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Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5, art. 40, ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142  poz.  1591) oraz art. 7, 26, art. 18 ust. 2 pkt.14 oraz art. 28
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,  poz.139 z pó�n.  zm.) -Rada Miejska
w G³ogówku uchwala zmianê planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy G³ogówk dla fragmentów obrêbów nr 3 i nr 4
- Rzepcze.

Tre�æ uchwa³y zawarta jest w nastêpuj¹cych rozdzia³ach:

ROZDZIA£   1: Przepisy ogólne dotycz¹ce regulacji dla
obszaru objêtego planem oraz zakresu obowi¹zywania rysunku
planu

ROZDZIA£   2: Tereny przeznaczone dla realizacji celów
publicznych

ROZDZIA£   3: Ustalenia dotycz¹ce ochrony i kszta³towa-
nia �rodowiska

ROZDZIA£   4: Ustalenia - zapisy terenowe planu
ROZDZIA£   5: Ustalenia - zapisy strefowe planu
ROZDZIA£   6: Ustalenia dotycz¹ce infrastruktury  technicznej
ROZDZIA£   7: Zasady ochrony, podzia³ów i scalania dzia³ek
ROZDZIA£   8: Ustalenia dotycz¹ce rozwi¹zañ tymczaso-

wych oraz zasad etapowania realizacji planu
ROZDZIA£   9: Ustalenia dotycz¹ce zasad wydawania de-

cyzji wzizt
ROZDZIA£ 10: Ustalenia dotycz¹ce regulacji zwi¹zanych z

odszkodowaniami i op³atami
ROZDZIA£ 11: Ustalenia i przepisy koñcowe
ROZDZIA£ 12: Informacja.

 ROZDZIA£ 1
Przepisy ogólne dotycz¹ce regulacji dla obszaru objê-

tego planem oraz zakresu obowi¹zywania rysunku planu

§ 1. 1. Przedmiotem uchwa³y jest  "Zmiana planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy G³ogówek  dla fragmen-
tów obrêbów nr 3 oraz nr 4 - Rzepcze",  wykonywana dla dzia³ek
nr 175, 379, 380, 174, 173, 381, 172, 382, 171, 383, 384, 170,
169, 385, 168, 386, 167, 387, 166, 164, 390, 388, 165, 389, 163,
391, 392, 162 ,161, 393, 160, 394, 159, 395, 176/5, m.3 obrêb
Rzepcze oraz dla dzia³ek nr 426, 424, 429, 433, 428, 484/1, 151/2,
432, 485 m.4 obrêb Rzepcze.

2. Granice obszaru objêtego planem okre�lono na rysun-
ku  planu.

3. Plan dotyczy obszaru o powierzchni  104,40  ha /pow.
wg . rysunku cyfrowego planu/.

4. Rysunek  planu w skali 1:2000, obowi¹zuje w zakresie
okre�lonym uchwa³¹ i jest  jej integraln¹ czê�ci¹, w formie za-
³¹cznika graficznego  nr 1.
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Uchwa³a Nr III/18/2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 20 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy G³ogówek dla fragmentów obrêbów
nr 3 oraz nr 4 Rzepcze.

5. Okre�lone w §1, ust. 1 granice obszaru objêtego pla-
nem, wynikaj¹ z ustaleñ uchwa³y Nr XXV/ 206/2001, Rady Miej-
skiej G³ogówka z dnia 26 kwietnia 2001 r., w sprawie przyst¹pie-
nia do "sporz¹dzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy G³ogówek, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr 47/VIII/90 Rady
Miejskiej w G³ogówku, z dnia 12 listopada 1990r., og³oszon¹ w
Dz.Urz.Woj.Opolskiego nr 19, poz.339 z dnia 10 grudnia 1990r,
na obszarze gminy G³ogówek, polegaj¹cej na wprowadzeniu
do w/w planu inwestycji mieszkaniowo - us³ugowo -przemys³o-
wej".

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

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej G³ogówka, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej,

2) planie  - nale¿y przez to rozumieæ komplet ustaleñ, do-
tycz¹cych terenu objêtego zasiêgiem opracowania niniejszej
zmiany  planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
Gminy G³ogówek, bêd¹cych przedmiotem niniejszej uchwa³y,

3) mapie - nale¿y przez to rozumieæ mapê zasadnicz¹ dla
przedmiotowego terenu w skali 1:2000, wydan¹ przez Powiato-
wy O�rodek Dokumentacji Kartograficznej Starostwa Powiato-
wego w Prudniku,

4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek  pla-
nu w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny nr 1, do niniej-
szej uchwa³y /wraz z pozosta³ymi rysunkami pomocniczymi nie
bêd¹cymi przedmiotem uchwa³y/,

5) ustawie  lub ustawie o zagospodarowaniu przestrzen-
nym - nale¿y rozumieæ ustawê z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 15 poz.139 z dnia 22 stycz-
nia 1999r., z  pó�n. zm. /,

6) przepisach szczególnych - nale¿y  rozumieæ obowi¹-
zuj¹ce przepisy ustaw, wraz z aktami wykonawczymi oraz przepi-
sami prawa miejscowego, sprzê¿onych z ustaw¹ o zagospoda-
rowaniu przestrzennym,

7) jednostce funkcjonalnej - okre�lenie odnosi siê do
planowanej struktury przestrzennej  przedmiotowego obszaru i
nale¿y przez to rozumieæ zespó³  terenów, bêd¹cych dzia³k¹ lub
sum¹ istniej¹cych lub planowanych dzia³ek /w tym równie¿  dro-
gi  publiczne i drogi wewnêtrzne/,

8) dzia³ce budowlanej /funkcjonalnej/ - okre�lenie odno-
si siê do mo¿liwych, w granicach  wyznaczonych jednostek funk-
cjonalnych, samodzielnych nieruchomo�ci gruntowych - dzia-
³ek /w tym równie¿   dróg wewnêtrznych/, dla których plan nie
definiuje ustaleñ graficznych,

9) ustaleniach - zapisach terenowych planu - s¹ one
definiowane w sposób jednoznaczny dla poszczególnych jed-
nostek drogowych i jednostek funkcjonalnych planu,  rozgrani-
czonych i nazwanych w rysunku planu,

10) ustaleniach - zapisach strefowych planu - s¹ one
definiowane dla obszarów, których granice z regu³y nie pokry-
waj¹ siê z granicami jednostek funkcjonalnych  czy dzia³ek bu-
dowlanych oraz nie przebiegaj¹ wzd³u¿ granic dzia³ek grunty w
stanie istniej¹cym, lecz wyznaczane s¹ zgodnie z  metodologi¹
problematyki, któr¹ wprowadzaj¹ do ustaleñ planu,
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11) funkcji wiod¹cej  -  nale¿y przez to rozumieæ, i¿ zdefi-
niowana funkcja odnosi siê co najmniej  do 51% powierzchni
terenu oraz co najmniej 51% wszystkich powierzchni u¿ytko-
wych wszystkich budynków /istniej¹cych i planowanych/, po³o-
¿onych w obrêbie danej  jednostki funkcjonalnej,  wyznaczonej
obligatoryjnymi lub orientacyjnymi liniami rozgraniczaj¹cymi,

12) funkcji uzupe³niaj¹cej  - nale¿y przez to rozumieæ, i¿
poza zdefiniowan¹ funkcj¹ wiod¹c¹ w obszarze konkretnej jed-
nostki funkcjonalnej, mog¹ wystêpowaæ inne formy i sposoby
u¿ytkowania i zagospodarowania,

13) procencie terenów zabudowanych - nale¿y przez to
rozumieæ parametr /Pz/, okre�lony  indywidualnie dla ka¿dej jed-
nostki funkcjonalnej, bêd¹cy ilorazem: sumy wszystkich po-
wierzchni zabudowy /liczonych w zewnêtrznym obrysie murów/
do jej  powierzchni terenu /przemno¿ony przez  100%/,

14) procencie terenów zielonych /biologicznie czynnych/
- nale¿y przez to rozumieæ  parametr /Pb/, okre�lony indywidual-
nie dla  ka¿dej jednostki funkcjonalnej, bêd¹cy ilorazem: sumy
wszystkich powierzchni biologicznie czynnych do jej powierzch-
ni terenu /przemno¿ony przez  100%/,

15) linii zabudowy i wysoko�ci zabudowy - nale¿y przez
to rozumieæ obligatoryjne lub postulowane linie zabudowy zapi-
sane w rysunku planu, przebiegaj¹ce w granicy jednostki funk-
cjonalnej lub cofniête, wraz z przypisanym im parametrem, okre-
�laj¹cym nieprzekraczaln¹   wysoko�æ budynków, zdefiniowan¹
za pomoc¹  ilo�ci kondygnacji /H/ oraz /lub/ maksymalnych wy-
soko�ci linii gzymsów wieñcz¹cych /G/,

16) integracji - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e konkretna jed-
nostka funkcjonalna winna posiadaæ przestrzenne, funkcjonal-
ne oraz realizacyjne powi¹zania z jednostkami doñ przyleg³ymi,
co powinno mieæ wp³yw na prowadzon¹ przez Gminê politykê
przestrzenn¹ oraz  sposób realizacji planu,

17) dzia³alno�ci  uci¹¿liwej -  w przypadku gdy w planie
jest mowa o dzia³alno�ci uci¹¿liwej  rozumie siê przez to taki
sposób zagospodarowania, u¿ytkowania  i gospodarowania
obiektami i terenami, który powoduje negatywne oddzia³ywanie
na �rodowisko, wykraczaj¹ce poza ramy uzyskanych pozwoleñ
lub powoduj¹ce przekroczenie standardów jako�ci �rodowiska
okre�lonych w przepisach szczególnych, stwierdzenie wystêpo-
wania dzia³alno�ci uci¹¿liwej wymaga pomiarów wykonywanych
metodami technicznie i merytorycznie dostosowanymi do cha-
rakteru potencjalnych uci¹¿liwo�ci.

§ 3. 1. Plan ustala docelowe kierunki zmiany sposobu
zagospodarowania i u¿ytkowania  terenów, o którym mowa w §1
ust.1, przeznaczaj¹c je pod rozwój funkcji produkcyjnych, wy-
twórczych, przemys³owych oraz uzupe³niaj¹cych  us³ugowych i
mieszkaniowych, przy jednoczesnym zachowaniu i  ekspono-
waniu lokalnych walorów �rodowiska naturalnego i kulturowego.

2. Wiod¹cym zadaniem  planu  jest  zagwarantowanie
stopniowego przekszta³cania siê istniej¹cych sposobów, form i
funkcji zagospodarowania i u¿ytkowania,  ka¿dej wyznaczonej
jednostki  funkcjonalnej planu poprzez:

1) okre�lenie przeznaczenia terenów oraz wyznaczenie li-
nii rozgraniczaj¹cych i granic dla  terenów o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych sposobach i zasadach zagospodarowania,

2) wyznaczenie linii rozgraniczaj¹cych dla : placów, dróg,
ci¹gów pieszych i rowerowych wraz z przynale¿nymi im urz¹dze-
niami pomocniczymi,

3) wyodrêbnienie za pomoc¹ wyznaczonych linii rozgrani-
czaj¹cych terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicz-
nych,

4) preferowanie lokalizacji ró¿nego typu funkcji produkcyj-
nych o charakterze przemys³owym oraz rzemie�lniczym,

5) dopuszczenie zintegrowanych z zabudow¹ przemys³o-
w¹ lokalnych funkcji uzupe³niaj¹cych handlowych, us³ugowych
oraz mieszkaniowych,

6) okre�lenie granic i zasad zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie,

7) zdefiniowanie zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej oraz wyznaczenie linii rozgraniczaj¹cych  dla tere-
nów  przeznaczonych  dla jej realizacji,

8) wypracowanie lokalnych warunków, zasad i standar-
dów zagospodarowania terenu oraz kszta³towania zabudowy, w
tym równie¿ okre�lenie przebiegów linii zabudowy i gabarytów
obiektów, a tak¿e maksymalnych  lub minimalnych  wska�ników
intensywno�ci zabudowy,

9) wypracowanie zasad i warunków podzia³u terenów na
dzia³ki budowlane,

10) zdefiniowanie szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów, w tym zakazów zabudowy, wynikaj¹cych z po-
trzeb ochrony �rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdro-
wia ludzi, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody
oraz ochron¹  gruntów rolnych i le�nych,

11) wyznaczenie terenów, na których przewiduje siê sto-
sowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszcze-
nia �cieków b¹d� zbiorników bezodp³ywowych,

12) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania terenu,

13) dopuszczenie wariantowego przeznaczenie, dotyczy
wskazanych jednostek przestrzennych lub dzia³ek budowlanych.

§ 4. 1. W  rysunku planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustale-
nia graficznie :

1) granica administracyjne miasta G³ogówka,
2) granica opracowania zmiany planu zgodnie z podjêt¹

uchwal¹ /§1 ust.3/,
3) obligatoryjne linie ci¹g³e, rozgraniczaj¹ce poszczegól-

ne jednostki funkcjonalne od  terenów  przeznaczonych  pod
komunikacjê wraz z funkcjami towarzysz¹cymi /drogi publiczne/,

4) orientacyjne linie przerywane, wyznaczaj¹ce mo¿liwe
podzia³y na dodatkowe dopuszczone w planie wydzielenie jed-
nostek funkcjonalnych,

5) docelowy uk³ad istniej¹cych i planowanych dróg pu-
blicznych, zarezerwowanymi miejscami pod skrzy¿owania i pasy
zieleni przyulicznej oraz orientacyjnie wyznaczon¹ osi¹ ulicy
/dopuszcza siê  korekty przebiegu osi w granicach terenów po-
³o¿onych pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi drogi/,

6) niepowtarzalna numeracja poszczególnych jednostek
funkcjonalnych /numer, symbol funkcji wiod¹cej, symbole funk-
cji uzupe³niaj¹cych oraz powierzchnia jednostki w ha /,

7) obligatoryjne i zalecane linie docelowej zabudowy, od-
zwierciedlaj¹ce generalne zasady kompozycji i przysz³ego kszta³-
towania zabudowy w granicach poszczególnych jednostek   funk-
cjonalnych,

8) obligatoryjne i zalecane linie docelowej zieleni wyso-
kiej, odzwierciedlaj¹ce generalne zasady kompozycji i kszta³to-
wania krajobrazu kulturowego,

9) zasiêgi istniej¹cych zespo³ów zieleni wysokiej i niskiej,
przeznaczonych w planie do zachowania,

10) przebiegi istniej¹cej i planowanej infrastruktury tech-
nicznej wraz z przypisanymi jej liniami rozgraniczaj¹cymi /pasy
obs³ugi technicznej/,

11) zasiêgi oddzia³ywania poszczególnych zdefiniowanych
w planie zapisów i ustaleñ strefowych.

2. Istniej¹cy stan zagospodarowania i u¿ytkowania tere-
nów nie jest tre�ci¹ ustaleñ zmiany planu, lecz informacj¹ o tym
stanie. Ma dla planu charakter informacyjny, lub koordynacyjny
dla mapy, na której plan zosta³  sporz¹dzony.
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§ 5. 1. Plan w ramach wyznaczania przebiegu granic /linii
rozgraniczaj¹cych/ dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych,
uwzglêdnia istniej¹ce podzia³y w³asno�ciowe lub nakre�la wy-
tyczne planowanych nowych podzia³ów,  chroni¹c  prawa i intere-
sy ich w³a�cicieli.

2. Ustalenia planu zak³adaj¹ stopniowe przekszta³canie siê
istniej¹cego u¿ytkowania i zagospodarowania w ramach ca³ej jed-
nostki funkcjonalnej, niezale¿nie od istniej¹cych i planowanych
wewnêtrznych jej podzia³ów na poszczególne dzia³ki  budowlane.

3. Plan reguluje dzia³aniami zmieniaj¹cymi istniej¹cy stan
i sposób zagospodarowania poszczególnych jednostek funkcjo-
nalnych, poprzez okre�lenie ich przeznaczenia, preferowanych i
mo¿liwych  zasad oraz warunków zabudowy i zagospodarowania.

 ROZDZIA£ 2
Tereny przeznaczone dla realizacji funkcji i celów pu-

blicznych

§ 6. 1. Realizacja funkcji i celów publicznych zagwaranto-
wana jest poprzez wyznaczenie i rezerwowanie terenów dla in-
westycji drogowych i infrastrukturalnych w granicach  jednostek
drogowych  o symbolach  TKD  i TKC / patrz zapisy  §13, §24-31/
oraz pozosta³ych elementów infrastruktury technicznej, po³o¿o-
nych poza liniami rozgraniczaj¹cymi uk³adu drogowego, zapew-
niaj¹cych  pe³n¹ dostêpno�æ komunikacyjn¹ i uzbrojenie wszyst-
kich dzia³ek budowlanych po³o¿onych w granicach opracowania
planu.

2. Plan przewiduje obs³ugê terenów wsi Rzepcze �rodka-
mi komunikacji publicznej i niepublicznej /przebieg tras i lokali-
zacja przystanków w ulicy G1/TKD w s¹siedztwie jednostek A3.2
i  B1.2 /.

§ 7. 1. Plan nie przewiduje lokalizacji funkcji us³ugowych o
charakterze publicznym.

2. Plan dopuszcza jako funkcje uzupe³niaj¹ce wprowadzenie
funkcji us³ugowych czy handlowych o charakterze komercyjnym.

3. Plan wyznacza docelowe tereny - strefy zieleni  rekreacyjnej i
wypoczynkowej, o charakterze ogólnodostêpnym o symbolu TW.

4. W granicy opracowania planu nie wystêpuj¹ inne tereny
przeznaczone dla realizacji funkcji publicznych czy realizacji in-
westycji nale¿¹cych do zadañ rz¹dowych.

ROZDZIA£ 3
Ustalenia dotycz¹ce ochrony i kszta³towania �rodowiska

§8. 1. Ochronie i racjonalnemu kszta³towaniu podlega w planie
zarówno �rodowisko kulturowe jak  i �rodowisko naturalne.

2. W odniesieniu do �rodowiska kulturowego ustala siê :
1) ochronê krajobrazu, widoków, dominant itp. elementów

typowych dla podmiejskich terenów zurbanizowanych,
2) wyznaczenie strefy ochrony udokumentowanych stano-

wisk archeologicznej /por. §18/,
3) wyznaczenie zasiêgu rezerwatu krajobrazu kulturowo-

przyrodniczego /por. §19/.

3. W odniesieniu do �rodowiska naturalnego ustala siê :
1) generaln¹ zasadê ochrony istniej¹cej zieleni wysokiej

oraz wprowadzenie nowych ci¹gów zieleni wysokiej oraz dole-
sieñ,

2) wymóg wprowadzenia  dodatkowych  elementów
ochrony i rozwiniêcia  uk³adu przyrodniczego jest miêdzy inny-
mi realizowany  poprzez ustalenia § 19,

3) przestrzenne wydzielenie terenów nowych terenów
produkcyjnych od przyleg³ych roz³ogów pól poprzez zastoso-
wanie strefy izolacyjnej oraz dróg dojazdowych do terenów rol-
niczych po³o¿onych poza granic¹ opracowania planu,

4)  u¿ytkowanie terenów, dla których zosta³a dopuszczo-
na lokalizacja obiektów i urz¹dzeñ, ma byæ prowadzone w spo-
sób nie powoduj¹cy ponadnormatywnych oddzia³ywañ na �ro-
dowisko i w sposób nieszkodliwy dla zdrowia ludzi,

5) zakaz podejmowania na ca³ym obszarze objêtym pla-
nem przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu jest za-
wsze wymagany /za wyj¹tkiem inwestycji drogowych/,

6) zakaz sk³adowania odpadów oraz prowadzenia go-
spodarki �ciekowej i odpadami, mog¹cej mieæ negatywny
wp³yw na wody powierzchniowe i podziemne,

7) nakaz realizacji terenów biologicznie czynnych indywi-
dualnie w granicach ka¿dej z jednostek funkcjonalnych /pro-
cent powierzchni ustalony w zapisach szczegó³owych/, do któ-
rych nale¿¹ tereny zieleni niskiej /trawniki/, zieleni �redniej
/krzewy/, zieleni wysokiej /drzewa/  istniej¹cej i projektowanej,
równolegle z inwestycj¹ podstawow¹,

8) docelowe zagwarantowanie dostawy wody dla celów
komunalnych i przemys³owych z miejskiej sieci wodoci¹go-
wej,

9) docelowe zagwarantowanie kompleksowej kanaliza-
cji rozdzielczej, z obligatoryjnym utrzymaniem parametrów tech-
nicznych �cieków komunalnych i przemys³owych zgodnie  z
warunkami technicznymi wydanymi przez dysponenta sieci /
nakaz podczyszczania �cieków nie spe³niaj¹cych ww. rygorów/,

10) zakaz stosowania systemów indywidualnych lub gru-
powych oczyszczania �cieków  z odprowadzeniem do wód lub
ziemi oraz ograniczenie stosowania b¹d� zbiorników bezod-
p³ywowych /zapis obowi¹zuje dopiero po realizacji docelowe-
go systemu sieci kanalizacyjnej/,

11) docelowe zagwarantowanie dostêpu do sieci gazo-
wych, cieplnych /lokalnych/, energetycznych i teletechnicznych
zgodnie z wstêpnymi uzgodnieniami z dysponentami poszcze-
gólnych mediów,

12) w przypadku przeznaczenia istniej¹cych terenów rol-
niczych, oznaczonych symbolem TGO, na cele budownictwa
mieszkaniowego, nale¿y ustaliæ dla tych terenów dopuszczal-
ne poziomy ha³asu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczegó³owymi.

4. Dla ograniczenia emisji do atmosfery ustala siê zakaz
wznoszenia  kot³owni oraz  innych �róde³ energii cieplnej, je�li
nie bêd¹ one korzystaæ  ze spalania gazu ziemnego, oleju opa-
³owego i energii elektrycznej, lub innych no�ników proekolo-
gicznych.

5. Planowane funkcje wiod¹ce nie wymagaj¹ zastoso-
wania ochrony akustycznej, w przypadku lokalnie dopuszczo-
nych funkcji mieszkaniowych  ustala siê dla nich ochronê zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

6. Z uwagi na ochronê istniej¹cych systemu ci¹gów me-
lioracyjnych ustala siê:

1) dla jednostek o symbolach B1/P, B2/TP oraz B3/TP, w
których s¹ istniej¹ce ci¹gi drena¿owe oraz otwarte rowy, nale¿y
zagwarantowaæ docelowo ich dro¿no�æ z uwagi na odprowa-
dzania do nich wód z pozosta³ych drenowanych terenów,

2) istniej¹ce rowy otwarte na odcinkach kolizyjnych z uk³a-
dem drogowym nale¿y zabezpieczyæ,
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3) odprowadzenie wód opadowych z dróg i placów pu-
blicznych do istniej¹cych rowów otwartych nale¿y dokonaæ po
wstêpnym podczyszczeniu ich celem uzyskania parametrów
wymaganych obowi¹zuj¹cymi przepisami,

4) wszystkie zamierzenia inwestycyjne na w/w terenach
nale¿y uzgodniæ z Wojewódzkim Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych w Opolu Oddzia³ w Prudniku.

ROZDZIA£ 4
Ustalenia - zapisy terenowe planu

§ 9. 1. Ustalenia  terenowe planu odnosz¹ siê do:
1) jednostek drogowych planu, oznaczonych na rysunku

planu symbolami:
1.1) 05/TKD- G1/2,
1.2) A5/TKD - L1/2, A6/TKD - L1/2, A7/TKD - D1/2,
1.3) B4/TKD-L1/2, B5/TKD-L1/2, B6/TKD-L1/2,
oraz
1.4) B7/TKD-L1/2, B8/TKD-L1/2, B9/TKD-L1/2, B10/TKD-1/2,
2) jednostek  funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami:
2.1) A1.1/TP, A1.2/TZZ, A2.1/TZL, A2.2/TGO, A3.1/TGO, A3.2/TP,

A4/TP oraz
2.2) B1.1/TP, B1.2/TP, B1.3/TP, B2.1/TP, B2.2/TP, B3.1/TP,

B3.2/TP,
3) podzia³y wewn¹trz wyznaczonych liniami ci¹g³ymi i prze-

rywanymi  jednostek funkcjonalnych, nie s¹ przedmiotem usta-
leñ graficznych planu, zasady ich wydzielania zdefiniowane s¹
dodatkowo  w formie zapisów tekstowych w §15 ust.2 pkt 8.

2. Dla ka¿dej jednostki drogowej i jednostki  funkcjonalnej
w planie wyznaczono jedn¹ funkcjê wiod¹c¹ oraz funkcje uzu-
pe³niaj¹ce.

3. W planie wyodrêbniono nastêpuj¹ce funkcje terenów i
budynków:

1) TG - u¿ytki rolne z rozgraniczeniem TGO - tereny grun-
tów  ornych,

2) TZ  - grunty le�ne z rozgraniczeniem TZL - tereny le�ne,
3) w ramach gruntów zabudowanych i zurbanizowanych,

rozgraniczono tereny:
3.1) TM - lokale lub tereny mieszkaniowe zintegrowane z

funkcjami produkcyjnymi,
3.2) TP - tereny funkcji przemys³owych-  zak³ady produkcyjne,
3.3) TS - tereny magazynowo sk³adowe,
3.4) TB - tereny baz transportowych,
3.5) TU - lokale lub tereny us³ugowe, dla których plan w

granicach konkretnej dzia³ki budowlanej preferuje zintegrowa-
ne z funkcj¹ wiod¹c¹:

3.5.1) TUR - lokale lub tereny rzemios³a us³ugowego,
3.5.2) TUU - lokale lub tereny us³ugi i handel /samodzielny

drobny zwi¹zany przede wszystkim z prowadzon¹ w tym terenie
produkcja/,

3.6) TI - tereny funkcji infrastruktury technicznej dalekiego
i bliskiego zasiêgu z wyszczególnieniem: TIW - infrastruktura
/woda/, TIG - infrastruktura /gaz/,  TIK - infrastruktura /kanalizacja
zbiorcza/,  TID - infrastruktura /kanalizacja deszczowa/, TIS - in-
frastruktura /kanalizacja sanitarna/, TIE - infrastruktura /elektro-
energetyczna/, TIT - infrastruktura /telekomunikacja/,  TII - infra-
struktura /inna/,

3.7) TW - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z rozgrani-
czeniem TWZ - zieleñ terenów zurbanizowanych,

3.8) TK - tereny komunikacji drogowej z wyszczególnie-
niem:

3.8.1) TKD -  tereny dróg, ulic, placów manewrowych,
3.8.2) TKC - tereny ci¹gów pieszych i rowerowych,

3.8.3) TKO - tereny funkcje zwi¹zanych z obs³ug¹ komu-
nikacji /np.: stacje paliw, serwisy i stacje kontrolno pomiarowe itp./,

3.9) TAS - tereny wód �ródl¹dowych stoj¹cych.

Uwaga:
Kodyfikacja funkcji planistycznych zosta³a skoordynowa-

na z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Obiektów Budowlanych /PKOB/ oraz
Klasyfikacj¹ �rodków Trwa³ych /K�T/.

4. Dla ka¿dej jednostki funkcjonalnej  w granicach po-
szczególnych dzia³ek budowlanych  /niezale¿nie od jej funkcji
wiod¹cej i funkcji uzupe³niaj¹cych/, funkcjami mog¹cymi  wy-
stêpowaæ /bez ich jednoznacznego definiowania/,  s¹ dodatko-
wo zintegrowane i  obs³uguj¹ce  funkcje wewnêtrzne takie jak:

1) komunikacja ko³owa /wewn¹trz jednostki przestrzen-
nej planu/, przystosowana do transportu  wynikaj¹cego z funkcji
jednostki,

2) komunikacja piesza i rowerowa /wewn¹trz jednostki
przestrzennej planu/,

3) zintegrowane parkingi wewnêtrzne, bilansuj¹ce w pe³-
ni potrzeby parkingowe dla nowych funkcji /nie naruszaj¹ce
pozosta³ych ustaleñ planu oraz obowi¹zuj¹cych przepisów /,

4) zieleñ uzupe³niaj¹ca i izolacyjna  itp.,
5) drobne funkcje handlowe, us³ugowe, biurowe i admi-

nistracyjne oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komu-
nalnej budowane wraz z obiektami funkcji wiod¹cej i uzupe³nia-
j¹cych /nie bêd¹ce samodzielnym budynkiem/, o ³¹cznej po-
wierzchni nie przekraczaj¹cej 15% sumy wszystkich powierzch-
ni u¿ytkowych istniej¹cych i projektowanych w danej jednostce
/dzia³ce budowlanej/,

6) urz¹dzenia i elementy infrastruktury technicznej, nie
wymagaj¹ce lub wymagaj¹ce wydzielenia dla nich niezale¿nej
nieruchomo�ci  i  nie definiowane jako samodzielne jednostki
funkcjonalne.

§ 10. 1. Dla ka¿dej wyznaczonej liniami rozgraniczaj¹cymi
jednostki drogowej i jednostki funkcjonalnej,   obowi¹zuj¹  po-
wtarzalne ustalenia - zapisy  terenowe planu, które wystêpuj¹
niezale¿nie od ich docelowej funkcji i przeznaczenia, a zosta³y
zdefiniowane w  §11.

2. Dla ka¿dej z wyznaczonych jednostek drogowych obo-
wi¹zuj¹ ponadto  ogólne drogowe  i szczegó³owe drogowe,
ustalenia -zapisy terenowe planu :

1) ogólne drogowe to te, które s¹ obowi¹zuj¹ce jedno-
cze�nie dla wszystkich lub wiêkszo�ci  jednostek drogowych, a
zosta³y zdefiniowane w  §12,

2) szczegó³owe drogowe to te, które definiowane s¹ in-
dywidualnie, okre�laj¹c dla ka¿dej jednostki drogowej kolejno:
funkcjê wiod¹c¹ i funkcje uzupe³niaj¹ce oraz w miarê potrzeby
ustalenia, zakazy i  zalecenia w §13,

3) Dla ka¿dej z wyznaczonych jednostek funkcjonalnych
obowi¹zuj¹  ponadto  szczegó³owe  ustalenia - zapisy tereno-
we planu,  definiowane indywidualnie, okre�laj¹c dla ka¿dej  z
nich  kolejno: funkcjê wiod¹c¹ i funkcje uzupe³niaj¹ce wraz z
przynale¿nymi im ustaleniami, zakazami i zaleceniami, charak-
terystyczne  parametry takie  jak: procent terenów zabudowa-
nych, procent terenów biologicznie czynnych, dopuszczalna wy-
soko�æ zabudowy, typ jednostki oraz  zasady rozgraniczania po-
szczególnych dzia³ek budowlanych /§14, 15 i 16-tabela/.

§ 11. W planie dla wszystkich jednostek funkcjonalnych i
drogowych, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia - zapisy powta-
rzalne:
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1) W przypadku gdy jednostka funkcjonalna podlega do-
puszczonym w planie dodatkowym podzia³om na nowe dzia³ki
budowlane, wszystkie ustalenia zdefiniowane dla tej jednostki
s¹ jednocze�nie obowi¹zuj¹ce dla ka¿dej  nowo powsta³ej nieru-
chomo�ci gruntowej.

2) W granicach opracowania planu nie przewiduje siê lo-
kalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿owej prze-
kraczaj¹cej 1000 m2.

3) Dla wszystkich nowych inwestycji realizowanych na tere-
nach jeszcze nie zabudowanych /w dniu uchwalenia planu/, obo-
wi¹zuje pe³ne bilansowanie siê potrzeb parkingowych bezpo�red-
nio wewn¹trz granic poszczególnych nieruchomo�ci.

4) Przyjête w planie zapisy i wynikaj¹ce z nich rozwi¹zania
musz¹ zapewniæ osobom niepe³nosprawnym swobodê porusza-
nia siê w obrêbie obiektów u¿yteczno�ci publicznej  oraz :

4.1) terenów przeznaczonych pod komunikacjê: drogi, par-
kingi, �cie¿ki ruchu pieszego, przystanki itp.,

4.2) terenów zielonych.
5) W granicach ka¿dej dzia³ki budowlanej, musz¹ byæ zlo-

kalizowane wydzielone pomieszczenia /miejsca/ na przechowy-
wanie odpadków komunalnych, dopuszcza siê mo¿liwo�æ wy-
znaczenie wspólnych zintegrowanych miejsc w granicach ka¿dej
z jednostek funkcjonalnych.

§ 12. W planie dla poszczególnych jednostek drogowych,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia - zapisy ogólne:

1) W liniach rozgraniczaj¹cych: dróg, skrzy¿owañ i wêz³ów
musz¹ byæ zlokalizowane wszelkie inwestycje zwi¹zane z infra-
struktur¹ drogow¹ /wszystkie drogi utwardzone/  i techniczn¹ oraz
niezbêdnymi  obiektami  in¿ynierskimi.

2) Szczegó³owe parametry techniczne dróg zdefiniowane w
obowi¹zuj¹cych  przepisach, stosuje siê obligatoryjnie  dla ist-
niej¹cych i projektowanych - nowych elementów uk³adu dróg pu-
blicznych, w przypadkach nie naruszaj¹cych interes prawny osób
trzecich, istnieje mo¿liwo�æ poszerzenia szeroko�ci linii rozgra-
niczaj¹cych /co wymaga jednoznacznego uzgodnienia na etapie
decyzji o pozwoleniu na budowê/.

3) Dla dróg dojazdowych i wewnêtrznych oraz ci¹gów pie-
szych i rowerowych plan dopuszcza realizacjê przekroju drogi
jednoprzestrzennej to jest bez wydzielania chodników krawê¿nikami.

4) Ustala siê maksymalne wkomponowanie dróg w krajo-
braz zastany, z eksponowaniem wa¿nych charakterystycznych
punktów /dotyczy nowo projektowanych/.

5) Na terenach po³o¿onych w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
nale¿y zapewniæ ogólnodostêpne miejsca parkingowe, stosow-
nie do ustalonej funkcji drogi oraz funkcji terenów przyleg³ych.

6) Dla ulic klasy L i D zapewnia siê bez ograniczeñ mo¿li-
wo�æ bezpo�rednich wjazdów /obs³ugi/ do przyleg³ych nierucho-
mo�ci.

7) Poza graficznie zdefiniowanymi w niniejszej uchwale dro-
gami, nale¿y zapewniæ swobodne  dojazdy - dostêp do ka¿dej
nieruchomo�ci gruntowej w sposób gwarantuj¹cy  bezpieczeñ-
stwo po¿arowe,  dojazd karetki pogotowia i innych pojazdów uprzy-
wilejowanych jak równie¿ lokalizacjê miejsc parkingowych  umo¿-
liwiaj¹cych  prawid³ow¹ realizacjê ustaleñ planu.

8) Ruch rowerowy planowany jest w granicach istniej¹ce-
go i planowanego uk³adu drogowego oraz wzd³u¿ ci¹gów pie-
szych i rowerowych.

9) Zieleñ wysoka istniej¹ca, zlokalizowana wewn¹trz linii
rozgraniczaj¹cych drogi podlega generalnie ochronie, z wy³¹cze-
niem sytuacji sprzecznych z ustawowymi przes¹dzeniami sfor-
mu³owanymi  dla "pasów zieleni" oraz utrudniaj¹cych realizacjê
pozosta³ych ustaleñ planu.

10) Zieleñ projektowana w pasie drogowym powinna byæ
realizowana kompleksowo z inwestycjami drogowymi i infrastruk-
turalnymi.

11) Ustala siê obowi¹zek odwodnienia ulic do istniej¹-
cej lub projektowanej kanalizacji z dopuszczeniem w uzasad-
nionych przypadkach odwodnienia do rowów /pod warunkiem
spe³nienia wszystkich  wymogów okre�lonych w przepisach
szczególnych/.

12) Wprowadza siê zakaz zmiany klasyfikacji technicz-
nej i funkcjonalnej dróg /okre�lonych indywidualnie w §13/ na
wy¿sz¹, wymagaj¹c¹ rozszerzenia zasiêgu wyznaczonych linii
rozgraniczaj¹cych.

13) W zapisach szczegó³owych ustalenia definiowane
s¹ jednocze�nie dla ca³ej drogi o zasiêgach  okre�lonych na
rysunku planu.

14) Ustala siê obowi¹zek zagwarantowania wymaganych
dojazdów po¿arowych do obiektów o odpowiedniej szeroko�ci i
no�no�ci oraz o promieniach ³uków jezdni minimum 11m, zgod-
nie z warunkami jakimi powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe.

 § 13. 1. W planie dla poszczególnych jednostek drogo-
wych, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce indywidualne ustalenia - zapi-
sy szczegó³owe:

1.1) 05/TKD  G1/2  (30-35)  /odcinek istniej¹cy / ,/3,68 ha/:
1. Funkcja wiod¹ca:
- TKD - droga g³ówna /funkcji regionalnej/, jednojez-

dniowa, dwupasowa o szeroko�ci 7m,
2. Funkcja uzupe³niaj¹ca:
- TWZ - zieleñ terenów zurbanizowanych,
- TR, TL i TI - elementy infrastruktury technicznej /bez

budynków/,
- TKC - tereny komunikacji pieszej i rowerowej.
3. Ustalenia:
-  linie rozgraniczaj¹ce normatywne, ponadto skoordy-

nowane z przebiegiem granic w³asno�ci /krawêd�  zachodnia/,
- pozostawia siê przebieg bez zmian,
- gwarantuje  siê  mo¿liwo�æ rozbudowy, przebudowy, z

dostosowaniem do planowanych skrzy¿owañ i w³¹czeñ,
- dopuszcza siê mo¿liwo�æ bezpo�rednich dojazdów do

nieruchomo�ci przyleg³ych do linii rozgraniczaj¹cych pod wa-
runkiem, i¿ nie ma innej mo¿liwo�ci ich obs³ugi,

- dopuszcza siê poza normatywne odleg³o�ci miêdzy ist-
niej¹cymi skrzy¿owaniami,

- utrzymuje siê istniej¹ce i  wprowadza  nowe jedno lub
dwustronne chodniki o szeroko�ci min. 2,0m,

- ustala siê typ nawierzchni KR5,
- ustala siê szeroko�ci poboczy utwardzonych 2x 2,0 m,
- dopuszcza siê lokalizacjê przystanków i zatok autobu-

sowych /po obu stronach jezdni/ pod warunkiem, i¿ s¹ od sie-
bie oddalone /w linii prostej/  o min. 100 m,

- dopuszcza siê  lokalizacjê parkingów przyulicznych na
wydzielonych pasach.

4. Zakazy:
- zakaz parkowania poza wydzielonymi pasami.
5. Zalecenia:
- zalecana siê realizacje zieleni przyulicznej , zieleñ o

charakterze kompozycyjnym i izolacyjnym.

1.2) A5/TKD  L1/2  (12) / odcinek istniej¹cy /,/0,58 ha/:
 1. Funkcja wiod¹ca:
- TKD  - ulica lokalna, o szeroko�ci 6,0 do 7,0m.
2. Funkcja uzupe³niaj¹ca:
- TWZ - zieleñ terenów zurbanizowanych,
- TR, TL i TI - elementy infrastruktury technicznej /bez

budynków/,
- TKC - tereny komunikacji pieszej i rowerowej.
3. Ustalenia:
- linie rozgraniczaj¹ce normatywne o szeroko�ci 12m z

mo¿liwo�ci¹ poszerzenia do 20 m,
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- pozostawia siê przebieg bez zmian, z mo¿liwo�ci¹ ko-
rekty w ramach linii rozgraniczaj¹cych,

- gwarantuje  siê  mo¿liwo�æ rozbudowy, przebudowy,
- wprowadza siê co najmniej jednostronny  chodnik o sze-

roko�ci min. 2,0m,
- dopuszcza siê  lokalizacjê parkingów przyulicznych na

wydzielonych pasach /parkowanie prostopad³e lub równoleg³e/,
- na koñcu odcinka w pobli¿u skrzy¿owania z ulica A8/TKD

przewiduje siê realizacjê pola manewrowego dla samochodów
ciê¿arowych.

4. Zakazy:
- brak.
5. Zalecenia:
- zachowanie istniej¹cej zieleni wysokiej przyulicznej,
- postuluje siê realizacjê pasa zieleni przyulicznej od po-

³udnia,
- dostosowanie pól manewrowych do mo¿liwo�ci realiza-

cji drogi wewnêtrznej o symbolu A8/TKD.

1.3) A6/TKD  L1/2  (12) /odcinek projektowany /,/0,60 ha/:
 1. Funkcja wiod¹ca:
- TKD  - ulica lokalna, o szeroko�ci 6,0 do 7,0m.
2. Funkcja uzupe³niaj¹ca:
- TWZ - zieleñ terenów zurbanizowanych,
- TR, TL i TI - elementy infrastruktury technicznej /bez

budynków/,
- TKC - tereny komunikacji pieszej i rowerowej.
3. Ustalenia:
- linie rozgraniczaj¹ce normatywne o szeroko�ci 12m,
- wprowadza siê co najmniej jednostronny  chodnik o sze-

roko�ci min. 2,0m,
- dopuszcza siê  lokalizacjê parkingów przyulicznych na

wydzielonych pasach /parkowanie równoleg³e, co mo¿e powo-
dowaæ konieczno�æ  poszerzenia linii rozgraniczaj¹cych - do-
puszczona opcja/,

- na koñcu odcinka w pobli¿u skrzy¿owania z ulica A8/TKD
przewiduje siê realizacjê pola manewrowego dla samochodów
ciê¿arowych.

4. Zakazy:
- brak.
5. Zalecenia:
- postuluje siê realizacjê pasa zieleni przyulicznej od pó³nocy,
- dostosowanie pól manewrowych do mo¿liwo�ci realiza-

cji drogi wewnêtrznej o symbolu A8/TKD.

1.4) A7/TKD  D1/2  (10) /odcinek istniej¹cy /,/0,28 ha/:
1. Funkcja wiod¹ca:
- TKD - ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa o

szeroko�ci 6,0m.
2. Funkcja uzupe³niaj¹ca:
- TWZ - zieleñ terenów zurbanizowanych,
- TR, TL i TI - elementy infrastruktury technicznej /bez

budynków/,
- TKC - tereny komunikacji pieszej i rowerowej.
3. Ustalenia:
- linie rozgraniczaj¹ce pozanormatywne, wynikaj¹ce z prze-

biegu granic w³asno�ci,
- pozostawia siê przebieg bez zmian z mo¿liwo�ci¹ korekty,
- realizacja ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych odnoszonych

do aktualnego przebiegu  granic dzia³ek przyleg³ych,
- gwarantuje  siê  mo¿liwo�æ rozbudowy, przebudowy,
- wskazuje siê kierunkowe poszerzenie linii rozgranicza-

j¹cych do normatywnych 12 m,
- wprowadza siê co najmniej jednostronny  chodnik o sze-

roko�ci min. 2,0m.

4. Zakazy:
- brak.
5. Zalecenia:
- brak.

1.5) A8/TKD  W1/2  (12) /odcinek projektowany /,/0,33 ha/:
 1. Funkcja wiod¹ca:
- TKD  - ulica wewnêtrzna, o szeroko�ci 6,0m.
2. Funkcja uzupe³niaj¹ca:
- TWZ - zieleñ terenów zurbanizowanych,
- TR, TL i TI - elementy infrastruktury technicznej /bez

budynków/,
- TKC - tereny komunikacji pieszej i rowerowej.
3. Ustalenia:
- droga wewnêtrzna o parametrach drogi dojazdowej,
- linie rozgraniczaj¹ce normatywne odpowiednio o szero-

ko�ci ok. 10m,
- wprowadza siê co najmniej jednostronny  chodnik o sze-

roko�ci min. 2,0m,
- dopuszcza siê  parkowanie bezpo�rednio w granicach

jezdni.
4. Zakazy:
- brak.
5. Zalecenia:
- wprowadzenie ograniczenia prêdko�ci do 30 km/h, stre-

fa ruchu uspokojonego.

1.6) B4/TKD  L1/2  (12)  /odcinek projektowany /,/0,73 ha/:
1.7) B5/TKD  L1/2  (12)    /odcinek projektowany/,/0,80 ha/:
 1. Funkcja wiod¹ca:
- TKD  - ulica lokalne, o szeroko�ci 6,0 do 7,0m.
2. Funkcja uzupe³niaj¹ca:
- TWZ - zieleñ terenów zurbanizowanych,
- TR, TL i TI - elementy infrastruktury technicznej /bez

budynków/,
- TKC - tereny komunikacji pieszej i rowerowej.
3. Ustalenia:
- linie rozgraniczaj¹ce normatywne o szeroko�ci 12m,
- wprowadza siê co najmniej jednostronny  chodnik o sze-

roko�ci min. 2,0m,
- dopuszcza siê  lokalizacjê parkingów przyulicznych na

wydzielonych pasach /parkowanie równoleg³e, co mo¿e powo-
dowaæ konieczno�æ  poszerzenia linii rozgraniczaj¹cych - do-
puszczona opcja/,

- na koñcu odcinka na granicy z terenami otwartymi grun-
tów ornych, przewiduje siê realizacjê pola manewrowego dla
samochodów ciê¿arowych,

- dostosowanie pól manewrowych do mo¿liwo�ci realiza-
cji drogi wewnêtrznej �ródpolnej, po³o¿onej w strefie SK-3.

4. Zakazy:
- brak.
5. Zalecenia:
- postuluje siê realizacjê pasa zieleni przyulicznej od pó³nocy.

1.8) B6/ D5 TKD  1/1  (10) /odcinek projektowany /,/0,56 ha/:
1. Funkcja wiod¹ca:
- TKD - ulica dojazdowe, jednojezdniowa, dwupasowa o

szeroko�ci 6,0 do 7,0m.
2. Funkcja uzupe³niaj¹ca:
- TWZ - zieleñ terenów zurbanizowanych,
- TR, TL i TI - elementy infrastruktury technicznej /bez

budynków/,
- TKC - tereny komunikacji pieszej i rowerowej.
3. Ustalenia:
- linie rozgraniczaj¹ce normatywne o szeroko�ci min. 12m,
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- zagwarantowanie docelowego po³¹czenia z drog¹
B5/TKD za pomoc¹ drogi wewnêtrznej B10/TKD,

- w przypadku odst¹pienia od realizacji ww. drogi na za-
koñczeniu B6/TKD, istnieje konieczno�æ realizacji pola manew-
rowego dla samochodów ciê¿arowych,

- realizacja ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych odnoszonych
do sta³ej pó³nocnej granicy miasta G³ogówka,

- wprowadza siê co najmniej  jednostronny  chodnik o
szeroko�ci min. 2,0m,

- dopuszcza siê  lokalizacjê parkingów przyulicznych na
wydzielonych pasach /parkowanie równoleg³e, co mo¿e powo-
dowaæ konieczno�æ  poszerzenia linii rozgraniczaj¹cych - do-
puszczona opcja/,

- pe³na koordynacja prac planistycznych oraz robót wyko-
nawczych z rozwi¹zaniami terenów przyleg³ych /od po³udnia/,
po³o¿onych w granicach niniejszego planu oraz w planie miej-
scowym miasta G³ogówka.

4. Zakazy:
- brak.
5. Zalecenia:
- brak.

1.9) B7/TKD  W1/2  (12) /odcinek projektowany /,/0,51 ha/:
B8/TKD  W1/2  (12) /odcinek projektowany /,/0,58 ha/:
B9/TKD  W1/2  (12) /odcinek projektowany /,/0,40 ha/:
B10/TKD  W1/2  (12) /odcinek projektowany /,/0,27 ha/:
1. Funkcja wiod¹ca:
- TKD  - ulica wewnêtrzna, o szeroko�ci 6,0 do 7,0m.
2. Funkcja uzupe³niaj¹ca:
- TWZ - zieleñ terenów zurbanizowanych,
- TR, TL i TI - elementy infrastruktury technicznej /bez

budynków/,
- TKC - tereny komunikacji pieszej i rowerowej.
3. Ustalenia:
- linie rozgraniczaj¹ce normatywne o szeroko�ci 12m,
- droga wewnêtrzna o parametrach drogi dojazdowej,
- zaleca siê utrzymanie podanej geometrii ulic,
- wprowadza siê co najmniej jednostronny  chodnik o sze-

roko�ci min. 2,0m,
- dopuszcza siê  lokalizacjê parkingów przyulicznych na

wydzielonych pasach /parkowanie  równoleg³e, co mo¿e powo-
dowaæ konieczno�æ  poszerzenia linii rozgraniczaj¹cych - do-
puszczona opcja/,

4. Zakazy:
- brak.
5. Zalecenia:
- realizacja pasów zieleni izolacyjnej /nie wyznaczane w

sposób graficzny/.

§ 14. 1. W planie dla wszystkich jednostek funkcjonalnych
planu, obowi¹zuj¹  powtarzalne szczegó³owe ustalenia - zapisy
terenowe, zwi¹zane z wystêpuj¹c¹ w granicach konkretnej jed-
nostki funkcj¹ wiod¹c¹ i funkcjami uzupe³niaj¹cymi.

2. Plan definiuje nastêpuj¹ce szczegó³owe: ustalenia,
zakazy i zalecenia, zwi¹zane z funkcjami terenów wystêpuj¹cych
w zasiêgu opracowania planu :

1) dla - gruntów ornych - TGO":
1. docelowo ustala siê dla wszystkich istniej¹cych tere-

nów rolniczych przeznaczenie na cele budowlane z wy³¹czeniem
jednostek o symbolach A2.2/TGO i A3.1/TGO oraz terenów po³o-
¿onych w s¹siedztwie strefy SK-3,

2. dopuszcza siê tymczasowe utrzymanie istniej¹cych
gruntów ornych TGO, pod warunkiem, i¿ nie ograniczy to mo¿li-
wo�ci  docelowego zagospodarowania terenów s¹siednich,

3. dla jednostki A2.2/TGO dopuszcza siê utrzymanie upraw
polowych lub przekszta³cenie terenów w TWZ,

4. dla jednostki A3.1/TGO dopuszcza siê utrzymanie natu-
ralnego charakteru upraw polowych pod warunkiem zapewnie-
nia ochrony wód podziemnych,

5. w okresie tymczasowym, nale¿y zagwarantowaæ obs³u-
gê komunikacyjn¹ wszystkich  indywidualnych dzia³ek /pól
uprawnych/,  z uk³adu istniej¹cych dróg wewnêtrznych /�ródpol-
nych/,

6.  w czê�ci graficznej planu nie rozgranicza siê istniej¹-
cych dróg wewnêtrznych /�ródpolnych/,

7. dopuszcza siê wyznaczenie ci¹gów rekreacyjnych pie-
szych i rowerowych TKC wzd³u¿ dróg wewnêtrznych /�ródpol-
nych/,

8. dopuszcza siê nowe podzia³y i scalenia gruntów ornych
/dotyczy terenów które uzyska³y w planie z roku 1990  zgodê na
zmianê sposobu u¿ytkowania z rolniczych na nierolnicze/, pod
k¹tem ich przekwalifikowania na tereny budowlane w dostoso-
waniu do docelowej funkcji,

9. dopuszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenia nowych prze-
biegów  infrastruktury technicznej wzd³u¿ dróg wewnêtrznych
/�ródpolnych/.

2) dla - gruntów  le�nych - TZL":
1. generalnie utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie

i u¿ytkowanie terenów zalesionych,
2. wprowadza siê nowe dolesienia w jednostce A2.1/TZL

zgodnie z zaleceniami studium uwarunkowañ,
3. dopuszcza siê  funkcje typu TW - tereny rekreacyjno -

wypoczynkowe /bez prawa zabudowy, które nie dotyczy przeno-
�nych obiektów obs³ugowych/,

4. zakazuje siê  lokalizacji funkcji przynale¿nych do grun-
tów zabudowanych i zurbanizowanych,

5. ustala siê uzupe³nienie drzewostanu - urozmaicenie
szaty ro�linnej, rozwój ekosystemu le�nego,

6. nakazuje siê poprawê warunków hydrologicznych ,
7. utrzymuje siê istniej¹ce cieki o charakterze melioracyj-

nym /mo¿liwa rozbudowa systemu/,
8. gwarantuje siê dostêpno�æ komunikacyjn¹ do wszyst-

kich terenów le�nych z uk³adu dróg publicznych i wewnêtrznych
/�ródle�nych/ istniej¹cych i nowo projektowanych, których prze-
bieg nie jest przedmiotem graficznych ustaleñ planu,

9. dopuszcza siê wyznaczenie ci¹gów rekreacyjnych pie-
szych i rowerowych TKC wzd³u¿ dróg wewnêtrznych /�ródle�nych/,

10. proponuje siê zachowanie zbiornika wodnego TAS
po³o¿onego  w jednostce A1.2, jako oczko wodne /dopuszcza
siê wykorzystanie zbiornika do celów gospodarczych/ z zacho-
waniem wymogów ochrony �rodowiska,

11. dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cych elementów in-
frastruktury technicznej wraz z niezbêdnymi elementami towa-
rzysz¹cymi , dojazdami i  strefami technicznymi,

12. dopuszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenie nowych prze-
biegów  infrastruktury technicznej wzd³u¿ dróg wewnêtrznych
/�ródle�nych/.

3) dla - terenów funkcji mieszkaniowych - TM :
1. dopuszcza siê funkcjê TM wy³¹cznie jako uzupe³niaj¹c¹

do 20% powierzchni u¿ytkowych wszystkich budynków,
2. dopuszcza siê zarówno zabudowê wolno stoj¹c¹ jak

zintegrowana z obiektami funkcji wiod¹cej,

3. preferuje siê formy ³¹czenia miejsca pracy /np. rzemio-
s³o produkcyjne/ z miejscem zamieszkania,  w³a�cicieli,

4. dla funkcji TM nale¿y zachowaæ niezbêdne standardy
zamieszkiwania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych /ustale-
nie mo¿e nie obowi¹zywaæ w odniesieniu do pokoi go�cinnych/,
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5. preferowane jest przestrzenne wydzielenie funkcji,
6. przyjmuje siê zasadê indywidualnego lecz skoordyno-

wanego z budynkami funkcji wiod¹cych,   kszta³towania nowej
zabudowy w granicach poszczególnych jednostek funkcjonal-
nych planu,

7. ustala siê obowi¹zek wprowadzenia zieleni towarzy-
sz¹cej o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym.

4) dla - terenów  warsztatów, rzemios³a produkcyjnego - TP:
1. w ramach funkcji  TP - nie mieszcz¹ siê stacje paliw

oraz punkty i warsztaty obs³ugowe samochodów /samodzielna
funkcja TKO/ ,

2. ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji nowych funkcji przemy-
s³owych, w granicach konkretnych jednostek funkcjonalnych,

3. ustala siê nakaz fizycznego ich odgrodzenia od terenów
funkcji s¹siednich, ze szczególnym uwzglêdnieniem formy ogro-
dzeñ w granicy jednostki przestrzennej i jednostki urbanistycz-
nej, wraz z docelowym wprowadzeniem zieleni wysokiej o cha-
rakterze izolacyjnym i kompozycyjnym,

4. nakazuje siê uzgodnienie zasad obs³ugi komunikacyj-
nej /transport - dostawy/,

5. ustala siê nakaz bie¿¹cych modernizacji istniej¹cych
funkcji TP, w celu minimalizacji uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska
/transport, ha³as, media/,

6. ustala siê mo¿liwo�æ  lokalizacji budynków w granicy
dzia³ek od  strony drogi lecz nie bli¿ej ni¿ okre�laj¹ to wyznaczo-
ne graficznie nieprzekraczalne linie zabudowy,

7. dla funkcji TP ustala siê zastosowanie proekologicz-
nych �róde³ energetycznych,

8. zakazuje siê sk³adowania odpadów poprodukcyjnych,
9. nakazuje siê budowê urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed

ska¿eniem gruntu i wód w wypadku awarii,
10. w wypadku powstania �cieków przemys³owych, nale-

¿y je podczyszczaæ do poziomu uzgodnionego z odbiorc¹ �cie-
ków,

11. ustala siê, i¿ w wyniku zatwierdzonych projektów po-
dzia³ów nie rozgranicza siê dróg o charakterze publicznym, pla-
nowane drogi wewnêtrzne pozostaj¹ w³asno�ci¹ przysz³ych inwe-
storów /chyba ¿e Gmina  indywidualnie podejmie inne decyzje/.

4) dla - terenów magazynowo sk³adowe TS i baz trans-
portowych TB:

1. dopuszcza siê zarówno tereny sk³adów i magazynów
zabudowanych jak i otwartych niezabudowanych,

2. dopuszcza siê utrzymanie magazynów zarówno jako
samodzielnej funkcji wiod¹cej jak równie¿ zintegrowanych z funk-
cjami przemys³owymi i produkcyjnymi,

3. zakazuje siê sk³adowania odpadów poprodukcyjnych,
4. nakazuje siê budowê urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed

ska¿eniem gruntu i wód w wypadku awarii,
5. ustala siê obowi¹zek odwodnienia terenów sk³adowych

do istniej¹cej lub projektowanej kanalizacji z dopuszczeniem w
uzasadnionych przypadkach odwodnienia do rowów /pod wa-
runkiem spe³nienia wszystkich  wymogów okre�lonych w prze-
pisach szczególnych/.

6. ustala siê, i¿ w wyniku zatwierdzonych projektów po-
dzia³ów nie rozgranicza siê dróg o charakterze publicznym, pla-
nowane drogi dojazdowe i wewnêtrzne pozostaj¹ w³asno�ci¹
przysz³ych inwestorów /chyba ¿e Gmina  indywidualnie podej-
mie inne decyzje/,

7. dopuszcza siê ponadto w granicach TB - baz transpor-
towych jedn¹ zak³adow¹ stacjê paliw,  pod warunkiem lokaliza-
cji poza zasiêgiem stref ZZ oraz ¿e zostan¹ spe³nione wszelkie
wymogi przepisów szczególnych.

5) dla  - terenów funkcji us³ugowych - TU,
1. ustalenia dotycz¹ dopuszczonych funkcji typu TUU, TUR,
2. dopuszcza siê ww. funkcje wy³¹cznie jako uzupe³niaj¹-

ce do 20% powierzchni u¿ytkowych wszystkich budynków i po-
wierzchni poszczególnych nieruchomo�ci,

3. dopuszcza siê zarówno zabudowê wolno stoj¹c¹ jak i
zintegrowan¹ z obiektami funkcji wiod¹cej,

4. preferuje siê formy ³¹czenia lokali us³ugowych z miej-
scem zamieszkania,  w³a�cicieli,

5. zaleca siê lokalizacjê funkcji na dzia³kach wydzielonych,
ogrodzonych,

6. ustala siê mo¿liwo�æ  lokalizacji budynków w granicy
dzia³ek od  strony drogi lecz nie bli¿ej ni¿ okre�laj¹ to wyznaczo-
ne graficznie nieprzekraczalne linie zabudowy,

7. preferuje siê przestrzenne wydzielenie funkcji us³ugo-
wych z pozosta³ych obiektów i zagospodarowania jednostki,

8. przyjmuje siê zasadê indywidualnego lecz skoordyno-
wanego z budynkami funkcji wiod¹cych,   kszta³towania nowej
zabudowy w granicach poszczególnych jednostek funkcjonal-
nych planu,

9. ustala siê obowi¹zek wprowadzenia zieleni towarzy-
sz¹cej o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym,

10. zaleca siê wprowadzenie elementów ma³ej architektury.

6) dla - terenów zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczna - TI:
Dla wszystkich typów funkcji TI ustalenia szczegó³owe zo-

sta³y  zdefiniowane w §24 oraz dodatkowo w ustaleniach strefo-
wych §23.

7) dla - zieleni terenów zurbanizowanych - TWZ:
1. wyznacza siê tereny stanowi¹ce potencja³ dla docelo-

wego rozwoju tego typu funkcji /niezale¿nie  od obecnego spo-
sobu u¿ytkowania i formy w³asno�ci/,

2. preferuje siê funkcje ogólnodostêpne, wkomponowa-
ne w docelowe zagospodarowanie jednostki przestrzennej ,

3. wprowadza siê zakaz zabudowy,
4. dopuszcza siê w wyznaczonych miejscach realizacjê:

�cie¿ek zdrowia, placów zabaw, �cie¿ek pieszych i rowerowych,
5. dopuszcza siê lokalizacjê funkcji infrastruktury technicz-

nej  pod warunkiem lokalizacji bezpo�rednio przy drodze, trwa-
³ego ich ogrodzenia /nie dotyczy stacji transformatorowych/ oraz
nasadzenia zieleni wysokiej lub �redniej /o charakterze izolacyj-
nym/.

6. zieleñ traktuje siê jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹ dla ka¿de-
go sposobu zagospodarowania terenów,

7. parametrem kierunkowym dla terenów TWZ jest okre-
�lony dla ka¿dej jednostki funkcjonalnej zabudowanej, procent
terenów zielonych /biologicznie czynnych/ - (Pb),

8. ustala siê zieleñ  projektowan¹ o charakterze izolacyj-
nym z mo¿liwo�ci¹ lokalizacji dodatkowych elementów i rozwi¹-
zañ ochronnych.

8) dla - funkcji komunikacji drogowej  - TKD i pieszej  - TKC:
Dla wszystkich typów funkcji TKD i TKC ustalenia szcze-

gó³owe zosta³y zdefiniowane w §12,13 .

9) dla - funkcji stacji paliw, baz transportowych - TKO:
1. do TKO nale¿¹ funkcje zwi¹zanych z obs³ug¹ komuni-

kacji /np.: stacje paliw, serwisy i stacje kontrolno pomiarowe
itp./, pod warunkiem lokalizacji poza zasiêgiem stref ZZ,

2. plan dopuszcza mo¿liwo�æ lokalizacji jednej ogólnodo-
stêpnej stacji paliw, pod warunkiem i¿ zostan¹ spe³nione wszel-
kie wymogi przepisów szczególnych,

3. dopuszcza siê lokalizacjê stacji diagnostycznych i ob-
s³ugowych pojazdów, pod warunkiem i¿ zostan¹ spe³nione
wszelkie wymogi przepisów szczególnych,
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4. nakazuje siê zagwarantowanie bezpo�rednich wjazdów
i wyjazdów z podstawowego lub uzupe³niaj¹cego uk³adu komu-
nikacyjnego i to wy³¹cznie z ulic publicznych,  których geometria
zostanie ostatecznie przes¹dzona na etapie projektu budowla-
nego,

5. zaleca siê fizyczne rozgraniczenie jednostki od jedno-
stek przyleg³ych /dot. wnêtrza - ogrodzenia/, nie dotyczy strony
przyleg³ej do przestrzeni publicznych,

6. nakazuje siê realizacjê zieleni wysokiej o charakterze
izolacyjnym i kompozycyjnym.

§ 15. 1. Zestawienie wszystkich indywidualnych szczegó-
³owych zapisów terenowych definiowanych dla poszczególnych
jednostek funkcjonalnych planu, zawarto w tabeli  zbiorczej
§15 ust.3.

2. W tabeli w poszczególnych rubrykach zdefiniowano dla
ka¿dej jednostki funkcjonalnej kolejno:

1) rub.1. symbol i powierzchniê w ha,
2) rub.2. funkcjê wiod¹c¹,
3) rub.3. funkcje uzupe³niaj¹ce,
4) rub.4. procent terenów zabudowanych,
5) rub.5. procent terenów zielonych /biologicznie czynnych/,
6) rub.6. nieprzekraczalna liczbê kondygnacji, wysoko�æ

zabudowy /z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza u¿ytko-
wego/,

7) rub.7. informacje o charakterze docelowych zapisów planu,
7.1) ISTN.- zagospodarowanie istniej¹ce,
7.2) ROZW.- zagospodarowanie rozwijane,
7.3) PROJ. - zagospodarowanie projektowe,
8) rub.8. typy zabudowy realizowanej we wnêtrzach jed-

nostek  funkcjonalnych, wraz z zasad¹ dostêpu do dróg pu-
blicznych oraz wydzieleniem dróg wewnêtrznych:

8.1)Typ"A" - zabudowa indywidualna, uk³ad dzia³ek jed-
notraktowy z bezpo�rednim dojazdem z drogi  publicznej z jed-
nej strony lub z naro¿a,

8.2)Typ"B" - zabudowa indywidualna, uk³ad dzia³ek dwu-
traktowy z bezpo�rednim dojazdem do ka¿dego z traktów z dro-
gi  publicznej,

 8.4)Typ"C" - zabudowa indywidualna, uk³ad mieszany z
bezpo�rednim dojazdem z kilku stron z dróg  publicznych,

8.5)Typ"D" - zabudowa indywidualna, uk³ad mieszany z
bezpo�rednim dojazdem z jednej lub kilku stron z dróg publicz-
nych oraz po�rednim z dróg  wewnêtrznych ,

 9) rub.9. obowi¹zuj¹ce zapisy strefowe zdefiniowane w
§17,18,19 i 29,

10) rub.10. uwagi:
(z) oznacza i¿ dla przedmiotowej jednostki funkcjonalnej

plan dopuszcza mo¿liwo�æ dodatkowych podzia³ów wewnêtrz-
nych na niezale¿ne nieruchomo�ci /w tym drogi wewnêtrzne/
zgodne z przebiegami orientacyjnych linii rozgraniczaj¹cych.

 § 16. RZEPCZE - ZBIORCZA TABELA USTALEÑ DLA JED-
NOSTEK FUNKCJONALNYCH PLANU

FUNKCJE I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ZAPISY SZCZEGÓ£OWE
PLANU WG PAR.14

TYP JEDNOSTKI I ZASADY PODZIA£ÓW NA DZIA£KISYMBOLE

F. Wiod¹ca F. Uzupe³niaj¹ce Pz Pb H  oraz/lub/ G Istn./
Proj./

Rozw./

Nowe podzia³y Obowi¹zuj¹ce ustalenia � zapisy strefowe Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A1.1

(2,85ha)
TP TS, TUR,

TWZ, TI

15% 75% I ,G/7m ROZW A SK-3, TIE ------

A1.2
(0,83ha)

TZL TAS, TWZ, TI ---- ---- ---- ISTN. ---- ------ ------

A2.1
(5,66ha)

TZL TWZ, TI ---- ---- ---- ISTN. ---- TIT ------

A2.2
(0,838ha)

TGO TWZ, TI ---- ---- ---- ISTN. ---- TIT ------

A3.1
(7,20ha)

TGO TI ---- ---- ---- ISTN. ---- ZZ-2, ZZ-3 ------

A3.2
(12,50ha)

TP TUR, TUU, TM,
TWZ, TI

20% 65% II, G/7m PROJ. D ZZ-2, TIT, TIE ------

A4
(11,00ha)

TP TUR, TUU, TWZ, TI 25% 60% II, G/7m PROJ. C SK-1, ZZ-1, TIE, TIT ------

B1
(25,50ha)

TP TUR, TWZ, TI 20% 65% II ,G/7m. PROJ. C lub D SH-1.1, SH-1.2, SK-3, TIW, (z)

B2
(18,70ha)

TP TKO, TUR, TS, TB, TWZ, TI 20% 65% II, G/7m PROJ. C lub D ZZ-3, SK-3, TIW (z)

B3
(12,67ha)

TP TS, TB, TUR,
TWZ, TM, TI

25% 65% II, G/10m PROJ. A lub B ZZ-3, SK-1,SK-3, TIW (z),

B1.1

(  4,57ha)
TP TUR, TWZ, TI 20% 70% I ,G/5m PROJ. A SH-1.1,  SK-3, TIW, ------

B1.2

(9,44ha)
TP TUR, TWZ, TUU,

TM, TI
30% 45% II, G/7m PROJ. B lub C lub D  SH-1.2,  TIW, ------

B1.3

(10,40 ha)
TP TUR, TWZ, TI 25% 60% II ,G/7m PROJ C lub D  SK-3, ------

B2.1

(8,75ha)
TP TKO, TUR, TS, TB, TWZ, TI 30% 45% II, G/7m PROJ. B lub C lub D ZZ-3,  TIW ------

B2.2

(9,58ha)

TP TUR, TWZ, TM, TI 25% 65% II,G/7m PROJ. C lub D  SK-3 ------

B3.1

(8,89ha)
TP TS, TB, TWZ, TM, TI 30% 45% II, G/10m PROJ. B ZZ-3, SK-1, TIW ------

B3.2

(3,40ha)

TP TUR, TWZ,TM, TI 20% 65% II ,G/7m PROJ. A lub B ZZ-3, SK-1, SK-3 ------
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ROZDZIA£ 5
Ustalenia - zapisy strefowe planu

§ 17. 1. Ustalenia strefowe odnosz¹ siê jednoznacznie do
graficznie wyznaczonych stref oddzia³ywañ - uwarunkowañ,  zwi¹-
zanych z okre�lon¹,  specjalistyczn¹ problematyk¹  zdefiniowa-
n¹ w planie.

2. Dla potrzeb planu, zdefiniowano zapisy strefowe, odno-
sz¹ce siê kolejno do terenów podlegaj¹cych dodatkowym ogra-
niczeniom lub regulacjom, zwi¹zanym z wystêpowaniem:

1) uwarunkowañ �rodowiska kulturowego,
2) uwarunkowañ �rodowiska naturalnego,
3) zwi¹zków funkcjonalnych z terenami s¹siednimi, nie

objêtymi zasiêgiem planu,
4) innych  uwarunkowañ  o charakterze strefowym,
5) uwarunkowañ infrastruktury technicznej z ich zasiêgiem

oddzia³ywania.

3. Ustalenia - zapisy  strefowe  planu obejmuj¹ swym
zasiêgiem tereny,  na których wystêpuj¹ okre�lone  w  ww. gru-
pach tematycznych, dodatkowe uwarunkowania mog¹ce ogra-
niczaæ lub ukierunkowywaæ ustalenia zdefiniowane w poszcze-
gólnych paragrafach rozdzia³u 4 /definiuj¹cego ustalenia tere-
nowe/.

4. Zasiêgi i przebiegi granic poszczególnych stref nie
musz¹ pokrywaæ siê z istniej¹cymi lub planowanymi granicami
geodezyjnych podzia³ów nieruchomo�ci /por. definicja §2  ust.1
pkt 13/.

§ 18. Ustala siê nastêpuj¹ce uwarunkowania dla tere-
nów objêtych zasiêgiem strefy bezpo�redniego i po�redniego
oddzia³ywania i wp³ywu  �rodowiska kulturowego :

1) wyznacza siê strefy /SH-1.1/, /SH-1.2/, /SH-1.3/, udoku-
mentowanych stanowisk archeologicznych, dla których obowi¹-
zuje strefa ochronna o promieniu 40m, w której istnieje zakaz
zabudowy i zalesiania, wszelkie prace powinny byæ prowadzone
pod nadzorem archeologicznym, prace powinny byæ prowadzo-
ne tak¿e po wcze�niejszym uzyskaniu "zezwolenia konserwa-
torskiego na prace w zabytku i jego otoczeniu" a projekt inwesty-
cji musi byæ wcze�niej uzgodniony z Opolskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, w przypadku ujawnienia w trakcie
prac przedmiotu, który posiada cechy zabytku, nale¿y niezw³ocz-
nie zawiadomiæ o tym w³adze w³a�ciwej gminy i OWKZ, jedno-
cze�nie nale¿y zabezpieczyæ odkryty przedmiot i wstrzymaæ wszel-
kie roboty, mog¹ce go uszkodziæ lub zniszczyæ, do czasu wyda-
nia przez OWKZ odpowiednich zarz¹dzeñ,

2) wyznacza siê strefê /SH-2/, ochrony punktu widokowe-
go, w s¹siedztwie którego obowi¹zuje zakaz zmiany istniej¹ce-
go zagospodarowania, ograniczenia istniej¹cych ekspozycji  oraz
k¹tów widzenia.

 § 19. Definiuje siê dodatkowe ustalenia  dla terenów ob-
jêtych zasiêgiem stref uwarunkowañ �rodowiska naturalnego:

1) wyznacza siê strefê /ZZ-1/, otulina ochronna terenów
le�nych /po³o¿onych bezpo�rednio poza granic¹ opracowania
planu/, o szeroko�ci 20m w celu unikniêcia bezpo�redniego
lokalizowania budynków w otoczeniu linii lasów /przy zachowa-
niu przepisów szczególnych/, ponadto ustala siê obowi¹zek
pozostawienie co najmniej 5 metrowego wolnego pasa terenu
pomiêdzy lini¹ lasu /to¿sam¹ z przebiegiem granic jednostek
TZG/  a granicami przyleg³ych posesji  po³o¿onych w jednostce
A4/TP, w celu zapewnienia dojazdów  /drogi �ródpolne- �ródle�ne/,
wykorzystywanych równie¿ jako �cie¿ki rowerowe i spacerowe,

2) wyznacza siê strefê /ZZ-2/, obszaru kontaktów hydrolo-
gicznych o wysokim zagro¿eniu wód podziemnych /obszary i
obiekty �rodowiska przyrodniczego prawnie chronione/, dla któ-
rej ustala siê: bezwarunkowy zakaz jakichkolwiek dzia³añ zwiêk-
szaj¹cych ryzyko  zmiany istniej¹cych stosunków wodnych, obo-
wi¹zek zachowania istniej¹cego naturalnego rolniczego zago-
spodarowania z jednoczesnym ograniczeniem prowadzenia
intensywnej gospodarki rolnej,  zakaz jakiejkolwiek zabudowy,
ochronê krajobrazu, ochronê istniej¹cej fauny i flory, zaleca siê
udostêpnienie istniej¹cych dróg �ródpolnych dla celów rekre-
acyjnych - �cie¿ki rowerowe i piesze /bez ich graficznego wyzna-
czania w rysunku planu/,

3) wyznacza siê strefê /ZZ-3/, zasiêgu ochrony krajobrazu
kulturowo przyrodniczego, w granicach której obowi¹zuje ochro-
na krajobrazu, ochrona istniej¹cej fauny i flory, zakaz zmiany
stosunków wodnych oraz wymóg, i¿ wszelkie prace  zwi¹zane z
nowymi inwestycjami musz¹ byæ poprzedzone pe³nym rozpo-
znaniem specjalnych warunków posadowienia a  jednocze�nie
trwa³ej ochrony  wód podziemnych /w okresie budowy oraz w
okresie docelowego u¿ytkowania terenów zurbanizowanych i
zabudowanych/.

§ 20. Ustala siê nastêpuj¹ce dodatkowe przes¹dzenia
dla terenów objêtych zasiêgiem przestrzennych i funkcjonalnych
zwi¹zków z terenami s¹siednimi, nie objêtymi granicami opra-
cowania niniejszego planu:

1) wyznacza siê strefê /SK-1/, koordynacji z ustaleniami
planu miasta G³ogówka, pas terenu o szeroko�ci 50m /w obie
strony od po³udniowej granicy planu/, w którym dopuszcza siê:
nowe zagospodarowanie i u¿ytkowanie terenów z jednoczesnym
zakazem zabudowy, grodzenie poszczególnych nieruchomo�ci,
wprowadzenie zieleni wysokiej w formie szpalerów lub alei roz-
graniczaj¹cych nowe produkcyjno - przemys³owe tereny wsi
Rzepcze od pó³nocnych rolniczych terenów miasta G³ogówka,
stanowi¹cych nowy element krajobrazu kulturowego,

2) wyznacza siê strefê /SK-2/,  koordynacji z ustaleniami
planu gminy G³ogówek, pas terenów o szeroko�ci 50m wokó³
pozosta³ych granic opracowania planu, w którym nie przewiduje
siê zmian w funkcjach oraz sposobie zagospodarowania tere-
nów s¹siaduj¹cych z nowymi terenami produkcyjnymi, w pasie
tym dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych �ródpolnych
oraz grup i szpalerów  zieleni o charakterze izolacyjno- krajobra-
zowym,

3) wyznacza siê strefê /SK-3/, dojazdów do istniej¹cych
roz³ogów pól, pas terenu po³o¿ony w granicach  opracowania
planu, wzd³u¿ wschodniej jego granicy oraz zachodniej /w jed-
nostce A1.1/ o szeroko�ci ok. 6m,  przeznaczony na drogi we-
wnêtrzne �ródpolne, w strefach obowi¹zuje:  zakaz zabudowy,
zakaz grodzenia i ograniczania swobodnego dojazdu do pól z
nowych placów nawrotowych po³o¿onych na zakoñczeniu pla-
nowanych jednostek drogowych.

§ 21. Ustala siê nastêpuj¹ce przes¹dzenie  dla terenów
objêtych zasiêgiem  innych  uwarunkowañ o charakterze strefo-
wym:

1) wyznacza siê strefy /WR-1/ - zasiêg terenów o powierzch-
ni 101,30ha, które uzyska³y zgodê na zmianê sposobu u¿ytko-
wania z terenów rolnych na nierolnicze, w wyniku uchwalenia
planu gminy w roku 1990.

§ 22. Przes¹dzenia dla terenów objêtych zasiêgiem stref
bezpo�redniego i po�redniego oddzia³ywania   i wp³ywy uwa-
runkowañ infrastruktury technicznej:
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1) wyznacza siê strefy  mog¹ce ograniczaæ swobodê dys-
ponowania i zagospodarowania czê�ci terenów jednostek funk-
cjonalnych,  z uwagi na wystêpowanie w praktyce linii rozgrani-
czaj¹cych i stref technicznej obs³ugi  dla poszczególnych sieci,
przy³¹czy, obiektów technicznych i obiektów in¿ynierskich zwi¹-
zanych z istniej¹c¹ i planowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹,

2) ustalenia dla poszczególnych mediów zdefiniowane
zosta³y szczegó³owo w poszczególnych ust. §23 i 24.

ROZDZIA£ 6
Ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej

§ 23. 1. Plan definiuje ogólne zasady i  kierunki obs³ugi w
zakresie infrastruktury technicznej, niezale¿nie         dla nastêpu-
j¹cych mediów:

1) sieci wodoci¹gowych - TIW,
2) sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej TIK, TIS, TID

ogólnosp³awnej,
3) sieci elektroenergetycznych TIE,
4) sieci gazowych TIG,
5) sieci teletechnicznych TIT,
6) sieci innych TII.

2. Ilekroæ w planie jest mowa o ww. sieciach, pod tym
pojêciem  rozumie siê ustalenia dotycz¹ce ca³o�ci danej pro-
blematyki bran¿owej, tj. sieci, przy³¹czy, obiektów technologicz-
nych i in¿ynierskich, zgodnie z przyjêt¹ szczegó³owo�ci¹ zapisu
tej tematyki w planie.

3. Ilekroæ w planie jest mowa o infrastrukturze technicznej
po³o¿onej w granicach linii rozgraniczaj¹cych dróg,  obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce ustalenia:

1) plan ustala preferencje realizacji nowych elementów
infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczaj¹cych dróg,
dopuszcza siê w uzasadnionych przypadkach ich realizacjê  poza
ww. liniami  pod warunkiem, i¿ planowane przebiegi nie s¹ ko-
lizyjne z pozosta³ymi ustaleniami planu /w przypadkach kolizyj-
nych plan wskazuje docelowe prze³o¿enie elementów infrastruk-
tury w �lad najbli¿szych  terenów TKD lub TKC/,

2) wszelkie, oznaczone na rysunku planu,  przebiegi sieci
i przy³¹czy maj¹ charakter orientacyjny i odnosz¹ siê do podsta-
wowego systemu zasilania i obs³ugi,

3) przebiegi przy³¹czy do projektowanych obiektów, lokali-
zacja nowych sieci, budowli in¿ynierskich itp. inwestycji, które
nie posiadaj¹ swojego jednoznacznego graficznego oznacze-
nia w rysunku planu a okre�lone s¹ lub wynikaj¹ z  tekstu uchwa³y,
mog¹ byæ realizowane na bie¿¹co zgodnie z  potrzebami wnio-
skodawców oraz mo¿liwo�ciami poszczególnych dysponentów
i u¿ytkowników mediów, przy zachowaniu pozosta³ych uwarun-
kowañ planu,

4) wydzielanie niezale¿nych nieruchomo�ci dla inwestycji
liniowych lub obiektów technologicznych mo¿liwe jest niezale¿-
nie od ustaleñ szczegó³owych dla poszczególnych jednostek
funkcjonalnych, je�li dopuszczaj¹ to  aktualnie obowi¹zuj¹ce
przepisy bran¿owe i nie zostan¹ naruszone inne przepisy prawa
oraz ustalenia planu,

5) rozbudowê systemów infrastruktury technicznej nale¿y
realizowaæ wyprzedzaj¹co lub równolegle z docelowym progra-
mem budowy  poszczególnych  fragmentów dróg /to samo doty-
czy remontów i przebudów/.

4. W liniach rozgraniczaj¹cych i strefach technicznej ob-
s³ugi dla linii elektroenergetycznych, magistrali wodoci¹gowych
i gazoci¹gów wysokoprê¿nych zaleca siê realizacjê ci¹gów pie-
szych w zieleni niskiej i �cie¿ek rowerowych.

5. Zaopatrzenie na ciep³o dla celów produkcyjnych, grzew-
czych oraz socjalno bytowych nale¿y realizowaæ poprzez: rozbu-
dowê sieci i urz¹dzeñ elektroenergetycznych,  gazowych  lub
stosowanie indywidualnego ogrzewania z u¿yciem paliw ekolo-
gicznych,  o parametrach wynikaj¹cych z funkcji i programu usta-
lonego  w  niniejszym planie.

6. Zaleca siê poszukiwanie nowych alternatywnych roz-
wi¹zañ dla pozyskania energii, wykorzystuj¹c na przyk³ad tech-
nologie elektrowni wiatrowych itp., ustala siê mo¿liwo�æ ich loka-
lizacji w obszarze planu pod warunkiem, i¿ zostan¹ spe³nione
wszelkie wymagania  wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.

7. W miejscach skrzy¿owañ tras i obiektów infrastruktury
technicznej miêdzy sob¹ oraz z ulicami nale¿y uwzglêdniæ ko-
nieczno�æ zabezpieczenia przedmiotowych odcinków, dostoso-
wuj¹c rozwi¹zania do indywidualnych warunków technicznych.

8. Dla wszystkich istniej¹cych i planowanych tras i obiek-
tów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ normatywne strefy
ochronne oraz strefy obs³ugi technicznej zgodne z aktualnymi
przepisami szczególnymi.

9. Dla wszystkich urz¹dzeñ infrastruktury technicznej /ar-
matury i sieci/, lokalizowanych poza liniami  rozgraniczaj¹cymi
dróg nale¿y zapewniæ dostêp na warunkach uzgodnionych z w³a-
�cicielami przedmiotowych dzia³ek.

§ 24. 1. Ustala siê , ¿e w ramach obszaru objêtego pla-
nem, w odniesieniu do  podstawowego systemu zasilania i ob-
s³ugi sieci wodoci¹gowej TIW, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zapisy:

1) pokrycie pe³nego zapotrzebowania na wodê z miejskiej
sieci wodoci¹gowej,

2) w planie wyznaczono trasê wodoci¹gu magistralnego
bêd¹cego awaryjnym ujêciem wodnym /przebieg w liniach roz-
graniczaj¹cych drogê 05/TKD/,

3) w planie nale¿y zagwarantowaæ pe³ne zaopatrzenie w
wodê dla systemu hydrantów do zewnêtrznego gaszenia po¿a-
ru zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normatywami.

2. Ustala siê, ¿e w ramach obszaru objêtego planem, w
odniesieniu do  podstawowego systemu zasilania i obs³ugi sieci
kanalizacyjnych TIK, TIS, TID, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zapisy:

1) docelowo realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w formie kanalizacji rozdzielczych,

2) odprowadzenie �cieków bytowo - gospodarczych oraz
�cieków przemys³owych do miejskiej sieci kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej lub poprzez system przepompowni i ruroci¹-
gów t³ocznych,

3) w okresie przej�ciowym dopuszcza siê realizacjê lokal-
nych oczyszczalni bezodp³ywowych z uwagi na ochronê przyle-
g³ych gruntów ornych oraz wód podziemnych,

4) dopuszcza siê zarurowanie istniej¹cych rowów otwar-
tych   wy³¹cznie na odcinkach kolizyjnych z docelowym uk³adem
drogowym,

5) zaleca siê odwodnienie dróg publicznych do kanaliza-
cji deszczowej poprzez separatory b³ota i oleju /dopuszcza siê
rozwi¹zania tymczasowe w formie odprowadzenia do rowów/,

6) ustala siê wymóg odwodnienia parkingów, placów
manewrowych, postojowych i magazynowo-sk³adowych do ka-
nalizacji deszczowej po ich uprzednim podczyszczeniu do para-
metrów wymaganych przepisami szczególnymi.

3. Ustala siê, ¿e w ramach obszaru objêtego planem, w
odniesieniu do podstawowego systemu  sieci elektroenerge-
tycznych TIE, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zapisy:
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1) zagwarantowanie pe³nego pokrycia zapotrzebowania
na energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i  rozbudowywanej sieci elek-
troenergetycznej i kablowej,

2) w granicach jednostek zurbanizowanych i zabudowa-
nych preferuje siê realizacjê  linii kablowych podziemnych, nie
wyklucza siê mo¿liwo�ci realizacji NLK,

3) w przypadku kolizji planowanego zainwestowania z urz¹-
dzeniami elektroenergetycznymi 15 kV i n.n., urz¹dzenia te mog¹
byæ przebudowane na warunkach ustalonych w umowach na
przebudowê pomiêdzy ZE Opole a inwestorem,

4) obowi¹zek realizacji nowych sieci i urz¹dzeñ elektro-
energetycznych sukcesywnie  w dostosowaniu do potrzeb:

4.1) przysz³ych odbiorców z obszaru opracowania planu,
4.2) o�wietlenia dróg i ulic.
4. Ustala siê, ¿e w ramach obszaru objêtego planem, w

odniesieniu   do podstawowego systemu zasilania i obs³ugi
sieci gazowych TIG /gaz ziemny/, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zapisy:

1) docelowo wskazane jest zapewnienie pe³nego pokry-
cie zapotrzebowania na gaz ziemny z   rozbudowywanej sieci,

2) nowe sieci gazowe  i urz¹dzenia nale¿y realizowaæ
sukcesywnie w dostosowaniu do potrzeb przysz³ych odbiorców,

3) gazyfikacja przedmiotowych terenów powinna zostaæ
poprzedzona analiz¹ zasadno�ci realizacji oraz koncepcj¹,

4) trasy gazoci¹gów niskiego ci�nienia prowadziæ w prze-
strzeniach wyznaczonych za pomoc¹ lini rozgraniczaj¹cych,

5) dopuszcza siê prowadzenie sieci gazowej pomiêdzy
liniami rozgraniczaj¹cymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy w przypadku braku mo¿liwo�ci zlokalizowania sieci w
obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg, pod warunkiem uzyskania
zgody w³a�cicieli przedmiotowych dzia³ek.

5. Ustala siê, ¿e w ramach obszaru objêtego planem, w
odniesieniu do podstawowego systemu sieci telekomunikacyj-
nych  TIT, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zapisy:

1) przewiduje siê pe³ne pokrycie zapotrzebowania na us³u-
gi w zakresie telekomunikacji,

2) utrzymanie istniej¹cych linii kablowych w liniach roz-
graniczaj¹cych ulicy G1,

3) rozbudowa i realizacja nowych linii kablowych,
4) zaleca siê docelow¹ obs³ugê abonentów poprzez rów-

norzêdnych operatorów systemów telekomunikacyjnych.
6. Ustala siê , ¿e w ramach obszaru objêtego planem,

mo¿liwe jest wprowadzenie dodatkowych nie wymienionych w
§ 23-24 sieci TII np. telewizji kablowej, alarmowych, itp. pod
warunkiem  spe³nienia nastêpuj¹cych zapisów:

1) planowane inwestycje nie mog¹ naruszaæ zapisów
zdefiniowanych dla pozosta³ych, wystêpuj¹cych w granicach
planu mediów,

2) przebiegi sieci i lokalizacja urz¹dzeñ  technologicznych
bêdzie przebiega³a w ca³o�ci w granicach linii rozgraniczaj¹-
cych ulic /z dopuszczeniem zastrze¿enia  §24 ust. 3 pkt 1/,

3) planowane inwestycje nie mog¹  powodowaæ dodatko-
wych negatywnych skutków i oddzia³ywania  na �rodowisko na-
turalne i kulturowe.

 ROZDZIA£ 7
Zasady ochrony, podzia³ów i scalania dzia³ek:

§ 25. 1. Plan sporz¹dzony jest na tle mapy ewidencyjnej
gruntów i budynków tzw. mapie ewidencyjnej.

2. Podawane dla poszczególnych jednostek  powierzch-
nie bilansowe s¹ informacj¹, naliczan¹ na podstawie rysunku
planu w skali 1:1000.

§ 26. 1. Zasady dokonywania podzia³ów zwi¹zanych z wy-
znaczeniem dróg publicznych i bezpo�rednich dojazdów:

1) postuluje siê wydzielenie dzia³ek po³o¿onych w zasiê-
gu pasa drogowego dróg publicznych /wewn¹trz  linii rozgrani-
czaj¹cych uk³adu drogowego/,

2) ka¿dy planowany i dopuszczony w ustaleniach planu
podzia³ istniej¹cych dzia³ek, w celu wydzielenia nowych nieru-
chomo�ci, winien zagwarantowaæ im pe³n¹  dostêpno�æ komu-
nikacyjn¹ i infrastrukturaln¹, w uzasadnionych przypadkach
mo¿na odst¹piæ od powy¿szego ustalenia, ustanawiaj¹c  pra-
wo s³u¿ebno�ci na dzia³kach przyleg³ych.

4. Zasady dokonywania podzia³ów wewn¹trz jednostek
funkcjonalnych wyznaczonych liniami obligatoryjnymi:

1) podzia³y te maj¹ charakter orientacyjny, na etapie wstêp-
nych projektów podzia³ów  bêd¹ wydzielane poszczególne nie-
ruchomo�ci, zgodnie z ustaleniami §15 ust. 2 pkt 8 oraz zapisa-
mi szczegó³owymi §16 - tabela kolumna nr 8,

2) w ramach podzia³ów wewnêtrznych w ww jednostkach
funkcjonalnych komunikacja wewnêtrzna nie bêdzie drogami
publicznymi.

§ 27. 1. Zaleca siê scalanie istniej¹cych dzia³ek grunto-
wych  w granicach poszczególnych jednostek drogowych oraz
jednostek  funkcjonalnych planu.

2. Postuluje siê przyjêcie zasady  preferowania w³¹czenia
do przyleg³ych  nieruchomo�ci dzia³ek, które z uwagi na sw¹
wielko�æ  nie mog¹ samodzielne realizowaæ okre�lonych w pla-
nie celów i zadañ /zbyt ma³a powierzchnia dzia³ki lub niekorzyst-
ny kszta³t/.

ROZDZIA£ 8
Ustalenia dotycz¹ce rozwi¹zañ tymczasowych
oraz zasad etapowania realizacji  planu

§ 28. 1. Tymczasowy sposób zagospodarowania, urz¹dzenia
oraz u¿ytkowania terenu, w skrócie "tymczasowe zagospodarowa-
nie", jest to ustalenie planu, odnosz¹ce siê do ca³o�ci lub czê�ci
konkretnej jednostki przestrzennej  lub drogowej planu.

2. Dopuszczenie zagospodarowania tymczasowego lub
budynków tymczasowych /dot. przypadków zdefiniowanych po-
ni¿ej w ust.3 pkt 2 i 3/ nie zmienia faktu, i¿ nadal obowi¹zuj¹cymi
dla niej s¹  zdefiniowane docelowe zapisy.

3. Za tymczasowy sposób zagospodarowania czê�ci lub
ca³o�ci jednostki  funkcjonalnej, nieruchomo�ci  czy dzia³ki grun-
towej  rozumie siê:

1) utrzymanie istniej¹cego aktualnego sposobu i stanu zago-
spodarowania terenu,  zgodnych  z tre�ci¹ mapy zasadniczej,

2) realizacjê w granicach konkretnej jednostki funkcjonal-
nej nowych  tymczasowych obiektów budowlanych, pod warun-
kiem spe³nienia wymogów ustawowych.

§ 29. Z uwagi na proinwestycyjny charakter oraz stymulo-
wanie szybkich zmian sposobu u¿ytkowania  terenów po³o¿o-
nych w obszarze planu, ustala siê mo¿liwo�æ etapowania inwe-
stycji o charakterze docelowym.

ROZDZIA£ 9
Ustalenia dotycz¹ce zasad wydawania decyzji  WZIZT

§ 30. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w
formie decyzji administracyjnych dla wszystkich inwestycji,  na-
le¿y wydawaæ dla terenów jednoznacznie  oznaczonych w za-
³¹czniku graficznym wniosku, cytuj¹c  dla nich kolejno:

1) zapisy terenowe planu w formie ustaleñ powtarzalnych
oraz szczegó³owych i ogólnych, zdefiniowane indywidualnie dla
wyszczególnionych w rozdziale  4  jednostek funkcjonalnych i
jednostek drogowych,

2) zapisy strefowe planu,
oraz zapisy pozosta³ych paragrafów planu, które mog¹

decydowaæ o cechach i charakterze planowanej inwestycji.
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ROZDZIA£ 10
Ustalenia dotycz¹ce regulacji zwi¹zanych z odszkodo-

waniami i op³atami

§ 31. Dzia³ania odszkodowawcze nie obejmuj¹ dzia³ek
po³o¿onych w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych ulic /dróg
publicznych/, w stosunku do których maj¹ zastosowanie obo-
wi¹zuj¹ce przepisy szczególne.

§ 32. 1. Zgodnie z ustaleniami ustawy, w planie definiuje
siê zasady naliczania  jednorazowych op³at z tytu³u wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z uchwaleniem zmiany planu.
Parametrem rzeczowym jest  wysoko�æ op³aty ustalana w sto-
sunku procentowym do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹z-
ku z uchwaleniem zmiany planu.

2. Z uwagi na proinwestycyjny charakter planu oraz prze-
wa¿aj¹cy produkcyjny charakter obszaru objêtego planem,  usta-
la siê "0" stawkê procentow¹ dla wszystkich terenów po³o¿o-
nych w granicach opracowania niniejszego planu.

3. Kryterium decyduj¹cym o zasadach ustalania stawek
procentowych i odszkodowañ, dla terenów po³o¿onych w grani-
cach jednostek funkcjonalnych /drogowych/ jest:

1) faktyczny stan i sposób zagospodarowania terenów
/dróg publicznych/ do koñca grudnia 1998 roku,

2) przeznaczenie tych terenów w planie gminy ogólnym z
1990 r.,

3) faktyczne zajêcie terenów  pod pas drogowy, w dniu
uchwalenia planu.

ROZDZIA£ 11
Ustalenia i przepisy koñcowe

§ 33. 1. Opracowanie projektu planu zosta³o poprzedzone
wykonaniem opracowania pt. "Zmiana planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy G³ogówek  dla fragmentów obrêbów
nr 3 oraz nr 4 - Rzepcze - opracowanie ekofizjograficzne", stano-
wi¹ce za³¹cznik nr I do niniejszej uchwa³y .

2. Ustalenia planu zosta³y poddane weryfikacji z punktu
widzenia "Prognozy oddzia³ywania na �rodowisko zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy G³ogówek  dla frag-
mentów obrêbów nr 3 oraz nr 4 - Rzepcze", stanowi¹cej za³¹cz-
nik nr II do niniejszej uchwa³y .

§ 34. Ustalenia planu nie naruszaj¹ przepisów szczegól-
nych zawieraj¹cych inne ograniczenia lub zasady dysponowa-
nia gruntami lub terenami.

§ 35. Dla obszaru objêtego zasiêgiem opracowania  pla-
nu, o których mowa w §1, ust.1, trac¹ moc ustalenia planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy G³ogówek, zatwierdzone-
go uchwa³¹ Nr 47/VIII/90 Rady Miejskiej w G³ogówku z dnia 12 listopa-
da 1990 r. /Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 19, poz.339 z dnia
10 grudnia 1990r./ .

§36. 1. W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ nowe
tereny wymagaj¹ce uzyskania zgody na zmianê sposobu u¿yt-
kowania gruntów rolnych na cele nierolnicze, ca³o�æ terenów
przeznaczonych w planie na cele nierolnicze uzyska³a zgodê na
zmianê sposobu u¿ytkowania z w ramach wniosku rolnego i
uchwa³y  planu zagospodarowania przestrzennego gminy G³o-
gówek  z roku 1990.

2. W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny wy-
magaj¹ce uzyskania zgody na zmianê przeznaczenia gruntów
le�nych  na cele niele�ne.

§ 37. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

§ 38. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w G³ogówku a informacja o uchwaleniu zmiany zo-
stanie podana w prasie lokalnej.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w G³ogówku

Marek Pelka

ROZDZIA£ 12
INFORMACJA

P.A.NOVA sp. z o.o. - Gliwice
 Pracowania Projektowania  Urbanistycznego i Architek-

tonicznego
Zleceniodawca: Zarz¹d Miasta G³ogówka
Umowa nr AU-7322/15/II-813/2000z dn. 24.10.2000r. / ZA

/ 00 / T184
"Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-

ny G³ogówek  dla fragmentów obrêbów nr 3 oraz nr 4 - Rzepcze",
wykonywana dla dzia³ek nr 175, 379, 380, 174, 173, 381, 172,
382, 171, 383, 384, 170, 169, 385, 168, 386, 167, 387, 166, 164,
390, 388, 165, 389, 163, 391, 392, 162 ,161, 393, 160, 394, 159,
395, 176/5, m.3 obrêb Rzepcze oraz dla dzia³ek nr 426, 424,
429, 433, 428, 484/1, 151/2, 432, 485 m.4

Sporz¹dzaj¹cy Plan:
Burmistrz G³ogówka

Autorzy planu:
Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Architekto-

nicznego - P.A.NOVA sp. z o.o. - Gliwice

Projekt planu obejmuje:
USTALENIA PLANU - stanowi¹ce tre�æ uchwa³y Rady Miej-

skiej w G³ogówku,
RYSUNEK PLANU - stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y Rady

Miejskiej w G³ogówku,

Zespó³ autorski:
dr in¿. arch. Stanis³aw Lessaer - projektant prowadz¹cy,

upr. urb. nr  1141/90, upr. proj.  nr 665/86, �wiad. PSOZ  nr 55/94,
mgr in¿. arch. Barbara Falkowska - upr.proj.nr 73/01
mgr in¿, arch. Krzysztof Kucharczyk /m³. asyst./
drogi: mgr in¿. Andrzej Ciach - upr. proj. nr 43/87
wod-kan,gaz - mgr in¿. Grzegorz Wêgrzyn  - upr. proj. nr  382/01
el.-en. - tel. - mgr in¿. Piotr Zawodny  - upr. proj. nr 187/94
mgr in¿. arch. Ewa Bukowska - upr. urb. nr 121/87 /spraw-

dzaj¹cy/.

W zakresie ekofizjografii oraz prognozy oddzia³ywania na
�rodowisko:

mgr in¿. Ewa Szubert

Ze strony Urzêdu Miejskiego w G³ogówku  - przy sporz¹-
dzeniu zmiany  planu wspó³pracowali:

Jan Mencler
Józef Skiba
Henryka Tabor
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 Na  podstawie  art. 30  ust. 2  pkt. 4 ustawy  z   dnia  8   marca
1990 r .  o samorz¹dzie   gminnym  / Dz. U. z  2001 r.  Nr  142  poz.
1591;  2002  r. Nr  23, poz.  220,  Nr 62 , poz.  558   /  w  zwi¹zku
z  art. 128  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. 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
i   Nr  153 , poz.  1271  /-  Zarz¹d   Miejski   w   Gogolinie   uchwala ,  co
nastêpuje :

§   1. Zwiêksza  siê  bud¿et gminy po  stronie  dochodów
                                                            w  kwocie      73.545 z³
w  tym :
Dzia³        801       O�wiata   i  wychowanie     w  kwocie  68.147 z³
                                     w  tym  :
Rozdzia³    80101    Szko³y   podstawowe  w  kwocie  44.731 z³
    §           203          Dodatki  celowe  otrzymane  z  bud¿etu
                             pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ
                                  bie¿¹cych   gmin  /  zwi¹zków  gmin   /
                                                                w   kwocie   44.731 z³

Rozdzia³   80110    Gimnazja              w  kwocie   15.220 z³
    §           203        Dodatki  celowe  otrzymane  z  bud¿etu
                               pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ
                               bie¿¹cych   gmin  /  zwi¹zków  gmin   /
                                                                  w   kwocie   15.220 z³

Rozdzia³  80195    Pozosta³a  dzia³alno�æ  w   kwocie     8.196 z³
    §           203        Dodatki  celowe  otrzymane  z  bud¿etu
                               pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ
                               bie¿¹cych   gmin  /  zwi¹zków  gmin   /
                                                                w   kwocie     8.196 z³

Dzia³           853       Opieka  spo³eczna           w  kwocie    1.035 z³,
                                        w   tym  :

Rozdzia³   85314     Zasi³ki  rodzinne  ,  pielêgnacyjne   i
wychowawcze                                                  w  kwocie     1.035 z³

       §         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  w  kwocie  1.035 z³

Dzia³        854        Edukacyjna   opieka  wychowawcza
                                                                w   kwocie     4.363 z³
                               w  tym  :
Rozdzia³  85401    �wietlice   szkolne   w  kwocie   1.627 z³

    §           203        Dodatki  celowe  otrzymane  z  bud¿etu
                               pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ
                              bie¿¹cych   gmin  /  zwi¹zków  gmin   /
                                                                w   kwocie     1.627 z³

 Rozdzia³   85495  Pozosta³a   dzia³alno�æ   w  kwocie     2.736 z³

   §           203        Dodatki  celowe  otrzymane  z  bud¿etu
                               pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ
                            bie¿¹cych   gmin  /  zwi¹zków  gmin   /
                                                                w   kwocie     2.736 z³.

§   2. Zwiêksza  siê  bud¿et gminy po  stronie  wydatków
                                                                 w  kwocie   73.545 z³
w  tym :
Dzia³           801     O�wiata   i  wychowanie    w  kwocie  68.147 z³
                                     w  tym  :
Rozdzia³    80101   Szko³y   podstawowe   w  kwocie  44.731 z³
                                wydatki   bie¿¹ce    w  kwocie   44.731 z³
                                w  tym  :
        §        4010      Wynagrodzenia  osobowe   pracowników
                                                                w  kwocie    35.269 z³
      §        4110      Sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                                w  kwocie       6.306 z³
       §        4120      Sk³adki  na  fundusz  pracy  w  kwocie    864 z³

Rozdzia³   80110    Gimnazja                w  kwocie   15.220 z³
                                wydatki   bie¿¹ce      w  kwocie   15.220 z³
                                w  tym  :
       §        4010      Wynagrodzenia  osobowe   pracowników
                                                                w  kwocie    12.000 z³
     §        4110      Sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                                  w  kwocie      2.146 z³
      §        4120      Sk³adki  na  fundusz  pracy  w  kwocie      294 z³

Rozdzia³  80195    Pozosta³a  dzia³alno�æ
                                                                   w   kwocie     8.196 z³
                               wydatki   bie¿¹ce       w  kwocie     8.196 z³

Dzia³           853       Opieka  spo³eczna   w  kwocie   1.035 z³
                                        w   tym  :
Rozdzia³   85314     Zasi³ki  rodzinne  ,  pielêgnacyjne   i

wychowawcze                                                   w  kwocie    1.035 z³
               wydatki   bie¿¹ce                      w  kwocie    1.035 z³

Dzia³        854        Edukacyjna   opieka  wychowawcza
                                                                 w  kwocie     4.363 z³
                               w  tym  :
Rozdzia³  85401 �wietlice   szkolne     w  kwocie     1.627 z³
        wydatki   bie¿¹ce                               w  kwocie   1.627 z³
                               w  tym  :
        §        4010      Wynagrodzenia  osobowe   pracowników
                                                                  w  kwocie    1.283 z³
       §        4110      Sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                                   w  kwocie       229 z³
       §        4120      Sk³adki  na  fundusz  pracy
                                                                    w  kwocie         31 z³
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      Uchwa³a  Nr  Or .I -0151 -90  /2002
 Zarz¹du  Miejskiego w  Gogolinie

  z  dnia  25 pa�dziernika  2002  r.

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



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 11 - 692 - Poz.286-287

Rozdzia³   85495  Pozosta³a   dzia³alno�æ
                                                                 w  kwocie   2.736 z³
       wydatki   bie¿¹ce                             w kwocie    2.736 z³ .

§    3. Uchwa³a   podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzê-
dowym  Województwa  Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Norbert Urbaniec

Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du
Julian Kuklewski

Cz³onkowie Zarz¹du:
Waleria Jendrysek

Karol S³awik
Herbert Grzesica

Bernard Nocoñ
Zbigniew Kawa

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372),
Rada Gminy w Kamienniku ustala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Miejsca sprzeda¿y, oraz podawania i spo¿ywania
napojów alkoholowych nie mog¹  znajdowaæ siê w najbli¿szej
okolicy:

- szkó³ oraz innych zak³adów i placówek o�wiatowo-wy-
chowawczych, a tak¿e opiekuñczych,

- obiektów sakralnych i miejsc kultu religijnego,
- zak³adów pracy,
- obiektów, w których odbywaj¹ siê masowe imprezy spor-

towe i rozrywkowe, a w szczególno�ci w bezpo�rednim s¹siedz-
twie lub na posesjach po³o¿onych naprzeciwko wymienionych
obiektów.

2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y, mo¿e odby-
waæ siê w punktach sprzeda¿y zlokalizowanych poza   miejsca-
mi okre�lonymi w ust. 1 oraz w art. 14 ust. 1 ustawy " o wychowa-
niu w trze�wo�ci  i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi'', i usytuowa-
nych w obiektach o sta³ej zabudowie.

3. Na terenie i w bezpo�rednim s¹siedztwie obiektów
sportowych zezwala siê na usytuowanie miejsc sprzeda¿y, po-
dawania i spo¿ywania napojów alkoholowych zawieraj¹cych
wy³¹cznie do 4,5% alkoholu oraz piwa. Niniejszy zakaz nie doty-
czy zezwoleñ jednorazowych na sprzeda¿ napojów alkoholowych
udzielonych na imprezy i festyny zg³oszone w Urzêdzie Gminy w
Kamienniku.
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Uchwa³a Nr V/32/2003
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kamiennik miejsc sprzeda¿y  i podawania alkoholu.

4.   Za bezpo�rednie s¹siedztwo dla punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych   przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
i poza miejscem sprzeda¿y przyjmuje siê granice  geodezyjne z
obiektami wymienionymi w ust. 1.

§ 2. 1. Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia poza    miejscem sprzeda¿y, jak i na
miejscu sprzeda¿y, wydaje siê zgodnie z postanowieniami
ustawy " o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoho-
lizmowi''.

2.   Odrêbnego indywidualnego zezwolenia wymaga sprze-
da¿ napojów alkoholowych poza    obiektami o sta³ej zabudowie
(imprezy plenerowe na otwartym powietrzu, ogródki  piwne).

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

§ 4. Uchyla siê uchwa³ê Rady Gminy w Kamienniku
Nr XXXIX/154/97 z dnia 27 czerwca 1997r. w sprawie okre�lenia
zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y napojów al-
koholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miej-
scem sprzeda¿y na terenie gminy Kamiennik.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 11 - 693 -          Poz. 288

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 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; 1999 r.
Nr 38,   poz. 360,  Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz.
1255; 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 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
i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156,  poz. 1300)-
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                        o kwotê    146.327,- z³
1.Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                 122.795,- z³
   Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe                   77.128,- z³
   § 203 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê w³asnych  zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)   77.128,- z³
   Rozdz. 80110 Gimnazja                                40.870,- z³
   § 203 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych  zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
                                                                                 40.870,- z³

   Rozdz. 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ         4.797,- z³
   § 203 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê w³asnych  zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)      4.797,- z³
2.Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                      4.658,- z³
   Rozdz. 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-

wawcze                                                                        4.658,- z³
   § 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz in-
nych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami  4.658,- z³

3.Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.874,- z³
   Rozdz. 85401 �wietlice szkolne                      2.583,- z³
   § 203 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê w³asnych  zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)      2.583,- z³
  Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2.611,- z³
   § 203 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)        2.611,- z³
   Rozdz. 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ       13.680,- z³
   § 203 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)      13.680,- z³.

§ 2.Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                              o kwotê      29.000,- z³
Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                29.000,- z³
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe       29.000,- z³
§ 4810 rezerwy-ogólna                                25.000,- z³
§ 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
                                                                                   4.000,- z³.

§ 3. Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                              o kwotê    175.327,- z³
1.Dzia³ 710 Dzia³alno�æ us³ugowa                   25.000,- z³

   Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzenne-
go                                                                                  25.000,- z³

   § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                    25.000,- z³
2.Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-

po¿arowa                                                                        4.000,- z³
   Rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne         4.000,- z³
   § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                                                4.000,- z³.

3.Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                 122.795,- z³
   Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe                   77.128,- z³
   § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-

nagrodzeñ                                                                        1.276,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników     59.805,- z³
   § 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne          10.694,- z³
   § 4120 sk³adki na Fundusz Pracy                      1.465,- z³
   § 4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                     3.888,- z³
   Rozdz. 80110 Gimnazja                                40.870,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      32.224,- z³
   § 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne             5.762,- z³
   § 4120 sk³adki na Fundusz Pracy                         789,- z³
   § 4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                     2.095,- z³
   Rozdz. 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ         4.797,- z³
   § 4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                     4.797,- z³
4.Dzia³ 853 Opieka spo³eczna-zadania zlecone 4.658,- z³
   Rozdz. 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-

wawcze                                                                        4.658,- z³
   § 3110 �wiadczenia spo³eczne                      4.658,- z³
5.Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.874,- z³
   Rozdz. 85401 �wietlice szkolne                      2.583,- z³
   § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-

nagrodzeñ                                                                              17,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników2.020,- z³
   § 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne       363,- z³
   § 4120 sk³adki na Fundusz Pracy                            51,- z³
   § 4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                        132,- z³
  Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego2.611,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników         2.058,- z³
   § 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne        368,- z³
   § 4120 sk³adki na Fundusz Pracy                            51,- z³
   § 4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                        134,- z³
6.Dzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ       13.680,- z³
   § 4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                  13.680,- z³.

§ 4. Bud¿et gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1.Plan dochodów i przychodów ogó³em     32.982.323,- z³
   -w tym:
     dotacje na zadania zlecone              2.010.946,- z³
2.Plan wydatków i rozchodów ogó³em       32.982.323,- z³
   -w tym:
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Uchwa³a Nr 135/618/2002
Zarz¹du Miasta w Krapkowicach

z dnia 16 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy Krapkowice na 2002 rok.
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Województwa Opolskiego Nr 11 - 694 - Poz.288-289

     wydatki na zadania zlecone              2.010.946,- z³
     rezerwa ogólna                                             68.600,- z³
     rezerwa celowa na inwestycje                   16.000,- z³.

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

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Miasta

Piotr Solloch

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 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 ) oraz § 16 ust. 1 uchwa³y Nr XXX/485/2001 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwale-
nia bud¿etu gminy Krapkowice na 2002 rok uchwala siê, co
nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê przeniesienia planowanych wydatków
miêdzy rozdzia³ami w ramach dzia³u  750 Administracja publicz-
na, w sposób nastêpuj¹cy:

1.Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê       20.000,- z³
   Rozdz. 75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)                                                                      20.000,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                    15.000,- z³
   §4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne     5.000,- z³
2.Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê       20.000,- z³
   Rozdz. 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ      20.000,- z³
   § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia       15.000,- z³
   § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                      5.000,- z³
3.Zmiany dokonane w ust. 1 i 2 dotycz¹ jednostki Urz¹d

Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 2. Dokonuje siê przeniesienia planowanych wydatków
miêdzy rozdzia³ami, w ramach dzia³u   801 O�wiata i wychowa-
nie, w sposób nastêpuj¹cy:

1.Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê       28.880,- z³
   Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe                    28.880,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                    24.000,- z³
   § 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne      4.292,- z³
   § 4120 sk³adki na Fundusz Pracy                         588,- z³
2.Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê       28.880,- z³
   Rozdz. 80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne

szkó³                                                                                   28.880,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      24.000,- z³
   § 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne            4.292,- z³
   § 4120 sk³adki na Fundusz Pracy                         588,- z³
3.Zmiany dokonane w ust. 1 i 2 dotycz¹ jednostki Zespó³

Szkó³ Sportowych Nr 1 w Krapkowicach.
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Uchwa³a Nr 135/619/2002
Zarz¹du Miasta w Krapkowicach

z dnia 16 pa�dziernika 2002 r.

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

4.Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê       46.160,- z³
   Rozdz. 80110 Gimnazja                                   3.660,- z³
   § 4260 zakup energii                                  3.660,- z³
   Rozdz. 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³    42.500,- z³
   § 3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych           2.500,- z³
   § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia         7.000,- z³
   § 4270 zakup us³ug remontowych                    33.000,- z³
5.Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê       46.160,- z³
   Rozdz. 80110 Gimnazja                                30.000,- z³
   § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia       20.000,- z³
    § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                                  10.000,- z³
   Rozdz. 80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne

szkó³                                                                                   16.160,- z³
    § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                      2.500,- z³
    § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                      3.660,- z³
   § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

d¿etowych                                                                      10.000,- z³
6.Zmiany dokonane w ust. 4 i 5 dotycz¹ jednostki Publicz-

ne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach.

7.Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê         5.000,- z³
   Rozdz. 80110 Gimnazja                                  5.000,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                      5.000,- z³
8.Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê         5.000,- z³
   Rozdz. 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ         5.000,- z³
   § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia         3.000,- z³
   § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                      2.000,- z³
9.Zmiany dokonane w ust. 7 i 8 dotycz a jednostki Urz¹d

Miasta i Gminy w Krapkowicach.

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

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Miasta

Piotr Solloch
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Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271)  art. 128 ust. 1 pkt 1  i 2 ustawy z dnia  26 listopada  1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014;  1999 r. Nr 38,
poz. 360,  Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110,   poz. 1255;
2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz.
1041, Nr 119, poz. 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. 363,365, Nr 74, poz. 676,Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300)    oraz § 16 ust. 1
uchwa³y Nr XXX/485/2001 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Krap-
kowice na 2002 rok uchwala siê,  co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                         o kwotê      45.364,- z³
1.Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej, kontroli  i ochrony prawa oraz s¹downictwa       30.172,- z³
   Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej-

mików województw oraz referenda gminne, powiatowe i woje-
wódzkie                                                                      30.172,- z³

    § 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ  bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ  zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) usta-
wami                                                                                  30.172,- z³

2.Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                   15.192,- z³
   Rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne                                            15.192,- z³
   § 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ  zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami     15.192,- z³

§ 2. Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                         o kwotê       79.400,- z³
Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                79.400,- z³
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe       79.400,- z³
§ 4810 rezerwy-ogólna                                63.400,- z³
§ 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.000,- z³

§ 3. Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                           o kwotê    124.764,- z³
1.Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                      7.200,- z³
   Rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ         7.200,- z³
   § 4270 zakup us³ug remontowych                      7.200,- z³
2.Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa      54.600,- z³
   Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                                                                  43.000,- z³
   § 4610 koszty postêpowania s¹dowego i prokurator-

skiego                                                                                 27.000,- z³
   § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

d¿etowych                                                                     16.000,- z³
   Rozdz. 70095 Pozosta³a dzia³alno�æ       11.600,- z³
   § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia         3.600,- z³
   § 4260 zakup energii                                   8.000,- z³
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Uchwa³a Nr 137/633/2002
Zarz¹du Miasta w Krapkowicach

z dnia 31 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy Krapkowice na 2002 rok.

3.Dzia³ 710 Dzia³alno�æ us³ugowa                   16.600,- z³
   Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzenne-

go                                                                                  13.000,- z³
   § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                   13.000,- z³
   Rozdz. 71035 Cmentarze                                  3.600,- z³
   § 4270zakup us³ug remontowych                      3.600,- z³
4.Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej, kontroli  i ochrony prawa oraz s¹downictwa-zadania zleco-
ne                                                                                  30.172,- z³

   Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw oraz referenda gminne, powiatowe i woje-
wódzkie                                                                      30.172,- z³

   § 3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 24.936,- z³
   § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia         1.300,- z³
   § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                      3.676,- z³
   § 4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe             260,- z³
5.Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                    15.192,- z³
   Rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne                                             15.192,- z³
   § 3110 �wiadczenia spo³eczne                    15.192,- z³
6.Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport                      1.000,- z³
   Rozdz. 92695 Pozosta³a dzia³alno�æ         1.000,- z³
   § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                      1.000,- z³
7.Zmiany planowanych wydatków bud¿etowych dokona-

ne w ust. 5 dotycz¹ jednostki O�rodek Pomocy  Spo³ecznej w
Krapkowicach, a pozosta³e zmiany jednostki Urz¹d Miasta i
Gminy w Krapkowicach.

§ 4. W dziale 801 O�wiata i wychowanie, rozdziale 80101
Szko³y podstawowe:

1. Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê         3.355,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników2.850,- z³
   § 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne         505,- z³
   w jednostce Urz¹d Miasta i Gminy w Krapkowicach,
2. Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê         3.355,- z³
   § 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne    2.555,- z³
   § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia             550,- z³
   § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                          250,- z³
   w jednostce Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 4 w Krap-

kowicach.

§ 5. Dokonuje siê przeniesienia planowanych wydatków
bud¿etowych miêdzy rozdzia³ami, w ramach dzia³u  754 Bezpie-
czeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa, w sposób na-
stêpuj¹cy:

1.Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê         4.500,- z³
   Rozdz. 75416 Stra¿ Miejska                      4.500,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników3.500,- z³
   § 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne      1.000,- z³
2.Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê         4.500,- z³
   Rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne         4.500,- z³
   § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia         2.500,- z³
   § 4270zakup us³ug remontowych                      1.000,- z³
   § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                     1.000,- z³.
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§ 6. Dokonuje siê przeniesienia planowanych wydatków
bud¿etowych miêdzy rozdzia³ami, w ramach dzia³u   900 Gospo-
darka komunalna i ochrona �rodowiska, w sposób nastêpuj¹cy:

1. Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê       75.000,- z³
   Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
                                                                                  75.000,- z³

   § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                    75.000,- z³
2. Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê       75.000,- z³
   Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi       55.000,- z³
   § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                    55.000,- z³
   Rozdz. 90015 o�wietlenie ulic, placów i dróg15.000,- z³
   § 4260 zakup energii                                15.000,- z³
   Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ         5.000,- z³
   § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia         5.000,- z³.

§ 7. Zmiany planowanych wydatków bud¿etowych dokonane w
§ 5 i § 6 dotycz¹ jednostki Urz¹d Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 8. Bud¿et gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1.Plan dochodów i przychodów ogó³em     33.027.687,- z³
   -w tym:
     dotacje na zadania zlecone              2.056.310,- z³

2.Plan wydatków i rozchodów ogó³em        33.027.687,- z³
   -w tym:
     wydatki na zadania zlecone              2.056.310,- z³
     rezerwa ogólna                                               5.200,- z³.

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

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Miasta

Piotr Solloch

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592, z pó�n zm.) oraz art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
101 z pó�n.zm.)  - Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady  Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r.  w sprawie uchwalenia bud¿etu
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Uchwa³a Nr 410/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 9  maja  2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

Powiatu Krapkowickiego na 2002 r.  wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1) zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 27.989 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê 27.989 z³ - zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) zmniejsza siê wydatki maj¹tkowe o kwotê 10.000 z³. W
wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik  nr 8 do ww. uchwa³y
otrzymuje kszta³t:

PLANOWANE WYDATKI MAJ¥TKOWE

(INWESTYCJE I DOTACJE)

Lp. Dzia³ Nazwa jednostki Koszt Uwagi

1 2 3 4 5

1 801 Zespó³ Szkó³ im. J. Kiliñskiego
w Krapkowicach

40.000 Przystosowanie poddasza na pokój
nauczycielski

2 600 Powiatowy Zarz¹d Dróg
 w Krapkowicach

7.000 Zakup i monta¿ pieca c.o.

3 750 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 536.000 Adaptacja pomieszczeñ Starostwa , drukarka,

bateria do podtrzymywania napiêcia (UPS),
zakup 2 dzia³ek, zakup komputera

4 754 Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach 65.000 Modernizacja budynku

5 851 Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej
Krapkowicach

1.000.000 Budowa Centrum  Medycznego

40.000 Dotacja dla SP ZOZ na cele inwestycyjne-

zakup instrumentarium do operacji

ginekologicznych

RAZEM 1.688.000
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§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Sta-
rostwa Powiatowego.

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie

Dochodów

Zwiêkszenie
Dochodów

010 Rolnictwo i ³owiectwo 0 46.000

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0 46.000

020 Le�nictwo 0 500

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu

0 500

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.500 0

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

1.500 0

710 Dzia³alno�æ us³ugowa 10.000 0

641 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

10.000 0

750 Administracja publiczna 0 4.300

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0 4.300

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

0 157.000

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat

0 157.000

851 Ochrona zdrowia 0 10.000

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat

0 10.000

853 Opieka spo³eczna 234.311 56.000

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat

0 56.000

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu

234.311

Razem wydatki 245.811 273.800

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

Podpisy cz³onków Zarz¹du:
Joachim Czernek

Joachim Wojtala
Albert Macha

Krystian Komander
Bogdan Niewiadomski

Jerzy Sochor

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 410/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 9  maja 2002 r.
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 410/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 9  maja 2002 r.

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiêkszenie wydatków
010 Rolnictwo i ³owiectwo 0 46.000

01021 Inspekcja weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Krapkowicach

-wynagrodzenia i pochodne

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0

23.000

23.000

020 Le�nictwo 0 500

02002 Nadzór nad gospodark¹ le�n¹
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 500

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.500 0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 1.500 0

710 Dzia³alno�æ us³ugowa 10.000 0

71015 Nadzór budowlany
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w

Krapkowicach
-wydatki maj¹tkowe �inwestycje 10.000 0

750 Administracja publiczna 0 4.300

75045 Komisje poborowe

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 4.300

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa 0 157.000

75405 Komendy powiatowe policji
Komenda Powiatowa Policji

w Krapkowicach

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 118.000

75411 Komendy powiatowe PSP

Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce
39.000

851 Ochrona zdrowia 0 10.000

85156 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz �wiadczenia

dla osób nie objêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

Powiatowy Urz¹d Pracy w Krapkowicach
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 10.000

853 Opieka spo³eczna 248.556 70.245

85301 Placówki opiekuñczo- wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Krapkowicach
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 245

85302 Domy pomocy spo³ecznej

Dom Pomocy Spo³ecznej �Anna� w Krapkowicach
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

24.556 0

85304 Rodziny zastêpcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Krapkowicach

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 224.000 0

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne
 i wychowawcze

Komenda Powiatowa Policji

w Krapkowicach
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce
Komenda Powiatowa PSP

w Krapkowicach
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0

0

14.000

9.000

85321 Zespo³y ds. orzekania o stopniu niepe³nosprawno�ci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
-wynagrodzenia i pochodne

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0

0

2.370

9.630

85333 Powiatowe urzêdy pracy
Powiatowy Urz¹d Pracy w Krapkowicach
-wynagrodzenia i pochodne

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce
0

0

5.347

29.653

Razem 260.056 288.045
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Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592 z pó�n.zm.) oraz art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014 z pó�n.zm.),w zwi¹zku z art.18 ust. 1 ww. uchwa³y, Zarz¹d
Powiatu Krapkowickiego uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady  Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002 r., zmienionej uchwa³¹ Rady
Powiatu Krapkowickiego Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwiet-
nia  2002 r. oraz uchwa³ami Zarz¹du Powiatu Krapkowickie-
go Nr 402/2002 z dnia 24 kwietnia  2002 r. i Nr 410/2002 z dnia
9 maja 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) zwiêksza siê dochody bud¿etu           o kwotê 85.313 z³
- zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y

2) zwiêksza siê wydatki  bud¿etu            o kwotê 85.313 z³
- zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Sta-
rostwa Powiatowego.

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

Podpisy cz³onków Zarz¹du:

Joachim Czernek
Joachim Wojtala

Albert Macha
Bogdan Niewiadomski

Jerzy Sochor

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 422/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 5  czerwca 2002 r.
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Uchwa³a Nr 422/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 5  czerwca 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

DOCHODY

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie

Dochodów

Zwiêkszenie
Dochodów

750 Administracja publiczna 4.300 1.000

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat

4.300 0

212 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez powiat na podstawie
porozumieñ
z organami administracji rz¹dowej

0 1.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 88.613

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu

0 88.613

Razem wydatki 4.300 89.613
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 422/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 5  czerwca 2002 r.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592z pó�n. zm.) oraz art.128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014 z pó¿n. zm.)- Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002 r., zmienionej uchwa³¹ Rady
Powiatu Krapkowickiego Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwietnia
2002 r. oraz uchwa³ami Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
Nr 402/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r., Nr 410/2002 z dnia
9 maja 2002 r. i Nr 422/2002 z dnia 5 czerwca 2002r. wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 1.609 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê 1.609 z³ - zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

293

Uchwa³a Nr 431/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 13 czerwca 2002 r.

w sprawie  zmiany uchwa³y Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia  21 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Sta-
rostwa Powiatowego.

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

Podpisy cz³onków Zarz¹du:
Joachim Czernek

Joachim Wojtala
Albert Macha

Krystian Komander
Bogdan Niewiadomski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 431/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 13 czerwca 2002 r.DOCHODY

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiêkszenie
dochodów

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

0 1.609

211 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0 1.609

Razem wydatki 0 1.609

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiêkszenie wydatków

750 Administracja publiczna 3.300 0

75045 Komisje poborowe

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

- pozosta³e wydatki bie¿¹æe 3.300 0

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa

75.700 75.700

75405 Komendy powiatowe policji

Komenda Powiatowa Policji

 w Krapkowicach

-wynagrodzenia i pochodne

pozosta³e wydatki bie¿¹ce

75.700

0

0

75.700

801 O�wiata i wychowanie 24.000 24.000

80120 Licea ogólnokszta³c¹ce

Liceum ogólnokszta³c¹ce w Gogolinie

-wynagrodzenia i pochodne

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

24.000

0

0

24.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 88.613

Pomoc materialna dla uczniów

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

w tym:

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gogolinie 0 19.692

Zespó³ Szkó³ zawodowych im. Piastów Opolskich w

Krapkowicach

0

41.952

Zespó³ Szkó³ im. Jana Kiliñskiego

w Krapkowicach

0

17.979

85415

Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II

w Zdzieszowicach

0 8.990

Razem 103.000 188.313
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 431/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 13 czerwca 2002 r.

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiêkszenie wydatków
754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa
0 1.609

75405 Komendy Powiatowe Policji
Komenda Powiatowa Policji

w Krapkowicach

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 1.609

Razem 0 1.609

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592 z pó�n.zm.) oraz art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014 z pó�n.zm.) w zwi¹zku z § 18 ust.1 ww. uchwa³y- Zarz¹d
Powiatu Krapkowickiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002 r., zmienionej uchwa³¹ Rady
Powiatu Krapkowickiego Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwietnia
2002 r. oraz uchwa³ami Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
Nr 402/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r., Nr 410/2002 z dnia
9 maja 2002 r. Nr 422/2002 z dnia 5 czerwca 2002r. i Nr 431/2002 z
dnia 13 czerwca 2002r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 72.508 z³ -zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê 72.508 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) zwiêksza siê dochody na zadania realizowane na pod-
stawie porozumieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego o
kwotê 4.000 z³. W wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik nr 12
do ww. uchwa³y otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y,
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Uchwa³a Nr 437/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 24 czerwca 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

4) zwiêksza siê wydatki realizowane na podstawie porozu-
mieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego o kwotê 4.000 z³. W
wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik nr 13 do ww. uchwa³y
otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Sta-
rostwa Powiatowego.

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

Podpisy cz³onków Zarz¹du:
Joachim Czernek

Joachim Wojtala
Albert Macha

Krystian Komander
Jerzy Sochor

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 437/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 czerwca 2002 r.

DOCHODY

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiêkszenie
dochodów

853 Opieka spo³eczna 0 68.508

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu

0 68.508

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

0 4.000

231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta
sto³ecznego Warszawy na zadania realizowane na
podstawie porozumieñ
(umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego

0 4.000

Razem wydatki 0 72.508
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 437/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 czerwca 2002 r.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr 437/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 czerwca 2002 r.

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ Z JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa

§ 231
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta

sto³ecznego Warszawy na zadania realizowane na
podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego

Razem

754 75405 Komendy Powiatowe Policji 21.300 21.300

Razem 21.300 21.300

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr 437/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 czerwca 2002 r.

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ Z JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO

Wydatki bie¿¹ce

W tym

Dzia³ Roz-

dzia³
Nazwa

Razem

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje Pozosta³e
wydatki

Wydatki

maj¹tko-we
(inwe-stycje)

Razem

745 75405 Komendy
Powiatowe Policji

21.300 1.500 0 19.800 0 21.300

Razem 21.300 1.500 0 18.800 0 21.300

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiêkszenie wydatków
853 Opieka spo³eczna 0 68.508

85304 Rodziny zastêpcze
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Krapkowicach

- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 68.508

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

0 4.000

75405 Komendy Powiatowe Policji

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

· pozosta³e wydatki bie¿¹ce
· wynagrodzenia i pochodne

0
0

2.500
1.500

Razem 0 72.508
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Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592z pó�n.zm.) oraz art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014z
pó�n.zm) w zwi¹zku z § 18 ust.1 uchwa³y  Nr XXXI/197/2002 Rady
Powiatu Krapkowickiego z dnia  21 marca 2002 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok, Za-
rz¹d Powiatu Krapkowickiego uchwala,  co nastêpuje:

§ 1.W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r.  w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002 r., zmienionej uchwa³ami
Rady Powiatu Krapkowickiego: Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwiet-
nia 2002 r., Nr XXXIII/214/2002 z dnia 27czerwca 2002 r. oraz
uchwa³ami Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego: Nr 402/2002 z dnia
24 kwietnia 2002 r., Nr 410/2002 z dnia 9 maja 2002 r., Nr 422/
2002 z dnia 5 czerwca 2002 r., Nr 431/2002 z dnia 13 czerwca
2002 r., Nr 437/2002 r. z dnia 24 czerwca 2002 r., wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1)zmniejsza siê dochody bud¿etu o kwotê 148.040 z³ -
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y

2)zmniejsza siê wydatki bud¿etu o kwotê 148.040 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr 455/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 3 lipca  2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§ 3.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach.

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

Podpisy cz³onków Zarz¹du:
Joachim Czernek

Joachim Wojtala
Albert Macha

Krystian Komander
Bogdan Niewiadomski

Jerzy Sochor

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 455/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 3 lipca 2002 r.

DOCHODY

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiêkszenie

dochodów

801 O�wiata i wychowanie 150.000 0

212 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez powiat na podstawie

porozumieñ

z organami administracji rz¹dowej 150.000 0

010 Rolnictwo i ³owiectwo 0 1.960

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat 0 1.960

Razem 150.000 1.960

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 455/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 3 lipca 2002 r.WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiêkszenie wydatków

801 O�wiata i wychowanie 150.000 0

80140 Centra kszta³cenia ustawicznego

i praktycznego oraz o�rodki dokszta³cania
zawodowego

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 150.000 0

010 Rolnictwo i ³owiectwo 0 1.960

01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz badania

monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i

biologicznych w tkankach zwierz¹t i produktach

pochodzenia zwierzêcego
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 1.960

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa 30.060 30.060

75411 Komendy Powiatowe Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
-p³ace i pochodne

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

30.060

0

0

30.060

Razem 180.060 32.020
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Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592 z pó�n. zm.) oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z § 18 ust. 1 powo³anej w tytule
uchwa³y -Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002 r., zmienionej uchwa³ami
Rady Powiatu Krapkowickiego Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwiet-
nia 2002 r., Nr XXXIII/214/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. oraz
uchwa³ami Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego Nr 402/2002 z dnia
24 kwietnia 2002 r. , Nr 410/2002 z dnia 9 maja  2002 r. Nr 422/2002 z
dnia 5 czerwca 2002r., Nr 431/2002 z dnia 13 czerwca 2002r.,
Nr 437/2002 z dnia 24 czerwca  2002 r., Nr 455/2002 z dnia
3 lipca 2002 r., Nr 461/2002 z dnia  18 lipca 2002 r., Nr 464/2002
z dnia 5 lipca 2002 r., Nr 466/2002 z dnia 13 sierpnia 2002 r.,
Nr 476/2002  z dnia 28 sierpnia 2002 r., Nr 479/2002 z dnia
9 wrze�nia 2002r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 54.274 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,
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Uchwa³a Nr 499/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 17 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

2) zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê 54.274 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego.

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

Podpisy cz³onków Zarz¹du:
Joachim Czernek

Joachim Wojtala
Albert Macha

Krystian Komander
Bogdan Niewiadomski

Jerzy Sochor

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 499/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 17 pa�dziernika 2002 r.

DOCHODY

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie

dochodów

Zwiêkszenie

dochodów

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa

0 25.000

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa  na zadania bie¿¹ce z zakresu

administracji rz¹dowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 25.000

853 Opieka spo³eczna 0 29.274

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa  na zadania bie¿¹ce z zakresu

administracji rz¹dowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 8.600

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ

w³asnych powiatu. 0 20.674

Razem dochody 0 54.274

Ogó³em zwiêkszenie dochodów 54.274
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 499/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 17 pa�dziernika 2002 r.

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zmniejszenie

wydatków

Zwiêkszenie

wydatków

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa

0 25.000

75411 Komendy powiatowe PSP

- wynagrodzenia i pochodne 0

25.000

853 Opieka spo³eczna 2.490 31.764

85304 Rodziny zastêpcze
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 20.674

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 3.000

85321 Zespo³y ds. orzekania o stopniu
niepe³nosprawno�ci

· wynagrodzenia i pochodne

· pozosta³e wydatki bie¿¹ce

2.490

0

0

2.490

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 5.600

Razem wydatki 2.490 56.764

Ogó³em zwiêkszenie wydatków 54.274

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592 z pó�n. zm.), art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014 z pó�n. zm.) oraz § 18 ust. 1 powo³anej w tytule uchwa³y,
Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1.W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002 r., zmienionej uchwa³ami
Rady Powiatu Krapkowickiego: Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwiet-
nia  2002 r., Nr XXXIII/214/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r.,
Nr XXXIV/221/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r., Nr XXXV/229/2002
z dnia 8 pa�dziernika  2002 r., oraz uchwa³ami Zarz¹du Powiatu
Krapkowickiego: Nr 402/2002 z dnia 24 kwietnia  2002 r.,
Nr 410/2002 z dnia  9 maja  2002 r.,  Nr 422/2002 z dnia
5 czerwca  2002r., Nr 431/2002 z dnia 13 czerwca  2002r.,
Nr 437/2002 z dnia 24 czerwca 2002 r., Nr 455/2002 z dnia 3
lipca  2002 r., Nr 461/2002 z dnia 18 lipca 2002 r., Nr 464/2002 z
dnia 5 sierpnia  2002 r., Nr 466/2002 z dnia 13 sierpnia 2002 r., Nr 476/
2002 z dnia 28 sierpnia  2002 r., Nr 479/2002 z dnia 9 wrze�nia 2002,
Nr 493/2002 z dnia 3 pa�dziernika 2002 r., Nr 499/2002 z dnia 17pa�-
dizernika 2002 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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Uchwa³a Nr 502/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 24 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

1) zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 143.621 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y

2) zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê 143.621 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y

3) zwiêksza siê wydatki maj¹tkowe o kwotê 47.300 z³. W
wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik nr 8 do ww. uchwa³y
otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y

4) zwiêksza siê dochody na zadania realizowane na pod-
stawie porozumieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego o
kwotê 40.000 z³. W wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik nr 12 do
ww. uchwa³y otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.

5) zwiêksza siê wydatki na zadania realizowane na pod-
stawie porozumieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego o
kwotê 40.000 z³. W wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik
nr 12 do ww. uchwa³y otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 5 do
niniejszej uchwa³y.

§  2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§  3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego.
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§  4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Cz³onkowie Zarz¹du:
Joachim Czernek

Joachim Wojtala
Albert Macha
Jerzy Sochor

DOCHODY

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiêkszenie

dochodów

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa

0 40.000

231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta

sto³ecznego Warszawy na zadania bie¿¹ce realizowane

na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy j. s. t 5.000

661 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta
sto³ecznego Warszawy na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieñ
(umów) miêdzy j. s. t

35.000

801 O�wiata i wychowanie 0 99.017

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu.
0 99.017

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 4.604

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu.
0 4.604

Razem dochody 0 143.621

Ogó³em zwiêkszenie dochodów 143.621

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 502/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 pa�dziernika  2002 r.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 502/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 pa�dziernika 2002 r.

W YDATK I

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zm niejszenie wydatków Zwiêkszenie wydatków

750 Administracja publiczna 12.300 12.300
75020 Starostwa Powiatowe

-wydatki maj¹tkowe-inwestycje

- pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0

12.300

12.300

0

751 Urzêdy naczelnych organów w ³adzy
pañstwow ej kontroli i ochrony prawa oraz
s¹dow nictw a 633 633

75109 W ybory do rad gm in, rad powiatów i sejm ików

województw oraz referenda gm inne, powiatowe i

wojewódzkie
-wynagrodzenia i pochodne

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0

633

633

0

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciw po¿arowa 12.000 52.000

75411 Kom endy powiatowe PSP

·
 wynagrodzenia i pochodne

·
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce

12.000

0

0

12.000

75495 Pozosta³a dzia³alno�æ

-wydatki maj¹tkowe � inwestycje
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0
0

35.000
5.000

801 O �wiata i w ychowanie 0 99.017
80102 Szko³y podstawowe specjalne

-wynagrodzenia i pochodne
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0
0

5.088
275

80111 Gim nazja specjalne

-wynagrodzenia i pochodne
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0
0

7.169
387

80120 Licea ogólnokszta³c¹ce

-wynagrodzenia i pochodne

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0

0

32.270

1.751

80130 Szko³y zawodowe

-wynagrodzenia i pochodne

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0

0

39.706

2.146

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 10.225

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 4.604
85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne

poradnie specjalistyczne
-wynagrodzenia i pochodne

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0

0

4.368

236

Razem wydatki 24.933 168.554
O gó³em zwiêkszenie wydatków 143.621
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Za³¹cznik nr  3
do uchwa³y Nr 502/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 pa�dziernika 2002 r.

Lp. Dzia³ Nazwa jednostki Koszt Uwagi

1 2 3 4 5

1 801 Zespó³ Szkó³ im. J. Kiliñskiego w Krapkowicach 40.000 Przystosowanie poddasza na pokój
nauczycielski

2 600 Powiatowy Zarz¹d Dróg w Krapkowicach 7.000 Zakup i monta¿ pieca c.o.

3 750 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 351.525 Adaptacja pomieszczeñ Starostwa, zakup 2
dzia³ek ;zakup streamera do archiwizacji
danych, zasilacza awaryjnego, dwóch

komputerów dla potrzeb Wydzia³u Geodezji

Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach 100.000 Modernizacja budynku ,wykonanie instalacji

i zabezpieczeñ elektrycznych, wykonanie
instalacji telefonów alarmowych w systemie

ISDN, modernizacja pod³óg i �cian, zakup
centrali telefonicznej, rejestratora rozmów i
komputera

4 754

Komenda Powiatowa Policji

W Krapkowicach

10.000 Zakup samochodu

5 851 Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej
Krapkowicach

1.252.000 Budowa Centrum  Medycznego oraz
sporz¹dzenie dokumentacji technicznej

52.000 Dotacja dla SP ZOZ na cele inwestycyjne-

zakup Holtera, EKG (24 godzinne
monitorowanie pracy serca), zakup

kardiomonitora

RAZEM 1.812.525

PLANOWANE WYDATKI MAJ¥TKOWE
(INWESTYCJE I DOTACJE)

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr 502/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 pa�dziernika 2002 r.

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ Z JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa

§ 231

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta sto³ecznego

Warszawy na zadania realizowane na podstawie

porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego

§ 661

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta
sto³ecznego Warszawy na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieñ

(umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego Razem

754 75405 Komendy Powiatowe Policji 34.300 34.300

754 75411 Komendy powiatowe PSP 5.000 35.000 40.000

851 85111 Szpitale ogólne 12.000 12.000

854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i m³odzie¿y

szkolnej 5.000 5.000

Razem 44.300 47.000 91.300
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Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr 502/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 pa�dziernika 2002 r.

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ Z JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO

Wydatki maj¹tkowe
Wydatki bie¿¹ce

W tymDzia³
Roz-

dzia³
Nazwa

Razem Wynagro-

dzenia

i pochodne

Dotacje
Pozosta³e
wydatki

Inwesty-cje Dotacje

Razem

754 75405 Komendy
Powiatowe Policji 34.300 1.500 0 32.800 0 34.300

754 75411 Komendy

powiatowe PSP 5.000 0 0 5.000 35.000 0 40.000

851 85111 Szpitale ogólne 0 0 0 0 0 12.000 12.000

854 85412 Kolonie i obozy

oraz inne formy

wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000

Razem 44.300 1.500 0 42.800 35.000 12.000 91.300

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592 z pó�n. zm.), art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014 z pó�n. zm.) oraz § 18 ust. 1 powo³anej w tytule uchwa³y,
Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego uchwala,co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002 r., zmienionej uchwa³ami
Rady Powiatu Krapkowickiego: Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwiet-
nia 2002 r., Nr XXXIII/214/2002 z dnia 27 czerwca  2002 r.,
Nr XXXIV/221/2002 z dnia 29 sierpnia  2002 r., Nr XXXV/229/2002 z
dnia 8 pa�dziernika  2002 r., oraz uchwa³ami Zarz¹du Powiatu
Krapkowickiego: Nr 402/2002 z dnia 24 kwietnia  2002 r.,
Nr 410/2002 z dnia  9 maja  2002 r., Nr 422/2002 z dnia 5 czerw-
ca  2002r., Nr 431/2002 z dnia 13 czerwca  2002r., Nr 437/2002
z dnia 24 czerwca  2002 r., Nr 455/2002 z dnia 3 lipca  2002 r.,
Nr 461/2002 z dnia 18  lipca 2002 r., Nr 464/2002 z dnia
5 sierpnia  2002 r., Nr 466/2002 z dnia 13 sierpnia 2002 r.,
Nr 476/2002 z dnia 28 sierpnia  2002 r., 479/2002 z dnia
9 wrze�nia  2002, Nr 493/2002 z dnia  3 pa�dziernika   2002 r.,
Nr 499/2002 z dnia 17 pa�dziernika  2002 r., Nr 502/2002 z dnia
24 pa�dziernika  2002 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

298

Uchwa³a Nr 505/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 4 listopada .2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

1) zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 3.738 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y

2) zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê 3.738 z³ - zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y

3) zwiêksza siê wydatki maj¹tkowe o kwotê 2.500 z³. W
wyniku wprowadzonej zmiany  za³¹cznik nr 8 do ww. uchwa³y
otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego.

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

                                                      Podpisy cz³onków Zarz¹du:

Joachim Czernek
Krystian Komander

Bogdan Niewiadomski
Jerzy Sochor
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 505/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 4  listopada 2002 r.

DOCHODY

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiêkszenie
dochodów

010 Rolnictwo i ³owiectwo 0 3.000

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 0 3.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 738

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu

0 738

Razem dochody 0 3.738

Ogó³em zwiêkszenie dochodów 3.738

Za³¹cznik nr 2
 do uchwa³y Nr 505/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 4 listopada 2002 r.

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³   Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiêkszenie wydatków
010 Rolnictwo i ³owiectwo 0 3.000

01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz
badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych
i biologicznych w tkankach zwierz¹t i produktach
pochodzenia zwierzêcego
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0 3.000

750 Administracja publiczna 2.500 2.500

75020 Starostwa powiatowe

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce
-wydatki maj¹tkowe -inwestycje

2.500
0

0
2.500

801 O�wiata i wychowanie 7.564 7.564

80120 Licea ogólnokszta³c¹ce
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 7.564

80140 Centra kszta³cenia ustawicznego i praktycznego
oraz o�rodki dokszta³cania zawodowego
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

7.564 0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 738

85495 Pozosta³a dzia³alno�æ
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 738

Razem wydatki 10.064 13.802

Ogó³em zwiêkszenie wydatków 3.738
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Za³¹cznik nr  3
do uchwa³y Nr 505/2002

  Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 4 listopada 2002 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJ¥TKOWE
                                                                          (INWESTYCJE I DOTACJE)

Lp. Dzia³ Nazwa jednostki Koszt Uwagi

1 2 3 4 5

1 801 Zespó³ Szkó³ im. J. Kiliñskiego w Krapkowicach 40.000 Przystosowanie poddasza na pokój
nauczycielski

2 600 Powiatowy Zarz¹d Dróg w Krapkowicach 7.000 Zakup i monta¿ pieca c.o.

3 750 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 354.025 Adaptacja pomieszczeñ Starostwa, zakup 2
dzia³ek ;zakup streamera do archiwizacji
danych, zasilacza awaryjnego, dwóch

komputerów dla potrzeb Wydzia³u Geodezji

Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach 100.000 Modernizacja budynku ,wykonanie instalacji

i zabezpieczeñ elektrycznych, wykonanie
instalacji telefonów alarmowych w systemie

ISDN, modernizacja pod³óg i �cian, zakup
centrali telefonicznej, rejestratora rozmów i
komputera

4 754

Komenda Powiatowa Policji

W Krapkowicach

10.000 Zakup samochodu

5 851 Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej
Krapkowicach

1.252.000 Budowa Centrum  Medycznego oraz
sporz¹dzenie dokumentacji technicznej

52.000 Dotacja dla SP ZOZ na cele inwestycyjne-

zakup Holtera, EKG (24 godzinne
monitorowanie pracy serca), zakup

kardiomonitora

RAZEM 1.815.025

Na podstawie art.32 ust.2 kpt.4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1592 z pó�n. zm.), art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n.
zm.) oraz § 18 ust. 1 powo³anej w tytule uchwa³y, Zarz¹d Powiatu
Krapkowickiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1.W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002 r., zmienionej uchwa³ami

299

Uchwa³a Nr 508/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 13 listopada  2002r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

Rady Powiatu Krapkowickiego: Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwiet-
nia  2002 r., Nr XXXIII/214/2002 z dnia 27 czerwca  2002 r.,
Nr XXXIV/221/2002 z dnia 29 sierpnia  2002 r., Nr XXX/229/2002
z dnia 8 pa�dziernika  2002 r., oraz uchwa³ami Zarz¹du Powiatu
Krapkowickiego: Nr 402/2002 z dnia 24 kwietnia  2002 r.,
Nr 410/2002 z dnia 9 maja  2002 r., Nr 422/2002 z dnia 5 czerw-
ca  2002 r., Nr 431/2002 z dnia 13 czerwca  2002 r., Nr 437/2002
z dnia 24 czerwca  2002 r., Nr 455/2002 z dnia 3 lipca  2002 r. z
dnia 18 lipca  2002 r., Nr 464/2002 z dnia 5 sierpnia  2002 r.,
Nr 466/2002 z dnia 28 sierpnia  2002 r., 479/2002 z dnia 9 wrze-
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�nia  2002 r., Nr 493/2002 z dnia 3 pa�dziernika  2002 r., Nr 499/2002
z dnia 17 pa�dziernika  2002 r., Nr 502/2002 z dnia 24 pa�dzier-
nika  2002 r., Nr 505/2002 z dnia  4 listopada  2002 r., wprowa-
dza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 88.000 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê 88.000 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie bud¿etu powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§ 3.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Starostwa
Powiatowego.

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

Podpisy cz³onków Zarz¹du:
Joachim Czernek

Albert Macha
Bogdan Niewiadomski

Jerzy Sochor

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 508/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 13 listopada 2002 r.

DOCHODY

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiêkszenie dochodów

853 Opieka spo³eczna 0 88.000

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu

0 88.000

Razem dochody 0 88.000

Ogólne zwiêkszenie dochodów 0 88.000

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 508/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 13 listopada 2002 r.

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiêkszenie wydatków

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa 25.000 25.000

75405 Komendy Powiatowe Policji

· wynagrodzenia i pochodne

· pozosta³e wydatki bie¿¹ce

25.000
0

0
25.000

853 Opieka spo³eczna 0 88.000

85304 Rodziny zastêpcze
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 88.000

Razem wydatki 25.000 113.000

Ogólne zwiêkszenie wydatków 0 88.000

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592 z pó�n. zm.) oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z § 18 ust. 1 powo³anej w tytule
uchwa³y -Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego uchwala, co nastê-
puje:

    300

Uchwa³a Nr 511/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 26 listopada  2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

§ 1.W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002 r., zmienionej uchwa³ami
Rady Powiatu Krapkowickiego Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwiet-
nia  2002 r., Nr XXXIII/214/2002 z dnia 27 czerwca  2002 r.,
Nr XXXIV/221/2002 z dnia 29 sierpnia  2002r.,Nr XXXV/229/2002
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z dnia  8 pa�dziernika  2002r. oraz uchwa³ami Zarz¹du Powiatu Krap-
kowickiego Nr 402/2002 z dnia 24 kwietnia  2002 r., Nr 410/2002 z
dnia 9 maja  2002 r. Nr 422/2002 z dnia 5 czerwca  2002r.,
Nr 431/2002 z dnia 13 czerwca  2002r., Nr 437/2002 z dnia
24 czerwca  2002 r., Nr 455/2002 z dnia 3 lipca  2002 r., Nr 461/2002
z dnia 18 lipca  2002 r., Nr 464/2002 z dnia 5 sierpnia  2002 r.,
Nr 466/2002 z dnia 13 sierpnia  2002 r., Nr 476/2002 z dnia
28 sierpnia  2002 r., Nr 479/2002 z dnia 9 wrze�nia  2002 r.,
Nr 493/2002 z dnia 3 pa�dziernika  2002r.,  Nr 502/2002 z dnia
24 pa�dziernika  2002, Nr 505/2002 z dnia  4 listopada  2002r.,
Nr 508/2002 z dnia 13 listopada  2002r. wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

1) zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 64.863 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê 64.863 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§ 3.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Starostwa
Powiatowego.

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

Podpisy cz³onków Zarz¹du:
Joachim Czernek

Albert Macha
Jerzy Sochor

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 511/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 26 listopada  2002 r.

DOCHODY

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiêkszenie
dochodów

010 Rolnictwo i ³owiectwo 0 669

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 0 669

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

0 21.000

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 0 21.000

801 O�wiata i wychowanie 0 5.649

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu

0 5.649

853 Opieka spo³eczna 0 20.435

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 0 20.435

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 17.110

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu

0 17.110

Razem dochody 0 64.863

Ogó³em zwiêkszenie dochodów 64.863
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 511/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 26 listopada  2002 r.

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³   Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiêkszenie wydatków
010 Rolnictwo i ³owiectwo 0 669

01000 Integracja z Uni¹ Europejsk¹
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 669

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

30.777 51.777

75405 Komendy Powiatowe Policji

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 16.000

75411 Komendy powiatowe PSP

· wynagrodzenia i pochodne

· pozosta³e wydatki bie¿¹ce
30.777

0

0

35.777

801 O�wiata i wychowanie- 0 5.649

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 5.649

853 Opieka spo³eczna 0 20.435

85334 Pomoc dla repatriantów

- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 20.435

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 17.110

85415 Pomoc materialna dla uczniów
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 16.862

85495 Pozosta³a dzia³alno�æ
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 248

Razem wydatki 30.777 95.640

Ogó³em zwiêkszenie wydatków 64.863


