 89 575,78
§ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                                o kwotê     59 279,30
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne    o kwotê 765,00
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy                        o kwotê 104,00
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia       o kwotê 7 010,00
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                    o kwotê 20 917,48
§ 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe                   o kwotê 1 500,00
Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                       o kwotê 800,00
Rozdzia³ 75809 Rozliczenia miêdzy jednostkami samorz¹du

terytorialnego                                                                         o kwotê 800,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu sto³ecz-

nemu Warszawie na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego

                                                                                          o kwotê 800,00
Schronisko dla zwierz¹t
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Uchwa³a Nr XLIX/684/2002
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 8 pa�dziernika 2002 r.

w  sprawie  zmian  w  bud¿ecie  Gminy  Prudnik  na  2002 r.  -   wydatkach  na  realizacjê  wieloletnich  programów  inwesty-
cyjnych.

Na  podstawie  art.  18  ust . 2  pkt. 4   ustawy  z  dnia
8  marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591;  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558/ art. 109 i art.
110 ust. 1, 2, 4 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.
1251 i 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 w Prudniku uchwala, co
nastêpuje:
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Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                  o kwotê 227 362,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                      kwotê 84 800,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                   o kwotê  63 865,00
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne o kwotê 11 419,00
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy                     o kwotê 1 565,00
§ 4270 Zakup us³ug remontowych                   o kwotê 3 800,00
§ 4440    Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych
                                                                                       o kwotê 4 151,00
Rozdzia³ 80110 Gimnazja                               o kwotê 142 562,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                     o kwotê  61 155,00
§ 4110    Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                                    o kwotê  10 934,00
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy                            o kwotê        1 498,00
§ 4270 Zakup us³ug remontowych                 o kwotê  65 000,00
§ 4440    Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych
                                                                                      o kwotê 3 975,00
Dzia³ 851 Ochrona zdrowia                               o kwotê 70 000,00
Rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
                                                                                     o kwotê 70 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                    o kwotê 70 000,00
System bezpieczeñstwa zbiorowego - monitoring miasta dzia³

853 Opieka spo³eczna                                                    o kwotê 76 398,00
Rozdzia³ 85303 O�rodki wsparcia                    o kwotê 8 000,00
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                       o kwotê 8 000,00
Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubez-

pieczenia spo³eczne                                                        o kwotê 29 828,00
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne (zad. zlec.)  o kwotê 14 828,00
Dotacja na wyp³aty zasi³ków z pomocy spo³ecznej
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne (zad. w³asne) o kwotê  15 000,00
Rozdzia³ 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowaw-

cze                                                                                             o kwotê 6 141,00
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne (zad. zlecone) o kwotê  6 141,00
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ         o kwotê 32 429,00
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne                       o kwotê 32 429,00
Dotacja na do¿ywianie uczniów   o kwotê 32.398,00
(zad. w³asne)
Dotacja na wyprawkê szkoln¹ o kwotê 31,00 (zad. zlecone)
Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                                                     o kwotê 28554,00
Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne                   o kwotê16 554,00
§ 4010    Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                    o kwotê 13 052,00

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne o kwotê 2 334,00
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy                        o kwotê 320,00
§ 4440    Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych
                                                                                         o kwotê  848,00
Rozdzia³ 85404 Przedszkola                             o kwotê 12 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                     o kwotê 10 000,00
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne o kwotê 2 000,00
Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                   o kwotê 21 731,00

Rozdzia³ 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                                     o kwotê 18 500,00
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                    o kwotê    3 500,00
§ 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki                          o kwotê 15 000,00
Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ         o kwotê    3 231,00
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                    o kwotê    3 231,00
Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                    o kwotê 13 000,00
Rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                    o kwotê 7 500,00

§ 2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
                                                                                      o kwotê 7 500,00
Dotacja dla Prudnickiego O�rodka Kultury    o kwotê 5.000,00
Dotacja dla Chóru Nauczycielskiego "Jutrzenka"
                                                                                      o kwotê 2.500,00
Rozdzia³ 92116 Biblioteki                                     o kwotê 4 000,00
§ 2550   Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
                                                                                      o  kwotê 4 000,00
Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
Rozdzia³ 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
                                                                                        o kwotê 1 500,00
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                        o kwotê 1 500,00
Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport                         o kwotê 1 000,00
Rozdzia³ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
                                                                                        o kwotê 1 000,00
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie za-

liczanych do sektora finansów publicznych                    o kwotê 1 000,00
Gminne Zrzeszenie LZS.
§ 2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Zarz¹dowi  Miejskiemu

w  Prudniku.
§ 3. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  z  dniem  podjêcia i podlega

og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

§  1. 1. Dokonuje siê zmian kwot wydatków na realizacjê
wieloletnich programów inwestycyjnych:

a)  w zadaniu "Zakup gruntu" nak³ady ogó³em wynosz¹
231.164,18 z³; w tym:

       dotychczasowe nak³ady 64.200,00 z³
       w 2002 r. 91.964,18 z³
       w 2003 r. 75.000,00 z³,
b) w zadaniu "System bezpieczeñstwa zbiorowego - mo-

nitoring miasta" nak³ady ogó³em wynosz¹ 405.643,67 z³, w tym:



dotychczasowe nak³ady 32.643,67 z³
w 2002 r.           185.000,00 z³
w 2003 r.           132.000,00 z³
w 2004 r. 56.000,00 z³.
2. Za³¹cznik  nr 6  do  uchwa³y  bud¿etowej na 2002 rok  w

sprawie  inwestycji   wieloletnich otrzymuje  brzmienie  okre�lo-
ne  w  za³¹czniku  do  niniejszej  uchwa³y.
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§  2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê   Zarz¹dowi  Miej-
skiemu  w  Prudniku.

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

Przewosnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak
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Uchwa³a  Nr XLIX/685/2002
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 8 pa�dziernika 2002 r.

w  sprawie  zmian  w bud¿ecie  Gminy  Prudnik  na  2002 r.  -  w  planie przychodów  i wydatków Gminnego  Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.

 Na  podstawie  art.  18  ust . 2  pkt. 4   ustawy  z  dnia  8  marca
1990 r. samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r . Nr 142  poz. 1591;
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558/   i 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
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;  2002 r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676)- Rada
Miejska w Prudniku uchwala, co nastêpuje:

§  1. W  bud¿ecie  Gminy  Prudnik  na  2002 r. - w planie
przychodów  i wydatków Gminnego  Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w  Prudniku  dokonuje  siê  nastê-
puj¹cych  zmian:

Zmniejsza siê wydatki                     o kwotê    115 770,00
Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska

                                   o kwotê     115 770,00
Rozdzia³ 90011 Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospo-

darki   Wodnej                                              o kwotê     115 770,00
§ 4210     Zakup materia³ów i wyposa¿enia

                        o kwotê         4 000,00
materia³y na akcjê "Sprz¹tanie �wiata 2002"
                                                                 o kwotê         2.000,00
nagrody rzeczowe za dzia³ania proekologiczne
                                                                 o kwotê        2.000,00
§ 4240     Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                o kwotê       2 000,00
§ 4300     Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê         3 300,00
edukacja ekologiczna - kursy, szkolenia, targi, sympozja,

konferencje konkursy                                      o kwotê        2.900,00

us³ugi zwi¹zane z wykonaniem znaczków okoliczno�cio-
wych na akcjê "Sprz¹tanie �wiata 2002"        o kwotê    400,00

§ 6110     Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
                                                  o kwotê     106 470,00

uzbrojenie osiedla Tysi¹clecia w Prudniku
                                                                o kwotê       72.470,00
rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku

- opracowanie dokumentacji           o kwotê        17.000,00
budowa wodoci¹gu w Dêbowcu - opracowanie studium

wykonywalno�ci i ocena oddzia³ywania na �rodowisko
                                                               o kwotê        17.000,00

Zwiêksza siê wydatki            o kwotê      115 770,00
Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                              o kwotê     115 770,00

Rozdzia³ 90011 Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki  Wodnej                                                 o kwotê     115 770,00

§ 4300     Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê     115 770,00
Rewaloryzacja drzewostanu zabytkowego Cmentarza Ko-

munalnego w Prudniku.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak
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Uchwa³a Nr  244/XXXIII/2002
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia  9 pa�dziernika  2002 r.

w sprawie zmiany chwa³y Nr 204/XXVIII/2001  Rady Gminy w Rad³owie  z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie  uchwalenia
bud¿etu Gminy na rok 2002.

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; 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984) ;
art. art. 109  i 124 ust.1 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( Dz. U. z 1998 r. 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 i Nr 102 poz. 1116, Nr 106 poz. 1149,   Nr 125, poz.
1368, Nr 145, poz. 1623; 2002 r. Nr 41, poz. 363 i poz. 365, Nr 74,

poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 156, poz.1300)-
Rada Gminy uchwala :

§ 1. W uchwale Nr 204/XXVIII/2001 Rady Gminy w Rad³o-
wie z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia  bud¿etu
gminy na rok 2002 dokonaæ nastêpuj¹cych zmian:

1. W za³¹czniku Nr 1 -DOCHODY

 Zwiêkszyæ  plan w nastêpuj¹cych dzia³ach i paragrafach:

Dziennik Urzêdowy
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Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo                               1.500,-

§ 049 - wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez
jednostki samorz¹du  terytorialnego na podstawie odrêbnych
ustaw                                                                                         1.500,-

Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od  innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej                                                                                               6.000,-

§ 050 - podatek od czynno�ci cywilonoprawnych
                                                                                          5.000,-
§ 091 - odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków

i op³at                                                                                         1.000,-

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                                                                             22.043,-
§ 092 - Pozosta³e odsetki                                                                                      2.000,-
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                                                        20.043,-

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia                                                                                1.700,-
§ 069 - Wp³ywy  z  ró¿nych op³at                                                                         1.700,-

Dzia³ 853 - Opieka Spo³eczna                                                                                  479,-
§ 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê zadañ      bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ    zleconych gminie ustawami                                                                        479,-

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                10.000,-
§ 083 - Wp³ywy z us³ug                                                                                       10.000,-

2. W za³¹czniku nr 2 - Dotacje na realizacjê zadañ bie¿¹cych
zleconych gminie zwiêkszyæ plan w nastêpuj¹cym  dziale, rozdzia-
le i paragrafie klasyfikacji bud¿etowej

Dzia³ 853 - Opieka Spo³eczna                                                                                  479,-
Rozdzia³ 85316 - Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowaw-

cze                                                                                                                     479,-
§ 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ     zleconych gminie ustawami                                                                        479,-

3. W za³¹czniku nr 3 - WYDATKI

A. Zwiêkszyæ plan w nastêpuj¹cych dzia³ach i rozdzia³ach:

Dzia³ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹,
                     gaz i wodê                                                                                        7.500,-
Rozdzia³ 40002 -Dostarczanie wody                                                                    7.500,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                                                   7.500,-

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ                                                                          18.000,-
Rozdzia³ 60017 - Drogi wewnêtrzne                                                                   18.000,-
- wydatki maj¹tkowe                                                                                            18.000,-

Dzia³ 750 - Administracja Publiczna                                                                     7.500,-
Rozdzia³ 75023 - Urz¹d Gminy                                                                             6.500,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                                                    6.500,-
Rozdzia³ 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ                               1.000,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                                                    1.000,-

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿a-
rowa                                                                                                             2.543,-

Rozdzia³ 75411-Komendy powiatowe Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej                                                                                                              490,-

- wydatki bie¿¹ce                                                                                                      490,-
  dotacje                                                                                                                     490,-
Rozdzia³ 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne                      2.053,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                                                   2.053,-

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia                                                                               1.700,-
Rozdzia³ 85154 - Przeciwdzia³anie  alkoholizmowi
                                                                                                              900,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                                                  900,-
Rozdzia³ 85195- Pozosta³a dzia³alno�æ                                                                   800,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                                                     800,-
   dotacje                                                                                                                   800,-

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                                                                                  479,-
Rozdzia³ 85316 - Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowaw-

cze                                                                                                                      479,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                                                      479,-

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                                           4.000,-
Rozdzia³ 90095 -  Pozosta³a dzia³alno�æ                             4.000,-
- wydatki bie¿¹ce                                                                                                    4.000,-

B. Dokonuje siê przeniesieñ miêdzy dzia³ami  i rozdzia³ami
klasyfikacji bud¿etowej

ZMNIEJSZENIA

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ                                                                       155.800,-
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne                     150.000,-

1. Wydatki maj¹tkowe                                                                                        150.000,-
Rozdzia³ 60017 - Drogi wewnêtrzne                                                                     5.800,-
1. wydatki bie¿¹ce                                                                                                  5.800,-

Dzia³ 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza                  6.000,-

Rozdzia³ 85403 - Specjalne o�rodki szkolno-wychowawcze
                                                                                                           6.000,-
1. Wydatki bie¿¹ce                                                                                                  6.000,-
     - dotacje                                                                                                             6.000,-

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                                          50.000,-
Rozdzia³ 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                                                          50.000,-
1. Wydatki maj¹tkowe                                                                                          50.000,-

ZWIÊKSZENIA

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ                                                                       166.000,-
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne                     100.800,-

1. Wydatki bie¿¹ce                                                                                              100.800,-

Rozdzia³ 60017 - Drogi wewnêtrzne                                                                   65.200,-
1. Wydatki maj¹tkowe                                                                                          65.200,-

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa                             10.000,-
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
                                                                                                        10.000,-
1. Wydatki bie¿¹ce                                                                                                10.000,
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Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                                                                     10.000,-
Rozdzia³ 80110 - Gimnazja                                                                                10.000,-
1. wydatki maj¹tkowe                                                                                          10.000,-

Dzia³ 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza               12.000,-
Rozdzia³ 85404 - Przedszkola                                                                             12.000,-
1. wydatki bie¿¹ce                                                                                                12.000,-

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                                           5.000,-
Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ                              5.000,-
1. wydatki bie¿¹ce                                                                                                 5.000,-

Dzia³ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                                           8.800,-
Rozdzia³ 92109- Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                                            2.800,-
1. Wydatki bie¿¹ce                                                                                                2.800,-
Rozdzia³ 92116- Biblioteki                                                                                  6.000,-
1. Wydatki bie¿¹ce                                                                                               6.000,-
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Uchwa³a Nr 243/2002
Zarz¹du Gminy w Skoroszycach

z dnia 3 pa�dziernika  2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok 2002 .

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 7      Poz. 189-190- 485 -

4. W za³¹czniku nr 4 - Wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu   admin.  rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
ustawami -    zwiêkszyæ  plan w nastêpuj¹cym dziale, rozdziale i
paragrafie

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                                                                                  479,-
Rozdzia³ 85316 - Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowaw-

cze                                                                                                                    479,-
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne                                                                              479,-

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Bernard Osyra

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n.
zm.)-Zarz¹d Gminy w Skoroszycach   uchwala, co nastêpuje:

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

W dziale 853 - Opieka spo³eczna
W rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ

§ 201 -Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz in-
nych zadañ zleconych gminie ustawami         o kwotê            1.069,- z³.

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

W dziale 853 - Opieka spo³eczna
W rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ

§ 4210-Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                               o kwotê         1.069,-z³.

§ 3. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie dochodów:

W dziale 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej, kontroli ochrony prawa oraz s¹downictwa

w rozdz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw  oraz referenda gminne, powiatowe i woje-
wódzkie

§ 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       11.727,-z³

W dziale  801 - O�wiata i wychowanie

W rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin
                                                                  o kwotê 29.085,- z³

W rozdz. 80110 - Gimnazja
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin o kwotê  16.003,- z³

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdz. 85401- �wietlice szkolne
 § 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin
                                                                   o kwotê   1.157,- z³

§ 4. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie wydatków:

W dziale 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej, kontroli ochrony prawa oraz s¹downictwa

w rozdz.75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw oraz referenda gminne, powiatowe i woje-
wódzkie

§ 3030 - Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                     o kwotê        6.332,-z³
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Uchwa³a Nr  246/2002
Zarz¹du Gminy w Skoroszycach

z dnia 9 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok 2002.

           Poz.190-191- 486 -

 § 4110-Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                             o kwotê    286,-z³

§ 4120- Sk³adki na Fundusz Pracy             o kwotê 39,-z³
§ 4210- Zakup materia³ów i wyposa¿enia

                                                                       o kwotê  1.250,-z³
§ 4300- Zakup us³ug pozosta³ych          o kwotê 3.500,-z³

§ 4410- Podró¿e s³u¿bowe krajowe        o kwotê  320,-z³

W dziale  801 - O�wiata i wychowanie

W rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                      o kwotê   23.062,-z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

                                            o kwotê  4.158,-z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy      o kwotê      565,-z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ so-

cjalnych                                           o kwotê   1.300,-z³

w rozdz.80110 - Gimnazja

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                         o kwotê  12.500,-z³

§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                           o kwotê   2.250,-z³

§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy      okwotê       307,-z³
§ 4440- Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                         o kwotê     946,-z³

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. 85401- �wietlice szkolne
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników

                                o kwotê     900,-z³
§ 4110 -Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

                                             o kwotê    162,-z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy         o kwotê       23,-z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ so-

cjalnych                                                           o kwotê     72,-z³.

§ 5.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Wójt
Alina Baran

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n.
zm.)-Zarz¹d Gminy w Skoroszycach   uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie dochodów:

W dziale 853 - Opieka spo³eczna

w rozdz.85316  - Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-
wawcze

§ 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 2.053,- z³.

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

W dziale 853 - Opieka spo³eczna

w rozdz.85316  - Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-
wawcze

§ 3110- �wiadczenia spo³eczne              o kwotê 2.053,- z³

§ 3.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Wójt
Alina Baran
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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) oraz art. 109 i 124  ust. 1 pkt. 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 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 ;2002 r. Nr 41, poz.363 i 365, Nr 74 , poz. 676, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300) -Rada Gminy  w
Skoroszycach  uchwala,co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie dochodów:

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

§ 084 - Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników ma-
j¹tkowych                                     o kwotê      35.000,-z³

W dziale 756 -  Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznychi od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej

w rozdz.75615 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le-
�nego, podatku od od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podat-
ków i op³at  lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

§ 031- Podatek od nieruchomo�ci     o kwotê  59.000,- z³.

§ 2. Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie dochodów:

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi
§ 075 - Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹t-

kowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych oraz umów o podobnym charakterze  o kwotê    35.000,- z³

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

w rozdz.75601 - Wp³ywy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

§ 035 - Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycz-
nych, op³acany w formie karty podatkowej

                                       o kwotê    9.000,- z³
w rozdz.75619 - Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ
§ 046 - Wp³ywy  z op³aty   eksploatacyjnej

               o kwotê    11.500,-z³
w rozdz.75616 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le-

�nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno�ci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycz-
nych

192

Uchwa³a  Nr XLV/268/2002
Rady Gminy w Skoroszycach

    z dnia  8 pa�dziernika  2002 r.

w sprawie zmiany  bud¿etu gminy na rok 2002.

§ 031 -Podatek od nieruchomo�ci  o kwotê   25.000,- z³
§ 032 - Podatek rolny               o kwotê   25.000,- z³

w dziale 801 - O�wiata i wychowanie
w rozdz.80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin, powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane z
innych �róde³                         o kwotê      26.193,-z³

§ 3. Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie wydatków:

W dziale 010 - Rolnictwo i ³owiectwo
W rozdz. 01029 - Dop³aty do odsetek od kredytów na cele-

gospodarki rolnej                                         o kwotê  15.000,- z³
w tym: wydatki bie¿¹ce                            o kwotê  15.000,- z³

W dziale 750 - Administracja publiczna
W rozdz. 75023 - Urzêdy gmin
W tym: wydatki bie¿¹ce                    o kwotê  7.500,-z³
Z tego: wynagrodzenia oraz pochodne   od wynagrodzeñ

                  o kwotê  7.500,-z³

W dziale 801 - O�wiata i wychowanie
W rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe     o kwotê   3.680,- z³
W tym: wydatki bie¿¹ce                   o kwotê   1.500,- z³

          Z tego: wynagrodzenia oraz pochodne   od wynagrodzeñ
                 o kwotê  1.000,- z³

w tym: wydatki maj¹tkowe                         o kwotê   2.180,- z³

W rozdz. 80110 - Gimnazja                   o kwotê   92.000,- z³
W tym: wydatki bie¿¹ce               o kwotê   92.000,- z³
Z tego: wynagrodzenia oraz pochodne   od wynagrodzeñ

               o kwotê   87.000,- z³

w rozdz. 80114 - Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³
W tym: wydatki bie¿¹ce                  o kwotê     148,- z³
W rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
W tym: wydatki bie¿¹ce                o kwotê    39.316,- z³

W dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdz. 85401 - �wietlice szkolne     o kwotê  9.200,- z³
W tym: wydatki bie¿¹ce                  o kwotê  9.200,- z³
Z tego: wynagrodzenia oraz pochodne   od wynagrodzeñ

                 o kwotê  8.200,- z³
W rozdz.85404-Przedszkola                   o kwotê  2.000,- z³
W tym: wydatki bie¿¹ce                    o kwotê  2.000,- z³

§ 4.Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie wydatków:

W dziale 801 - O�wiata i wychowanie
W rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe o kwotê  72.000,- z³
W tym: wydatki bie¿¹ce                o kwotê  72.000,- z³
Z tego: wynagrodzenia oraz pochodne   od wynagrodzeñ

               o kwotê  55.000,- z³
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 Uchwa³a Nr  L / 288 / 2002
Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  10 pa�dziernika  2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d i 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591; 2002r. Nr 23, poz. 220) oraz art.109,110, 116,124
ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 ust. 3 i 4 oraz art.128 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 r.;1999r. 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 102
poz. 1116) -Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§  1.Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie docho-
dów:

Dzia³  750  -  Administracja publiczna
rozdz. 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 270  - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie-

¿¹cych gmin, powiatów, samorz¹dów woje wództw pozyskane z
innych �róde³                                               o kwotê       8.370,00 z³

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

 rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw oraz referenda gminne  powiatowe i woje-
wódzkie

           Poz.192-193- 488 -

W rozdz. 80110 - Gimnazja                o kwotê         6.000,-z³
W tym: wydatki bie¿¹ce              o kwotê          6.000,-z³

w rozdz.80114 - Zespo³y ekonomiczno-administracyjne
szkó³

W tym: wydatki bie¿¹ce            o kwotê        7.000,- z³
Z tego: wynagrodzenia oraz pochodne   od wynagrodzeñ

           o kwotê         4.500,-z³

W rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
W tym: wydatki bie¿¹ce           o kwotê       13.123,- z³

W dziale 853 - Opieka spo³eczna
W rozdz. 85315 -Dodatki mieszkaniowe o kwotê11.000,-z³
W tym: wydatki bie¿¹ce            o kwotê       11.000,-z³

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdz. 85401 - �wietlice szkolne o kwotê        3.728,-z³
W tym: wydatki bie¿¹ce              o kwotê         3.728,-z³

W rozdz. 85404 -Przedszkola            o kwotê       18.300,-z³
W tym: wydatki bie¿¹ce            o kwotê       18.300,-z³
Z tego: wynagrodzenia oraz pochodne   od wynagrodzeñ

            o kwotê         6.300,-z³

§ 5.Wprowadza siê zmiany w planie finansowania inwe-
stycji na rok 2002, zgodnie  z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

§ 6.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 7.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

Lilia Michoñska

         § 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych  gminie     o kwotê      23.306,30 z³

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

   rozdz. 75615 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego
podatku od czynno�ci cywilno-prawnych  oraz podatków i op³at lokal-
nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 031 - podatek od nieruchomo�ci     o kwotê    3.000,00 z³
 § 033 - podatek le�ny                    o kwotê        2.000,00 z³
Dzia³  758  -  Ró¿ne rozliczenia
rozdz. 75805 - Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej

dla  gmin
 § 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                           o kwotê      22.407,00 z³
Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe
§ 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin            o kwotê      33.373,00 z³
(III etap systemu wynagradzania nauczycieli)



§ 4120 - sk³adka na fundusz pracy   o  kwotê         151,00 z³
§ 4440 - odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ  socjal-

nych                                                                 o kwotê         401,00 z³
 rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 4440 - odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych                                                      o kwotê      2.798,00 z³
Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85316 - Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-

wawcze
 § 3110 - �wiadczenia spo³eczne   o kwotê       1.547,00 z³
 rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów
 § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                             o kwotê     82.000,00 z³
 § 4270 - zakup us³ug remontowych   o kwotê       122.000,00 z³
 § 4300 - zakup pozosta³ych us³ug  o kwotê     12.000,00 z³
  rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                    o kwotê    107,00 z³
Dzia³  854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza
 rozdz. 85404 - Przedszkola
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                             o kwotê     10.000,00 z³
 § 4110 - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                                                               o kwotê      1.778,00 z³
  § 4120 - sk³adka na fundusz pracy o kwotê         245,00 z³
 § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                             o kwotê     10.000,00 z³
  § 4440 - odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ  socjal-

nych                                                                 o kwotê      2.189,00 z³
Dzia³  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska
  rozdz. 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
  § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                             o kwotê       3.384,00 z³
   § 4270 - zakup us³ug remontowych   o kwotê 2 .000,00 z³

§  3.Planowane dochody bud¿etu gminy po zmianach wy-
nosz¹                                                                       10.031.890,30 z³

Planowane przychody bud¿etu gminy po zmianach wy-
nosz¹                                                                               193.826,16 z³

Planowane wydatki bud¿etu gminy po zmianach wynosz¹
                                                                          9.885.506,46 z³
Planowane rozchody bud¿etu gminy po zmianach wyno-

sz¹                                                                                   340.210,00 z³.

§  4.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Strzeleczki.

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

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

Wiceprzewodnicz¹cy  Rady
                                                                                 Alfred  Górecki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 7      Poz. 193

- 489 -

 rozdz. 80110 - Gimnazja
 § 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa  na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin        o kwotê    7.823,00 z³
(III etap systemu wynagradzania nauczycieli)
 rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
  § 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa   na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin     o kwotê     2.798,00 z³
(sfinansowanie odpisów na zak³adowy fundusz  �wiad-

czeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)
Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85316 - Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho

wawcze
 § 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê   1.547,00 z³
  rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów
  § 202 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

zadania bie¿¹ce realizowane przez gminê na   podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej

                                                            o kwotê    216.000,00 z³
    rozdz. 85395 -Pozosta³a dzia³alno�æ
   § 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconychn gminie       o kwotê           107,00 z³

Dzia³  854  -  Edukacyjna Opieka Wychowawcza
 rozdz. 85495 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin             o kwotê        2.189,00 z³.

§  2.Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków:

Dzia³  750  -  Administracja publiczna
 rozdz. 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                             o kwotê       4.370,00 z³
 § 4300 - zakup pozosta³ych us³ug   o kwotê       4.000,00 z³
Dzia³  751  -  Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej,   kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
 rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-

ków województw oraz referenda gminne  powiatowe i wojewódz-
kie

   § 3030 - ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                            o kwotê      15.118,10 z³
   § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                             o kwotê       3.400,00 z³
    § 4300 - zakup pozosta³ych us³ug o kwotê      4.788,20 z³
   Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
   rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe
    § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                            o kwotê     26.313,00 z³
    § 4110 - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                                                              o kwotê      4.705,00 z³
    § 4120 - sk³adka na fundusz pracy   o kwotê      645,00 z³
  § 4440 - odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych                                                      o kwotê      1.710,00 z³
    rozdz. 80110 - Gimnazja
     § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                              o kwotê      6.168,00 z³
    § 4110 - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                                                            o  kwotê      1.103,00 z³
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Uchwa³a  Nr   L / 289 / 2002
 Rady Gminy  Strzeleczki

 z dnia  10 pa�dziernika 2002 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr
142, poz. 1591; 2002r. Nr 23, poz. 220) i art. 109 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz.1014 z pó�n.zm. ) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w la-
tach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150 poz.938, Nr 162 poz.1119)-Rada
Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§  1.Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków:

Dzia³  010  -  Rolnictwo i ³owiectwo
 rozdz. 01095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki      o kwotê        2.150,00 z³

Dzia³  750  -  Administracja publiczna
rozdz. 75047 - Pobór podatków, op³at i niepodatkowych

nale¿no�ci bud¿etowych
 § 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
                                                            o kwotê         3.500,00 z³

Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                              o kwotê       54.000,00 z³
§ 4110 - sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
                                                            o kwotê         9.000,00 z³
§ 4120 - sk³adka na fundusz pracy   o kwotê     1.000,00 z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                           o kwotê       29.000,00 z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych  o kwotê  25.000,00 z³

Dzia³  851  -  Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                            o kwotê         1.925,00 z³

Dzia³  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
         rozdz. 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
  § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek i zak³adów  bu-

d¿etowych                                                   o kwotê      11.000,00 z³
 (kanalizacja sanitarna) .

§  2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydatków

Dzia³  700  -  Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug    o kwotê       8.100,00 z³

Dzia³  710  -  Dzia³alno�æ us³ugowa
 rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
 § 4300 - zakup pozosta³ych us³ug    o kwotê    1.050,00 z³

Dzia³  750  -  Administracja publiczna
         rozdz. 75047 - Pobór podatków, op³at i niepodatko-

wych   nale¿no�ci bud¿etowych
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                              o kwotê       1.500,00 z³
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug    o kwotê       2.000,00 z³

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

 rozdz. 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
 § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane    do

wynagrodzeñ                                                  o kwotê         150,00 z³
  § 4300 - zakup pozosta³ych us³ug    o kwotê         850,00 z³

Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
 rozdz. 80110 - Gimnazja
 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                            o kwotê  118.000,00 z³
 (budowa sali gimnastycznej)

Dzia³  851  -  Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek    bu-

d¿etowych                                                       o kwotê      1.925,00 z³

Dzia³  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
 rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek i zak³adów  bu-

d¿etowych                                                     o kwotê        1.000,00 z³
   (dokumentacja na o�wietlenie uliczne)

Dzia³  921  -  Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdz. 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
 § 2550 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
                                                              o kwotê       2.000,00 z³

§  3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy

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

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
    Alfred Górecki
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Uchwa³a Nr 130/211/2002
Zarz¹du Miasta i Gminy w Uje�dzie

z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 r.

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 roku 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, 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. Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie do-
chodów                                                              w kwocie 14 862 z³

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kon-
troli i ochrony prawa oraz  s¹downictwa                    w kwocie 14 862 z³

- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)                             w kwocie 14 862 z³.

§  2. Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie wy-
datków                                                                w kwocie 14 862 z³

Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kon-
troli i ochrony prawa oraz  s¹downictwa                    w kwocie 14 862 z³

Rozdzia³ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw oraz referenda   gminne, powiatowe i woje-
wódzkie                                                                 w kwocie 14 862 z³

       -   wydatki bie¿¹ce w kwocie 14 862 z³.

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

§  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
 Maria  Krupa

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Zarz¹du Miasta  i Gminy Ujazd

Nr 130/211/2002
 dnia 2 pa�dziernika  2002 r.

Do § 1 Zwiêkszenie planu dochodów w kwocie 14 862 z³

Dzia³ 751 w kwocie 14 862 z³, pismo KBW Delegatura w
Opolu Nr DOP-3101-11/2002 z dnia 25 wrze�nia 2002 roku o
kwocie dotacji na przeprowadzenie wyborów samorz¹dowych

Do § 2 Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie 14 862 z³

Dzia³ 751 rozdz.75109 w kwocie 14 862 z³, wydatki zwi¹za-
ne z obs³ug¹ wyborów samorz¹dowych.
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Uchwa³a Nr LII/278/2002
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 7 pa�dziernika 2002 r.

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

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 roku o finansach pu-
blicznych (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:
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§  1.Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie do-
chodów w kwocie 85 267 z³.

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo           w kwocie 37 300 z³
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofi-

nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych                  w kwocie 37 300 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie          w kwocie 47 967 z³
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin(zwi¹zków gmin)
                                                                     w kwocie 47 967 z³.

§  2.Zmniejszenie planu wydatków  w kwocie 83 650 z³

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo           w kwocie 20 000 z³
Rozdzia³ 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ w kwocie 20 000 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 20 000 z³

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ             w kwocie 41 000 z³
Rozdzia³ 60017 Drogi wewnêtrzne      w kwocie 41 000 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 41 000 z³

Dzia³ 750 Administracja publiczna         w kwocie 22 650 z³
Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin ( miast i miast na prawach

powiatu)
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 19 500 z³

Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ w kwocie 3 150 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 3 150 z³

§  3.Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie 168 917 z³

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                w kwocie 98 300 z³
Rozdzia³ 60017 Drogi wewnêtrzne       w kwocie 98 300 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 20 000 z³
- wydatki maj¹tkowe w kwocie 78 300 z³

Dzia³ 750 Administracja publiczna        w kwocie 21 450 z³
Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)                                                                w kwocie 21 450 z³
- wydatki bie¿¹ce, wynagrodzenia i pochodne
                                                                 w kwocie 21 450 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie          w kwocie 47 967 z³
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe    w kwocie 30 060 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 3 696 z³
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 26 364 z³

Rozdzia³ 80110 Gimnazja                      w kwocie 17 907 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 2 201 z³
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15 706 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                   w kwocie 1 200 z³
Rozdzia³ 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
                                                                      w kwocie 1 200 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 1 200 z³.

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

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

§  6.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 w Uje�dzie

Nr LII/278/2002
z dnia 7 pa�dziernika  2002 r.

Do § 1 Zwiêkszenie planu dochodów w kwocie 85 267 z³

Dzia³ 010 w kwocie 37 300 z³, umowa dotacji Pomiêdzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych Nr
DGK.III.6015-Ud/1/02

Dzia³ 801 w kwocie 47 967 z³ pismo Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej i Sportu z dnia 20 wrze�nia 2002r. Nr DPDZ -
WSW - 1032/WSW/3/2002 o kwocie dotacji celowej na wyna-
grodzenia dla nauczycieli

Do § 2 Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 83 650 z³

Dzia³ 010 rozdz. 01095 w kwocie 20 000 z³, pismo referatu
inwestycyjnego z dnia 2 pa�dziernika 2002 r. o przeniesienie
�rodków

Dzia³ 600 rozdz. 60017 w kwocie 41 000 z³,  pismo referatu
inwestycyjnego z dnia 2 pa�dziernika2002r.   o przeniesienie
�rodków z wydatków bie¿¹cych na inwestycyjne

Dzia³ 750 rozdz.75023 w kwocie 19 500, pismo referatu
organizacyjnego o przeniesienie  �rodków z PFRON

Dzia³ 750 rozdz.75095 w kwocie 3 150 z³, pismo referatu
organizacyjnego o przeniesienie �rodków z kontaktów zagra-
nicznych

Do § 3 Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie 168 917 z³

      Dzia³ 600 rozdz.60017 w kwocie 98 300 z³, remont dro-
gi Bursztynowej w Uje�dzie, zajezdni przystankowej w Niezdro-
wicach - 20.000 z³, budowa drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w Balcarzowicach - 54 000 z³, Zimna Wódka-Buczki-Siero-
niowice 24 300 z³, zmiana klasyfikacji bud¿etowej

Dzia³ 750 rozdz.75023 w kwocie 21 450 z³, ekwiwalent za
niewykorzystany urlop wraz z pochodnymi

Dzia³ 801 rozdz.80101 w kwocie 30 060 z³, podwy¿ki wyna-
grodzeñ i pochodnych dla nauczycieli

Dzia³ 801 rozdz.80110 w kwocie 17 907 z³, podwy¿ki wyna-
grodzeñ i pochodnych dla nauczycieli

Dzia³ 853 rozdz.85319 w kwocie 1 200 z³, zakup materia-
³ów /zamki do drzwi wej�ciowych/.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 7      Poz. 196
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 7

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 :     28.556 z³

w dz.758 - Ró¿ne  rozliczenia          o  kwotê :      28.556 z³

rozdz.75805 § 292 - czê�æ  rekompensuj¹ca  subwencji
ogólnej   dla     gmin  - czê�ciowa  rekompensata  dochodów
utraconych    z  tytu³u  ulg  i  zwolnieñ  ustawowych  za  2002r.

                                                                o  kwotê :     21.256 z³

rozdz.75814 § 097 - ró¿ne  rozliczenia  finansowe - wp³ywy
z  ró¿nych      dochodów                                 o  kwotê :        7.300 z³

§  2. Zmniejszyæ  plan  wydatków   o  kwotê :     25.500 z³

w dz.600- Transport  i  ³¹czno�æ       o  kwotê :       8.000 z³
rozdz.60016 - drogi  publiczne  gminne
                                                                  o  kwotê :       8.000 z³
  1/ utwardzenie  drogi  w  Krêpnej  od  ul. Jasioñskiej  do

posesji  Smiatek.

w dz.854 - Edukacyjna  opieka  wychowawcza
                                                                 o  kwotê :    12.500 z³
rozdz.85404 § 6050 - przedszkola - wydatki  inwestycyjne

jednostek  bud¿etowych -" modernizacja kot³owni  w  przedszko-
lu    Nr 6".                                                          o  kwotê :    12.500 z³

w dz.900 - Gospodarka  komunalna  i  ochrona  �rodowi-
ska                                                                     o  kwotê :      5.000 z³

rozdz.90095 - pozosta³a  dzia³alno�æ
                                                                    o  kwotê :      5.000 z³
  / utwardzenie  placu  do  gry  w  koszykówkê  na  O�.

Piastów I /

§  3.Zwiêkszyæ  plan  wydatków          o  kwotê :     54.056 z³

w dz.600 - Transport  i  ³¹czno�æ
                                                                  o  kwotê :       5.000 z³
rozdz.60013 § 6050 - drogi  publiczne  wojewódzkie - wy-

datki      inwestycyjne  jednostek  bud¿etowych
                                                                o  kwotê :       5.000 z³
1/ wykonanie  chodnika  do  Januszkowic  przy  drodze

"423" - partycypacja  w  wykonaniu  zadania.

w dz.754 - Bezpieczeñstwo  publiczne  i  ochrona  przeciw-
po¿arowa                                                         o  kwotê :       8.000 z³

rozdz.75412 § 6050 - Ochotnicze  stra¿e  po¿arne - wydatki
inwestycyjne     jednostek  bud¿etowych  o  kwotê :       8.000 z³

  1/ zakup  i  monta¿  urz¹dzeñ  selektywnego   wywo³ywa-
nia  dla  OSP  ¯yrowa  i  Januszkowice

w dz.801 - O�wiata  i  wychowanie
                                                                   o  kwotê :    21.256 z³

rozdz.80101 - szko³y  podstawowe
                                                                o  kwotê :    11.900 z³
  w  tym:
 § 4010 - wynagrodzenia  osobowe  pracowników
                                                                o  kwotê :    11.000 z³
rozdz.80110 - gimnazjum                     o  kwotê :     9.356 z³
  w  tym:
 § 4010 - wynagrodzenia  osobowe  pracowników
                                                                 o  kwotê :     9.356 z³

w dz.854 - Edukacyjna  opieka  wychowawcza
                                                                 o  kwotê :    12.500 z³
rozdz.85404 - przedszkola                  o  kwotê :    12.500 z³
 / zakup  us³ug  remontowych - remont  o�wietlenia w P-6 /

w dz.900 - Gospodarka  komunalna  i  ochrona  �rodowi-
ska                                                                     o  kwotê:       7.300 z³

rozdz.90095 § 6050 - pozosta³a  dzia³alno�æ - wydatki  inwesty-
cyjne      jednostek  bud¿etowych - "wykonanie  przewiertów pod
drogami  w  ramach  gazyfikacji  Januszkowic".    o  kwotê :      7.300 z³

§  4. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Zarz¹dowi  Miej-
skiemu  w  Zdzieszowicach.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Paciorek
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Uchwa³a Nr LII / 423 / 2002
Rady   Miejskiej  w  Zdzieszowicach

 z  dnia  10  pa�dziernika  2002r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu   na  2002rok.
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Porozumienie Nr 13 /2002

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1,2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 z pó�n. zm.  ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym    ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 zpó�n. zm. ), w zwi¹zku z art. 35 ust. 2  ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 21, poz. 205 z
pó�n. zm.) i  § 13  rozporz¹dzenia  Rady Ministrów  z dnia
6 marca 2000r. w sprawie komisji lekarskich  i komisji  poboro-
wych oraz wynagradzania za udzia³ w  ich  pracy  ( Dz. U. Nr 16,
poz. 205), zawiera siê Porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Opol-
skim a Zarz¹dem Miasta Opola,  reprezentowanym przez :

 Ryszarda Zembaczyñskiego,

o  nastêpuj¹cej tre�ci :

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarz¹d Miasta Opola,
zwany w dalszych postanowieniach Porozumienia " organem
przyjmuj¹cym ", przyjmuje do   wykonania ni¿ej wymienione  za-
dania :

1)  zawieranie umów z dyrektorami zak³adów opieki zdro-
wotnej o przeprowadzanie badañ specjalistycznych i radiolo-
gicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych ,

2)  wyp³acanie wynagrodzeñ za udzia³ w pracy powiatowej
komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej zgodnie z
rozdzia³em 7 powo³anego rozporz¹dzenia,

3)  pokrywanie kosztów  wykonania :
a)  badañ specjalistycznych,
b)  badañ radiologicznych,
c)  obserwacji szpitalnej  poborowych, zgodnie z cenni-

kiem us³ug medycznych, obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie
opieki zdrowotnej, do którego poborowy zosta³ skierowany,

    4)  przekazanie- zak³adom opieki zdrowotnej  - �rodków
rekompensuj¹cych utracone zarobki przez  lekarzy i �redni per-
sonel medyczny  obs³uguj¹cych  powiatow¹ komisjê  lekarsk¹ .

§ 2. 1. Na   wykonanie   zadañ    wymienionych   w   §  1  pkt
2 , 3 i 4 Porozumienia, przeznacza siê z  bud¿etu Wojewody
Opolskiego dotacjê celow¹ w kwocie 36.000,-z³ ( dzia³ 750  -
administracja    publiczna,    rozdzia³     75045 - komisje poboro-
we § 2120 - dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez powiat  na podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej ).

2 .W    przypadku,   gdy dotacja     celowa wymieniona  w
§  2 pkt 1    nie pokryje wydatków zwi¹zanych z   realizacj¹ zadañ
okre�lonych w § 1 pkt 2,3 i 4,   strona przyjmuj¹ca mo¿e ubiegaæ

siê o dodatkowe �rodki na pokrycie faktycznie poniesionych
kosztów. Przyznanie dodatkowych �rodków wymaga uprzednie-
go podpisania i og³oszenia aneksu do niniejszego Porozumie-
nia.

§ 3.1. Zarz¹d  Miasta Opola zobowi¹zuje siê do  sk³adania
dyrektorowi Wydzia³u  Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskie-
go Urzêdu Wojewódzkiego ,  informacji o  wykorzystaniu dotacji
celowej, przekazanej z bud¿etu  Wojewody  Opolskiego  na za-
dania okre�lone  w § 1 pkt 2,3 i 4.

    2. Rozliczenie ca³o�ci dotacji z § 2120  otrzymanej na
pobór nale¿y przed³o¿yæ do Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Mi-
gracji do dnia 26 maja 2003 r.

    3. Dotacja   celowa   niewykorzystana   lub   wykorzysta-
na    niezgodnie   z przeznaczeniem podlega zwrotowi do bud¿e-
tu Wojewody Opolskiego w trybie natychmiastowym.

§ 4.1 W imieniu Wojewody Opolskiego nadzór nad reali-
zacj¹ zadañ objêtych  Porozumieniem sprawuje dyrektor Wy-
dzia³u Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego,  który w   szczególno�ci :

· organizuje i przeprowadza kontrole,
· wydaje zalecenia pokontrolne,
· wydaje wi¹¿¹ce wytyczne w zakresie realizacji powierzo-

nych zadañ.

2.Zarz¹d Miasta Opola zobowi¹zuje siê do zapewnienia
warunków umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie kontroli realizacji
zadañ objêtych Porozumieniem, jak te¿ do    przestrzegania otrzy-
manych wytycznych i zaleceñ pokontrolnych.

§ 5. Zarz¹d  Miasta Opola odpowiada za -  zgodn¹ z obo-
wi¹zuj¹cym prawem -  realizacjê wymienionych w Porozumie-
niu zadañ.

§ 6.1. Porozumienie zawiera siê na czas okre�lony , tj. do
dnia 25 kwietnia 2003r.

2.  Wcze�niejsze wypowiedzenie Porozumienia, z zacho-
waniem miesiêcznego terminu  wymaga formy pisemnej i mo¿e
byæ dokonane na wniosek organu przyjmuj¹cego lub przez Wo-
jewodê  Opolskiego .

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po  jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu        Wojewoda Opolski
Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyñski                  Leszek Pogan

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 7      Poz. 198
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Porozumienie Nr 14 /2002

z dnia  31 grudnia 2002 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1,2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 z pó�n. zm.  ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym    ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm. ), w zwi¹zku z art. 35 ust. 2  ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 21, poz. 205 z
pó�n. zm.) i  § 13  rozporz¹dzenia  Rady Ministrów  z dnia
6 marca 2000r. w sprawie komisji lekarskich  i komisji  poboro-
wych oraz wynagradzania za udzia³ w  ich  pracy  ( Dz. U. Nr 16,
poz. 205), zawiera siê Porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Opol-
skim a Zarz¹dem Powiatu w G³ubczycach, reprezentowanym
przez :

1.  Dariusza Ka�kowa - Przewodnicz¹cego Zarz¹du
2.  Stanis³awa Preisnera - Wicestarostê,

 o  nastêpuj¹cej tre�ci :

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarz¹d Powiatu w G³ub-
czycach,  zwany w dalszych postanowieniach Porozumienia "
organem przyjmuj¹cym ", przyjmuje do   wykonania ni¿ej wymie-
nione  zadania :

1)zawieranie umów z dyrektorami zak³adów opieki zdro-
wotnej o przeprowadzanie badañ specjalistycznych i radiolo-
gicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych ,

2)wyp³acanie wynagrodzeñ za udzia³ w pracy powiatowej
komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej zgodnie z
rozdzia³em 7 powo³anego rozporz¹dzenia,

3)pokrywanie kosztów  wykonania :
a)badañ specjalistycznych,
b)badañ radiologicznych,
c)obserwacji szpitalnej  poborowych, zgodnie z cennikiem

us³ug medycznych, obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie opieki
zdrowotnej, do którego poborowy zosta³ skierowany,

    4)  przekazanie- zak³adom opieki zdrowotnej  - �rodków
rekompensuj¹cych utracone zarobki przez   lekarzy i �redni per-
sonel medyczny    obs³uguj¹cych  powiatow¹  komisjê  lekarsk¹ .

§ 2. 1. Na   wykonanie   zadañ    wymienionych   w   §  1  pkt
2 , 3 i 4 Porozumienia, przeznacza siê z  bud¿etu Wojewody
Opolskiego dotacjê celow¹ w kwocie 17.500,- z³ ,( dzia³ 750  -
administracja    publiczna,    rozdzia³     75045 - komisje poboro-
we § 2120 - dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez powiat  na podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej ).

2 .W    przypadku,   gdy dotacja     celowa wymieniona  w
§  2 pkt 1    nie pokryje wydatków zwi¹zanych z   realizacj¹ zadañ
okre�lonych w § 1 pkt 2,3 i 4   strona przyjmuj¹ca mo¿e ubiegaæ
siê o dodatkowe �rodki na pokrycie faktycznie poniesionych
kosztów. Przyznanie dodatkowych �rodków wymaga uprzedniego
podpisania i og³oszenia aneksu do niniejszego Porozumienia.

§ 3.1. Zarz¹d Powiatu G³ubczyckiego zobowi¹zuje siê do
sk³adania  dyrektorowi Wydzia³u  Spraw Obywatelskich i Migra-
cji Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego ,  informacji o  wykorzy-
staniu dotacji celowej, przekazanej z bud¿etu  Wojewody  Opol-
skiego  na zadania okre�lone  w § 1 pkt 2,3 i 4.

    2. Rozliczenie ca³o�ci dotacji z § 2120  otrzymanej na
pobór nale¿y  przed³o¿yæ do Wydzia³u Spraw Obywatelskich i
Migracji do dnia 26 maja 2003 r.

    3. Dotacja   celowa   niewykorzystana   lub   wykorzysta-
na    niezgodnie z  przeznaczeniem podlega zwrotowi do bud¿etu
Wojewody Opolskiego w trybie natychmiastowym.

§ 4.1 W imieniu Wojewody Opolskiego nadzór nad reali-
zacj¹ zadañ objêtych Porozumieniem sprawuje dyrektor Wydzia-
³u Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego,  który w   szczególno�ci :

· organizuje i przeprowadza kontrole,
· wydaje zalecenia pokontrolne,
· wydaje wi¹¿¹ce wytyczne w zakresie realizacji powierzo-

nych zadañ.

2.Zarz¹d Powiatu G³ubczyckiego zobowi¹zuje siê do za-
pewnienia warunków umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie kon-
troli realizacji zadañ objêtych Porozumieniem, jak te¿ do    prze-
strzegania otrzymanych wytycznych i zaleceñ pokontrolnych.

 § 5. Zarz¹d Powiatu G³ubczyckiego odpowiada za -  zgod-
n¹ z obowi¹zuj¹cym prawem -  realizacjê wymienionych  w  Po-
rozumieniu zadañ.

§ 6.1. Porozumienie zawiera siê na czas okre�lony tj. do
dnia 25 kwietnia 2003r.

2.Wcze�niejsze wypowiedzenie Porozumienia, z zacho-
waniem miesiêcznego terminu  wymaga formy pisemnej i mo¿e
byæ dokonane na wniosek organu przyjmuj¹cego lub przez Wo-
jewodê  Opolskiego .

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po  jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Wojewoda Opolski
Przewodnicz¹cy Zarz¹du                      Leszek Pogan
Dariusz Ka�ków
Wicestarosta
Stanis³aw Preisner
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Porozumienie Nr  15 /2002

z dnia  30  grudnia 2002 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1,2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 z pó�n. zm.  ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym    ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592z pó�n. zm. ), w zwi¹zku z art. 35 ust. 2  ustawy
z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 21, poz. 205 z
pó�n. zm.)    i  § 13  rozporz¹dzenia  Rady Ministrów  z dnia
6 marca 2000r. w sprawie komisji lekarskich  i komisji  poboro-
wych oraz wynagradzania za udzia³ w  ich  pracy  ( Dz. U. Nr 16,
poz. 205), zawiera siê Porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Opol-
skim a Zarz¹dem Powiatu w Ole�nie, reprezentowanym przez :

1) Jana Kusa - Starostê
2) Kryspina Nowaka - Wicestarostê,

o  nastêpuj¹cej tre�ci :

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarz¹d Powiatu w Ole-
�nie,  zwany w dalszych postanowieniach Porozumienia " orga-
nem przyjmuj¹cym " przyjmuje do   wykonania ni¿ej wymienione
zadania :

1)zawieranie umów z dyrektorami zak³adów opieki zdro-
wotnej o przeprowadzanie badañ specjalistycznych i radiolo-
gicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych ,

2)wyp³acanie wynagrodzeñ za udzia³ w pracy powiatowej
komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej zgodnie z
rozdzia³em 7 powo³anego rozporz¹dzenia,

3)pokrywanie kosztów  wykonania :
a)badañ specjalistycznych,
b)badañ radiologicznych,
c)obserwacji szpitalnej  poborowych, zgodnie z cennikiem

us³ug medycznych, obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie opieki
zdrowotnej, do którego poborowy zosta³ skierowany,

    4)  przekazanie- zak³adom opieki zdrowotnej  - �rodków
rekompensuj¹cych  utracone zarobki przez   lekarzy i �redni personel
medyczny   obs³uguj¹cych  powiatow¹  komisjê  lekarsk¹ .

§ 2. 1. Na   wykonanie   zadañ    wymienionych   w   §  1  pkt
2 , 3 i 4 Porozumienia, przeznacza siê z  bud¿etu Wojewody
Opolskiego dotacjê celow¹ w kwocie  20.500,-z³ ,( dzia³ 750  -
administracja    publiczna,    rozdzia³     75045 - komisje poboro-
we § 2120 - dotacja celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez powiat  na podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej ).

2 .W    przypadku,   gdy dotacja     celowa wymieniona  w
§  2 pkt 1  nie pokryje wydatków zwi¹zanych z   realizacj¹ zadañ
okre�lonych w § 1 pkt 2,3 i 4,   strona przyjmuj¹ca mo¿e ubiegaæ
siê o dodatkowe �rodki na pokrycie faktycznie poniesionych
kosztów. Przyznanie dodatkowych �rodków wymaga uprzedniego
podpisania i og³oszenia aneksu do niniejszego Porozumienia.

§ 3.1. Zarz¹d Powiatu Oleskiego zobowi¹zuje siê do  sk³a-
dania  dyrektorowi Wydzia³u  Spraw Obywatelskich i Migracji
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego ,  informacji o  wykorzysta-
niu dotacji celowej, przekazanej z bud¿etu  Wojewody  Opolskie-
go  na zadania okre�lone  w § 1 pkt 2,3 i 4.

    2. Rozliczenie ca³o�ci dotacji z § 2120  otrzymanej na
pobór nale¿y przed³o¿yæ do Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Mi-
gracji do dnia 26 maja 2003 r.

    3. Dotacja   celowa   niewykorzystana   lub   wykorzysta-
na    niezgodnie   z przeznaczeniem podlega zwrotowi do bud¿e-
tu Wojewody Opolskiego w trybie natychmiastowym.

§ 4.1 W imieniu Wojewody Opolskiego nadzór nad reali-
zacj¹ zadañ objêtych   Porozumieniem sprawuje dyrektor Wy-
dzia³u Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego,  który w   szczególno�ci :

· organizuje i przeprowadza kontrole,
· wydaje zalecenia pokontrolne,
· wydaje wi¹¿¹ce wytyczne w zakresie realizacji powierzo-

nych zadañ.

2.Zarz¹d Powiatu Oleskiego zobowi¹zuje siê do zapew-
nienia warunków umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie kontroli re-
alizacji zadañ objêtych Porozumieniem, jak te¿ do    przestrzega-
nia otrzymanych wytycznych i zaleceñ pokontrolnych.

 § 5. Zarz¹d Powiatu Oleskiego odpowiada za -  zgodn¹ z
obowi¹zuj¹cym prawem -  realizacjê wymienionych w Porozu-
mieniu zadañ.

§ 6.1. Porozumienie zawiera siê na czas okre�lony, tj. do
dnia 25 kwietnia 2003r.

2.Wcze�niejsze wypowiedzenie Porozumienia, z zacho-
waniem miesiêcznego terminu  wymaga formy pisemnej i mo¿e
byæ dokonane na wniosek organu przyjmuj¹cego lub przez Wo-
jewodê  Opolskiego .

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po  jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Wojewoda Opolski
Starosta                                    Leszek Pogan
Jan Kus
Wicestarosta
Kryspin Nowak
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Porozumienie Nr 16 /2002

z dnia   31  grudnia 2002 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2003 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1,2 i 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o administracji rz¹dowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 80, poz.
872 z pó�n. zm.  ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorz¹dzie powiatowym    ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z pó�n.
zm. ), w zwi¹zku z art. 35 ust. 2  ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o
powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z
2002 r.  Nr 21, poz. 205 z pó�n. zm.)  i  § 13  rozporz¹dzenia  Rady
Ministrów  z dnia 6 marca 2000r. w sprawie komisji lekarskich  i komisji
poborowych oraz wynagradzania za udzia³ w  ich  pracy  ( Dz. U. Nr 16,
poz. 205), zawiera siê Porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Opolskim
a Zarz¹dem Powiatu w Nysie, reprezentowanym przez :

1)Zbigniewa Majkê-Starostê Nyskiego
2)Jana Pachotê-Wicestarostê,

o  nastêpuj¹cej tre�ci :

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarz¹d Powiatu Nyskiego,
zwany w dalszych postanowieniach Porozumienia " organem przyjmu-
j¹cym " ,przyjmuje do   wykonania ni¿ej wymienione  zadania :

1)zawieranie umów z dyrektorami zak³adów opieki zdrowotnej o
przeprowadzanie badañ specjalistycznych i radiologicznych oraz ob-
serwacji szpitalnej poborowych ,

2)wyp³acanie wynagrodzeñ za udzia³ w pracy powiatowej ko-
misji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej zgodnie z rozdzia³em 7
powo³anego rozporz¹dzenia,

3)pokrywanie kosztów  wykonania :
a)badañ specjalistycznych,
b)badañ radiologicznych,
c)obserwacji szpitalnej  poborowych, zgodnie z cennikiem us³ug

medycznych, obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie opieki zdrowotnej,
do którego poborowy zosta³ skierowany,

4)  przekazanie- zak³adom opieki zdrowotnej  - �rodków rekom-
pensuj¹cych   utracone zarobki przez   lekarzy i �redni personel me-
dyczny    obs³uguj¹cych  powiatow¹  komisjê  lekarsk¹ .

§ 2. 1. Na   wykonanie   zadañ    wymienionych   w   §  1  pkt 2 ,
3 i 4 porozumienia, przeznacza siê z  bud¿etu Wojewody Opolskiego
dotacjê celow¹ w kwocie 51.500 z³ ,( dzia³ 750  - administracja    pu-
bliczna,    rozdzia³     75045 - komisje poborowe § 2120 - dotacja celowa
przekazana z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce realizowane przez
powiat  na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej ).

2 .W    przypadku,   gdy dotacja     celowa wymieniona  w  §  2
pkt 1    nie pokryje wydatków zwi¹zanych z   realizacj¹ zadañ okre�lo-
nych w § 1 pkt 2,3 i 4   strona przyjmuj¹ca mo¿e ubiegaæ siê o dodatko-

we �rodki na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów. Przyznanie
dodatkowych �rodków wymaga uprzedniego podpisania i og³oszenia
aneksu do niniejszego Porozumienia.

§ 3.1. Zarz¹d Powiatu Nyskiego zobowi¹zuje siê do  sk³adania
dyrektorowi Wydzia³u  Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzê-
du Wojewódzkiego ,  informacji o  wykorzystaniu dotacji celowej, prze-
kazanej z bud¿etu  Wojewody  Opolskiego  na zadania okre�lone  w
§ 1 pkt 2,3 i 4.

    2. Rozliczenie ca³o�ci dotacji z § 2120  otrzymanej na pobór
nale¿y przed³o¿yæ do Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Migracji do dnia
26 maja 2003 r.

    3. Dotacja   celowa   niewykorzystana   lub   wykorzystana
niezgodnie   z przeznaczeniem podlega zwrotowi do bud¿etu Wojewo-
dy Opolskiego w trybie natychmiastowym.

§ 4.1 W imieniu Wojewody Opolskiego nadzór nad realizacj¹ za-
dañ objêtych Porozumieniem sprawuje dyrektor Wydzia³u Spraw Oby-
watelskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego,  który w   szcze-
gólno�ci :

· organizuje i przeprowadza kontrole,
· wydaje zalecenia pokontrolne,
· wydaje wi¹¿¹ce wytyczne w zakresie realizacji powierzo-

nych zadañ.

2.Zarz¹d Powiatu Nyskiego zobowi¹zuje siê do zapewnienia
warunków umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie kontroli realizacji zadañ
objêtych porozumieniem, jak te¿ do    przestrzegania otrzymanych wy-
tycznych i zaleceñ pokontrolnych.

§ 5. Zarz¹d Powiatu Nyskiego odpowiada za -  zgodn¹ z obowi¹zuj¹-
cym prawem -  realizacjê wymienionych w Porozumieniu zadañ.

§ 6.1. Porozumienie zawiera siê na czas okre�lony, tj. do dnia
25 kwietnia 2003r.

2.Wcze�niejsze wypowiedzenie Porozumienia, z zachowaniem
miesiêcznego terminu  wymaga formy pisemnej i mo¿e byæ dokonane na
wniosek organu przyjmuj¹cego lub przez Wojewodê  Opolskiego .

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po  jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Wojewoda Opolski
Starosta                                       Leszek Pogan
Zbigniew Majka
Wicestarosta
Jan Pachota
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