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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1a art. 41 ust.
1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym/Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 13 poz. 984/ art. 14 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych  /Dz.U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683/  -Rada Miejska w Baborowie
uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr II/13/2002  Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów
skre�la siê § 3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1a art. 41 ust.
1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym/Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 13 poz. 984/ art. 14 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych  /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84,
Nr 200 poz. 1683/  -Rada Miejska w Baborowie uchwala, co
nastêpuje:
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Uchwa³a Nr IV/31/2003
 Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 4 lutego 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowie Gmi-
ny Baborów.

§ 3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez rozplakatowanie  w miejscach publicznych, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

338

Uchwa³a Nr IV/32/2003
 Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 4 lutego 2003 r.

w sprawie op³aty administracyjnej.

§ 1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za nastêpuj¹-
ce  czynno�ci urzêdowe:

1. Za wydanie  wypisu z planu zagospodarowania prze-
strzennego - 20,00z³.

2. Za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania prze-
strzennego - 25,00z³.

3. Za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego - 30,00z³.
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§ 2. Op³atê ustalon¹ w § 1 uiszcza siê gotówk¹ w kasie
Urzêdu Gminy przed wykonywaniem czynno�ci urzêdowej.

§ 3. Nie pobiera siê op³aty administracyjnej za czynno�ci
urzêdowe wymienione w § 1, je¿eli dotycz¹ realizacji budownic-
twa mieszkaniowego.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Baborów.

§ 5. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez rozplakatowanie  w miejscach publicznych, na tablicy

og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 6. Traci moc uchwa³a Nr II/12/2002  Rady Miejskiej w
Baborowie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty admini-
stracyjnej.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr
200, poz. 1683) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
214, poz. 1806)- Rada Miejska  w G³ogówku uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. W § 1 tiret 1 i 2 uchwa³y Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w
G³ogówku z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wzo-
rów formularzy dotycz¹cych podmiotu i przedmiotu opodatko-
wania podatkiem od nieruchomo�ci w czê�ci dotycz¹cej przed-
miotu opodatkowania za³¹czników do uchwa³y , wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1) W za³¹czniku Nr 1 - czê�æ D.2 pkt. 2 i 4 otrzymuje brzmienie:

2. Zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej ogó³em,

      w tym:    - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m
                           ( zaliczyæ 50 %  powierzchni ),

                          - kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20 m.

4. Zajête na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych ogó³em,

      w tym:     - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20m
                         ( zaliczyæ 50%   powierzchni),
                      - kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20m
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Uchwa³a Nr III/  20  /2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 20 stycznia 2003r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wzorów formularzy  dotycz¹cych podmiotu i przedmiotu opodatkowania
podatkiem od nieruchomo�ci.

2) W za³¹czniku Nr 2 - czê�æ D.2 pkt. 2 i 4 otrzymuje brzmienie:

2. Zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej
oraz od budynków  mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci   gospodarczej ogó³em,

     w tym:      - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do  2,20m
                       ( zaliczyæ w 50%  powierzchni)

                       - kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20 m.

 4.  Zajête na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych ogó³em,

          w tym:   -  kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do  2,20m
                         (zaliczyæ     50%  powierzchni ):
                      -  kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20m.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka
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Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7, art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz. 1683 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806)  Rada Miejska w G³ogówku uchwala ,co na-
stêpuje:

§ 1. W § 1 uchwa³y Nr II/8/2002r. Rady Miejskiej w G³ogów-
ku z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomo�ci na obszarze gminy G³ogówek na rok 2003,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Od budynków lub ich czê�ci  zwi¹zanych z prowadze-

niem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodar-
czej  -   16,50 z³ od 1m2 pow. u¿ytkowej.
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Uchwa³a Nr  III /  21  /2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 20 stycznia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w  sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomo�ci na obszarze gminy G³ogówek na rok 2003.

2) § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Od budynków lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie

dzia³alno�ci gospodarczej  w zakresie udzielania �wiadczeñ
zdrowotnych -     3,46 z³ od 1m2 pow. u¿ytkowej.

3) § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci

gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków -     0,62 z³ od 1 m2 powierzchni.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

 Marek Pelka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r., o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591,  2002 r. Nr 23 poz. 220  Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 ( art. 6 ust 12  ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych / Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683,  / art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30
pa�dziernika 2002r. o podatku le�nym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1682)
oraz art. 6 b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431,  1994 r. Nr 1 poz. 3,  1996 r. Nr 91
poz. 409, z  1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926;  1998 r. Nr  108
poz. 681,  2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r.  Nr 200 poz. 1680 ) - Rada
Miejska w G³ogówku uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Ustala siê pobór podatków od nieruchomo�ci, rol-
nego i le�nego w drodze inkasa.

2. Wykaz inkasentów zawiera za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. £¹cznym zobowi¹zaniem pieniê¿nym objêty jest poda-
tek rolny, podatek le�ny oraz podatek  od nieruchomo�ci, nawet
wtedy  gdy wystêpuje jeden z tych podatków, nale¿ny za dany rok
na terenie gminy G³ogówek.

Inkasent zobowi¹zany jest pobraæ od podatników zamiesz-
ka³ych na terenie so³ectwa ³¹czne zobowi¹zanie pieniê¿ne i wp³a-
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Uchwa³a Nr IV / 25 / 2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie powo³ania inkasentów podatków pobieranych w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego.

ciæ je do kasy lub na rachunek bankowy Urzêdu Miejskiego w
G³ogówku, najpó�niej w nastêpnym dniu po up³ywie ustawo-
wego terminu p³atno�ci tych podatków.

§ 3. 1. Z tytu³u wykonywanych czynno�ci, inkasent otrzy-
mywaæ bêdzie wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci 3 % po-
branych i rozliczonych podatków objêtych ³¹cznym zobowi¹za-
niem pieniê¿nym.

2. Wyp³ata wynagrodzenia nast¹pi w terminie do 10 dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym inkasent roz-
liczy³  pobrane podatki.

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

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr IV/31/99 Rady Miejskiej w
G³ogówku z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie powo³ania inka-
sentów podatków pobieranych w formie ³¹cznego zobowi¹za-
nia pieniê¿nego, zmieniona uchwa³¹ Nr XXIX/239/2001r. Rady
Miejskiej w G³ogówku z dnia  27 wrze�nia 2001 r. oraz uchwa³a
Nr V/51/99 Rady Miejskiej w  G³ogówku z dnia 15 marca 1999 r.
w sprawie powo³ania inkasenta podatków pobieranych w for-
mie ³¹cznego  zobowi¹zania pieniê¿nego.
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§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek  Pelka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV /  25 /2003

z dnia 24 lutego 2003 r.

LP. NAZWISKO  I  IMIÊ MIEJSCOWO�Æ

1. GNILKA  BERNARD  G£OGÓWEK

2.   MORAWIEC TERESA  G£OGÓWEK

3.   KOPIEC HUBERT  G£OGÓWEK

4.   RAK LUCJA  BIEDRZYCHOWICE

5.   JERZY STRZODA  B£A¯EJOWICE

6.   DRZAZGA ZDZIS£AW  CIESZNÓW

7.   ORANT ALFRED  CHUDOBA

8.   WRÓBEL BARBARA  DZIER¯YS£AWICE

9.   GISAL TADEUSZ  GÓRECZNO

10   CIEP£UCH EL¯BIETA  KAZIMIERZ

11.   STYRA KRYSTIAN  KIERPIEÑ

12.   KLOSE WALTER   LE�NIK

13   NOSOL HENRYK   MIONÓW

14  EDWARD ROSA   MOCHÓW

15 PIOTR MIKA   NOWE KOTKOWICE

16 EWA POREMBA   RAC£AWICE  ZWYCIÊSTWA

17 TOMALA TEOFIL   RZEPCZE

18 GERARD TORKA   STARE KOTKOWICE

19 WDOWIKOWSKI MARIUSZ   SZONÓW

20 GRZESZCZUK EDWARD   TOMICE

21   ------------------------------------------    TWARDAWA

22 TOMALA JAN   WIERZCH

23 KRZYSZTOF BARTON   WRÓBLIN

24 NIKIEL ALFRED   ZAWADA � GOLCZOWICE

25 ALFRED NAMYS£O   ZWIASTOWICE

WYKAZ  INKASENTÓW  W  GMINIE   G £ O G Ó W E K
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Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ;  2002 r.  Nr
23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz. 984 )  , art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U. z
2002 r. Nr 9 , poz. 84,  Nr 200 , poz. 1683 ) , art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U.     Nr 94 , poz.431;1994 r.
Nr 1 , poz. 3; 1996 r. Nr 91 , poz. 409; 1997 r. Nr 43 , poz. 272 , Nr 137 , poz.
926;1998 r. Nr 108 , poz. 681;2001 r. Nr 81 , poz. 875 ; 2002 r. Nr 200 ,
poz. 1680 )  oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o
podatku le�nym ( Dz.U . Nr 200 , poz. 1682 ) -Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje :

§ 1.We wzorach formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce
przedmiotu i podmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru po-
datku od nieruchomo�ci - za³¹cznik nr 1 i nr 2 w punktach D.2 ppkt
4 deklaracji ,u¿yte s³owa: "zajête na prowadzenie dzia³alno�ci
gospodarczej w zakresie �wiadczenia us³ug medycznych ogó-
³em" zastêpujê siê s³owami: "zajête na prowadzenie dzia³alno-
�ci gospodarczej w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowot-
nych ogó³em".
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Uchwa³a Nr V /27/2003
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 3 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Nr III/12/02 z dnia 12 grudnia 2002 r.  w sprawie okre�lenia wzorów formula-
rzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania , niezbêdne do wymiaru

i poboru podatku od nieruchomo�ci  , podatku rolnego i podatku le�nego.

 § 2.  Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podlega og³oszeniu po-
przez wywieszenie jej na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzê-
du Gminy i innych miejscach publicznych.

 § 3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

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

     Przewodnicz¹cy
  Rady  Gminy
 Herbert Pyka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591; 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1186), oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.
84, Nr 200, poz.1683), Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co
nastêpuje:

§ 1.Ustala siê wysoko�æ stawek rocznych podatku od po-
siadania psów:

- od jednego psa 20,00 z³.

§ 2. Podatek pobiera siê w po³owie stawki, je¿eli osoba
fizyczna wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku po-
datkowego.

§ 3. Podatek jest p³atny z góry bez wezwania w kasie Urzê-
du Miejskiego w Kluczborku lub na rachunek gminy, w terminach:

- do 15 maja ka¿dego roku podatkowego lub w terminie
14 dni od dnia wej�cia w posiadanie psa.
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Uchwa³a Nr V/36/2003
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 stycznia 2003r.

w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 4. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów pierw-
szego psa w gospodarstwie domowym.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr XVII/142/99 Rady Miejskiej w
Kluczborku z dnia 24  listopada 1999r. w sprawie podatku od
posiadania psów .

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta Kluczborka.

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

         Przewodnicz¹cy
        Rady Miejskiej w Kluczborku

        Janusz Kêdzia
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984/
oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku
le�nym / Dz. U. Nr 200 poz. 1682 / Rada Gminy Lasowice Wiel-
kie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Okre�la  siê wzór deklaracji na podatek le�ny /DL-1/,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Okre�la siê wzór informacji w sprawie podatku le�ne-
go /IL-1/, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr III/13/2002
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek le�ny oraz wzoru informacji w sprawie podatku le�nego.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a zostanie podana do publicznej wiadomo�ci
poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzêdzie
Gminy w Lasowicach Wielkich.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984/
oraz art. 6a ust. 9 ustawy z dnia 12  stycznia  1991 r.  r. o podat-
kach  i op³atach lokalnych /Dz.U.  z 2002 r. Nr 9  poz. 84, Nr 200
poz.1683/  -  Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co nastê-
puje :

§ 1. Okre�la siê wzór deklaracji na podatek rolny /DR-1/,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Okre�la siê wzór informacji w sprawie podatku rolne-
go /IR-1/, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr III/14/2002
Rady Gminy  Lasowice Wielkie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie wzoru deklaracji  na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a zostanie podana do wiadomo�ci poprzez
wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzêdzie Gminy w
Lasowicach Wielkich.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego ,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr  113, poz. 984/
art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz.
1683/art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
/Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431;  1994 r. Nr 1 poz. 3;  1996 r. Nr 91
poz. 409;  1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926;  1998 r. Nr 108
poz. 681;  2001 r. Nr 81 poz. 875;  2002 r. Nr 200, poz. 1680/ art. 6
ust . 8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym
/Dz. U. Nr 200, poz. 1682/ oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 z póz.
zm./  -  Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala,  co nastêpuje:

§1. 1. Zarz¹dza pobór podatków od nieruchomo�ci, rolne-
go, le�nego od psów oraz op³aty targowej w drodze inkasa.

2. Okre�la inkasentów w osobach so³tysów wsi i kasy Urzê-
du Gminy.
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Uchwa³a Nr III/15/2002
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zarz¹dzenia poboru podatków od nieruchomo�ci, rolnego, le�nego, od psów oraz op³aty targowej
w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

3. Okre�la wysoko�æ wynagrodzenia za inkaso w wyso-
ko�ci 8% pobranej kwoty.

     §2. Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/162/2002 Rady Gmi-
ny Lasowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie zarz¹-
dzenia poboru podatków od nieruchomo�ci, rolnego, le�nego,
od psów oraz op³aty targowej w drodze inkasa, okre�lenia inka-
sentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia l stycznia 2003 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych / Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200,  poz. 1683/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnymi/ Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984/, Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala ,co
nastêpuje:
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Uchwa³a Nr  IV/ 21 / 2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwa³y Nr II/8/2002 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

§ 1. Wprowadza zmianê w uchwale Rady Gminy Nr II/8/2002
z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci sta-
wek podatku od �rodków transportowych, jak ni¿ej:

1. W za³¹czniku do uchwa³y ustêp 4 otrzymuje brzmienie:

4. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u

pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t.

Stawka podatku

Liczba osi

Masa ca³kowita zespo³u pojazdów:

Zawieszenie

pneumatyczne lub

równowa¿ne

Inne systemy

zawieszenia

Dwie osie

równej lub wy¿szej 12 t � mniej ni¿ 18 t    1.536,00   1.536,00

równej lub wy¿szej 18 t
do 36 t w³¹cznie

   1.812,00   1.741,00

powy¿ej 36 t    2.048,00   1.812,00

Trzy osie

równej lub wy¿szej 12 t do 36 t    1.819,00   1.819,00

równej lub wy¿szej ni¿ 36 t    2.253,00   2.260,00
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2. W za³¹czniku do uchwa³y ustêp 6 dla pojazdów o dwóch
osiach o innym systemie zawieszenia o masie ca³kowitej  rów-
nej lub wy¿szej ni¿ 38 t stawkê "1.434,00" zmienia siê stawk¹
"1.472,00".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy La-
sowice Wielkie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) uchwala siê, co nastêpuje:

    § 1. W uchwale Nr IV/18/2002 Rady Miejskiej w Le�nicy
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wzorów deklara-
cji na podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny i podatek le�ny
oraz wzorów informacji na podatek od nieruchomo�ci, podatek
rolny i podatek le�ny (Dz.Urz.Woj.Op. Nr 131, poz. 1854) wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) we wzorze deklaracji na podatek od nieruchomo�ci (DN-1),
stanowi¹cym za³¹cznik nr 1do uchwa³y, w czê�ci D.2 (Powierzch-
nia u¿ytkowa budynków lub ich czê�ci):

    a) pod pozycj¹ 2 wyrazy "od czê�ci budynków mieszkal-
nych" zastêpuje siê wyrazami "od    budynków mieszkalnych lub
ich czê�ci",
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Uchwa³a Nr VI/29/2003
Rady Miejskiej w Le�nicy

z dnia 30 stycznia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny
 i podatek le�ny oraz wzorów informacji na podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny i podatek le�ny.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ,
2002 r. Nr 200, poz. 1683), art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art.
4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.
718; 2001 r. Nr 46, poz. 499, Nr 97, poz. 1050, Nr 100, poz. 1085,
2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) - Rada Miejska uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/8/2002 Rady Miejskiej w Niemodli-
nie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci

    b) pod pozycj¹ 4 wyraz "medycznych" zastêpuje siê wy-
razem "zdrowotnych";

2) we wzorze informacji o nieruchomo�ciach i obiektach
budowlanych (IN-1), stanowi¹cym    za³¹cznik nr 4 do uchwa³y, w
czê�ci D.2 (Powierzchnia u¿ytkowa budynków lub ich czê�ci):

    a) pod pozycj¹ 2 wyrazy "od czê�ci budynków mieszkal-
nych" zastêpuje siê wyrazami "od    budynków mieszkalnych lub
ich czê�ci",

    b) pod pozycj¹ 4 wyraz "medycznych" zastêpuje siê wy-
razem "zdrowotnych".

    § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le�nicy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ
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Uchwa³a Nr V/41/2003
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 14 lutego 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

stawek podatku od �rodków transportowych wprowadza siê na-
stêpuj¹c¹ zmianê: w § 1 w pkt. 6 dodaje siê wyrazy "powy¿ej 36
ton o liczbie 2 osi jezdnych - 1.475,00 z³".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

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

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Grzegorz Krawczuk
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Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,  1994 r. Nr 1,
poz. 3,  1996 r. Nr 91, poz. 409,  1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926,  1998 r. Nr 108, poz.681,  2001 r. Nr 81, poz. 875, 2002 r.
Nr 200, poz. 1680), art. 6, ust. 8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika
2002 r. o podatku le�nym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682)
art.6, ust. 9 i art. 14, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr
200, poz. 1683) - Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr IX/45/95 Rady Miejskiej w
Niemodlinie z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie poboru podat-
ków: rolnego, le�nego, od nieruchomo�ci i od posiadania psów
w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów oraz wysoko�ci wyna-
grodzenia za inkaso, zmienionej uchwa³ami Rady Miejskiej w
Niemodlinie: Nr XXIX/181/97 z dnia 24 kwietnia 1997 r., Nr XL/
270/98 z dnia 23 kwietnia 1998 r., Nr XLI/280/98 z 28 maja 1998 r.,
Nr VIII/62/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r., Nr XI/83/99 z dnia
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Uchwa³a Nr V/42/2003
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 14 lutego 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie poboru podatków: rolnego, le�nego,
od nieruchomo�ci i od posiadania psów w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów

oraz wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

30 sierpnia 1999 r., Nr XVI/136/99 z dnia 22 grudnia 1999 r.,
Nr XXXVII/285/2001 z dnia 15 maja 2001 r., Nr XLIII/323/2001 z
dnia 4 z dnia pa�dziernika 2001 r., Nr XLVIII/381/2002 z dnia 27
marca 2002 r. i Nr LIII/422/2002 z dnia 26 wrze�nia 2002 r.,
okre�laj¹cego wykaz inkasentów i miejscowo�ci poboru podat-
ku w drodze inkasa, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

- w miejsce Tkacz Jan wpisuje siê S³odkowski Józef,
- w miejsce Kownacki Henryk wpisuje siê Galla Miros³aw,
- w miejsce Æwiêka Piotr wpisuje siê Bernacki Józef.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Grzegorz Krawczuk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984) oraz art. 5 ust. 1 w zwi¹zku z art. 20 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) - Rada Miasta Opola
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2002 Rady Miasta Opola z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie podatków  i op³at lokalnych na
terenie miasta Opola:

1) w § 1 w pkt 1 dodaje siê literê "a" o brzmieniu:
"a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków -  0,52 z³ od 1 m2 powierzchni",

2) w § 1 w pkt 3:
wyrazy: "od budynków lub ich czê�ci zwi¹zanych z dzia³al-

no�ci¹ gospodarcz¹ oraz  od   czê�ci budynków mieszkalnych
zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej:"

zastêpuje siê wyrazami: "od budynków lub ich czê�ci
zwi¹zanych z prowadzeniem  dzia³alno�ci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej:",
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Uchwa³a Nr VI/51/2003
Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych na terenie miasta Opola.

3) w § 2 w ust. 4 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

a) lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) trzy osie -
równa lub wy¿sza  ni¿ 12 t do 36 t   w³¹cznie

                                           - 1.388,00 z³            - 1.748,00 z³"

b) dodaje siê lit. c) o brzmieniu:

"c) trzy osie -
powy¿ej 36 t      - 1.542,00 z³           - 2.272,00 z³".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia  1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) - Rada Miasta Opola
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Za³¹czniki nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwa³y Nr III/16/2002
Rady Miasta Opola z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów
formularzy podatku od nieruchomo�ci otrzymuj¹ nowe brzmie-
nie, jak w za³¹cznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr VI/52/2003
Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomo�ci.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski
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Uchwa³a Nr V / 28 / 2003
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie  uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Paczkowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n.zm.)
oraz art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca
1994 (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pó�n.zm.) oraz uchwa³y Rady
Miejskiej w Paczkowie Nr XXVII/224/2001 z dnia 31 maja 2001 r. - Rada
Miejska w Paczkowie uchwala, co nastêpuje:

§1.Uchwala siê zmianê planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego miasta Paczkowa, obejmuj¹c¹ teren ogrodów dzia³kowych,
zwi¹zan¹ z poszerzeniem cmentarza.

§2.Ustalenia zmiany planu obejmuj¹:
1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿-

nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.
2. Zasady i standardy zagospodarowania, z uwzglêdnieniem

ochrony �rodowiska kulturowego i przyrodniczego.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

§3.1. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek zmiany planu w
skali 1:2000.

2. Ustalenia zmiany planu obowi¹zuj¹ na obszarze objêtym gra-
nic¹ opracowania.

3. Poni¿sze oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustalenia-
mi zmiany planu:

1) Obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym prze-
znaczeniu,

2) Linie rozgraniczaj¹ce, mog¹ce ulec nieznacznemu przesuniêciu,
3) Symbole przeznaczenia terenów,
4) Etapy realizacji cmentarza,
5) G³ówne wej�cie na cmentarz,
6) G³ówne ci¹gi piesze cmentarza,
7) Wjazd na parking,
8) Strefa "E" ekspozycji zabytkowego zespo³u miejskiego,
9) Nieprzekraczalna linia zabudowy,
10) Odcinek linii energetycznej 15 kV do skablowania.
4. Na rysunku zmiany planu wystêpuj¹ tak¿e nastêpuj¹ce ozna-

czenia, nie bêd¹ce obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zmiany planu:
1) Oznaczenie ulic s¹siaduj¹cych z obszarem objêtym zmian¹ planu:
a) 1KZ1/2 - ulica Wojska Polskiego,
b) 2KZ1/2 - ulica Zawadzkiego,
2) Istniej¹cy cmentarz,
3) Po³¹czenie projektowanego i istniej¹cego cmentarza,
4) Dominanta lub akcent kompozycyjny,
5) Zieleñ izolacyjna,
6) Granica strefy "K" ochrony krajobrazu,
7) Istniej¹ca linia energetyczna 15 kV.

 §4. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenia terenów:
1. Teren oznaczony symbolem ZC przeznacza siê na poszerze-

nie cmentarza komunalnego.
2. Teren oznaczony symbolem ZD,(U) przeznacza siê na obs³u-

gê ogrodów dzia³kowych. Dopuszcza siê wprowadzanie us³ug nie-
uci¹¿liwych.

3. Teren oznaczony symbolem ZD przeznacza siê na ogrody
dzia³kowe.

4. Teren oznaczony symbolem U przeznacza siê na us³ugi zwi¹-
zane z cmentarzem.

5. Teren oznaczony symbolem KS przeznacza siê na parking.
6. Teren oznaczony symbolem KP przeznacza siê na plac przed-

wej�ciowy.

7. Teren oznaczony symbolem K przeznacza siê na poszerzenie
ulicy Wojska Polskiego.

§5.Przejêcie czê�ci ogrodów dzia³kowych na potrzeby posze-
rzenia cmentarza wraz z funkcjami towarzysz¹cymi musi odbywaæ siê zgod-
nie z zasadami okre�lonymi w przepisach szczególnych i odrêbnych.

§6. Ustala siê zasady i standardy kszta³towania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu.

1. Dla terenu oznaczonego symbolem ZC.
1) Ustala siê maksymalny udzia³ terenu przeznaczonego na pola

grzebalne - 50%,
2) Ustala siê minimalny udzia³ terenu przeznaczonego na zieleñ

towarzysz¹c¹ - 20%;
3) Uk³ad ci¹gów pieszych i podzia³ na pola grzebalne powinien

nawi¹zywaæ do istniej¹cego cmentarza, oznaczonego symbolem ZC.
4) Planuje siê po³¹czenie projektowanego cmentarza z istniej¹-

cym przez wykonanie bram w murze istniej¹cego cmentarza. Propozy-
cjê lokalizacji po³¹czeñ cmentarza projektowanego i istniej¹cego przed-
stawia siê na rysunku zmiany planu.

5) G³ówne wej�cie na teren cmentarza umieszcza siê w za-
chodnim krañcu po³udniowej granicy terenu. Lokalizacjê przedstawia
siê na rysunku zmiany planu.

6) Przebieg g³ównych ci¹gów pieszych cmentarza oraz roz-
mieszczenie placów podaje siê na rysunku zmiany planu.

7) Na placach proponuje siê lokalizacjê dominant kompozycyj-
nych - na przyk³ad krzy¿y lub pomników.

8) Zaleca siê wykonanie architektonicznej oprawy bramy wej-
�ciowej w celu nadania jej charakteru akcentu kompozycyjnego oraz
lokalizacjê akcentu architektonicznego w murze na zamkniêciu g³ówne-
go ci¹gu pieszego, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

9) Zaleca siê wykonanie przegród optycznych - murów dziel¹-
cych poszczególne kwatery cmentarne, analogicznie jak ma to miejsce
na cmentarzu istniej¹cym.

10) Projektuje siê, ¿e g³ówne ci¹gi piesze bêd¹ obustronnie ob-
sadzone drzewami z gatunków szlachetnych.

11) Ogrodzenie powinno mieæ wysoko�æ nie mniejsz¹ ni¿ 150 cm.
12) Zaleca siê wykonanie ogrodzenia nawi¹zuj¹cego do istnie-

j¹cego muru cmentarza - mur tynkowany wysoko�ci oko³o 1.5 m b¹d�
zastosowanie ¿ywop³otu.

13) Przy zastosowaniu ogrodzenia nie izoluj¹cego optycznie
cmentarza od otoczenia nakazuje siê wykonanie pasa zieleni izolacyj-
nej w formie ¿ywop³otu, o lokalizacji podanej na rysunku zmiany planu.

14) Zieleñ towarzysz¹c¹ i izolacyjn¹ powinny stanowiæ drzewa
i krzewy ozdobne z gatunków szlachetnych.

2. Dla terenu, oznaczonego symbolem  ZD,(U).
1) Teren zabudowany budynkiem Domu Dzia³kowca przeznacza

siê na obs³ugê ogrodów dzia³kowych. Dopuszcza siê wprowadzanie
us³ug nieuci¹¿liwych, zwi¹zanych z obs³ug¹ ogrodów dzia³kowych lub
cmentarza,

2) Zaleca siê adaptacjê istniej¹cego budynku i zmianê jego wy-
gl¹du poprzez wprowadzenie podzia³ów na elewacjach i wykonanie
symetrycznego dachu sko�nego.

3. Dla terenu, oznaczonego symbolem  U.
1) Teren przeznacza siê na  lokalizacjê sta³ych i okresowych

punktów sprzeda¿y,
2) Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, o przebiegu po-

danym na rysunku zmiany planu,
3) Przewiduje siê realizacjê zabudowy o charakterze pawilonów,
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4) Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na jedn¹ kondy-
gnacjê naziemn¹ - wysoko�æ �ciany, liczona od podstawy do okapu nie
mo¿e przekraczaæ 3,5 m,

5) Dachy budynków powinny byæ dwu lub wielospadowe i po-
siadaæ symetryczne po³acie o spadku nie mniejszym ni¿ 30o. Dachy
powinny byæ kryte materia³ami o wysokich walorach architektonicz-
nych na przyk³ad dachówk¹ ceramiczn¹,

6) Na terenie zaleca siê usytuowanie toalety publicznej ogólno-
dostêpnej wolno stoj¹cej lub wbudowanej w obiekt us³ugowy.

7) Nie dopuszcza siê zastosowania blachy, jako podstawowego
materia³u elewacyjnego.

4. Dla terenu, oznaczonego symbolem KS.
1) Planuje siê lokalizacjê oko³o 80 miejsc parkingowych dla samo-

chodów osobowych, w tym miejsce parkingowe uwzglêdniaj¹ce po-
trzeby osób niepe³nosprawnych,

2) Zaleca siê, aby czê�æ nawierzchni parkingu przeznaczona
na postój by³a wykonana z elementów a¿urowych;

3) Ustala siê minimalny udzia³ zieleni w zagospodarowaniu tere-
nu na 15%.

4) Nie przewiduje siê lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej.
5. Dla terenu, oznaczonego symbolem KP.
1) Teren przeznacza siê na plac przedwej�ciowy
2) Zagospodarowanie placu musi umo¿liwiæ wjazd na cmentarz

pojazdom ko³owym i zapewniæ organizacjê dostaw do us³ug,
3) Nawierzchnia placu powinna mieæ charakter reprezentacyjny

i wysokie walory estetyczne.
4) Ustala siê minimalny udzia³ zieleni w zagospodarowaniu tere-

nu na 20%.
5) Nie przewiduje siê lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej.
6. Dla terenu, oznaczonego symbolem ZD.
1) Teren istniej¹cych ogrodów dzia³kowych przeznacza siê na

ogrody dzia³kowe.
2) Przyjmuje siê istniej¹cy podzia³ terenu na indywidualne dzia³ki.
3) Na ka¿dej dzia³ce dopuszcza siê lokalizacjê altany.
4) Zaleca siê stosowanie drewna jako podstawowego materia³u

elewacyjnego.

§7. Ustala siê zasady ochrony �rodowiska przyrodnicze-
go i kulturowego.

1. Obszar objêty zmian¹ planu znajduje siê w strefie ochrony
po�redniej ujêæ wodnych dla miasta Wroc³awia, w zlewni chronionej
rzeki Nysy K³odzkiej.

2. Obszar objêty zmian¹ planu znajduje siê w granicach Otmu-
chowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego
uchwa³¹ Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z
dnia 26 maja 1988 r (pod nazw¹ "Rejon jezior Otmuchowskiego i Ny-
skiego"). W zwi¹zku z tym zabudowa, urz¹dzenia komunikacyjne i tech-
niczne winny byæ zharmonizowane z otaczaj¹cym krajobrazem, ce-
chowaæ siê estetycznym wygl¹dem, zabudowa powinna nawi¹zy-
waæ do lokalnych tradycji budowlanych.

3. Nale¿y zaprzestaæ pochówków na terenie cmentarza w przypadku
wystêpowania wód gruntowych na g³êboko�ci mniejszej ni¿ 2,5 m.

4. Wprowadza siê przy pracach ziemnych obowi¹zek zdjêcia humu-
su i wykorzystania na cele produkcji rolnej lub rekultywacji terenów.

5. Ustala siê zakaz wprowadzania nieoczyszczonych �cieków
do gruntu i wód, zanieczyszczania terenu olejami i ich pochodnymi,
detergentami.

6. Ustala siê zakaz stosowania �rodków chemicznej ochrony
ro�lin nale¿¹cych do I i II klasy trucizn.

7. Czê�æ obszaru znajduje siê w strefie "E"- ochrony ekspozycji
uk³adu zabytkowego miasta Paczkowa. Granice strefy "E"  podaje siê
w formie graficznej na rysunku zmiany planu.

8. Ustalenia szczegó³owe, dotycz¹ce zasad kszta³towania za-
budowy w obrêbie strefy "E" podaje siê w  §5 niniejszej uchwa³y.

9. Wprowadza siê wymóg opiniowania inwestycji budowlanych
po³o¿onych na terenie strefy "E" z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków.

10. Teren istniej¹cego cmentarza objêty jest stref¹ "K" - ochrony
krajobrazu kulturowego. Granice strefy "K" podaje siê w formie graficz-
nej na rysunku zmiany planu.

11. Ze wzglêdu na s¹siedztwo terenu objêtego stref¹ "K" wpro-
wadza siê wymóg opiniowania inwestycji budowlanych na obszarze
projektowanego cmentarza z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§8. Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu.
1. Ustala siê dojazd do obszaru nastêpuj¹cymi ulicami:
1) Ulic¹ Wojska Polskiego, w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 382,

oznaczon¹ symbolem 1KZ1/2,
2) Ulic¹ Aleksandra Zawadzkiego, w ci¹gu drogi wojewódzkiej

nr 382, oznaczon¹ symbolem 2KZ1/2,
3) Drog¹ gminn¹ nr ewd.1129.
2. Dla drogi wojewódzkiej nr 382 przewiduje siê docelowo uzy-

skanie parametrów drogi zbiorczej, o szeroko�ci 25 m w liniach rozgra-
niczaj¹cych i szeroko�ci jezdni 7 m.

3. Teren, przyleg³y do ulicy Wojska Polskiego o szeroko�ci 4,0 -
5,5 metra przeznacza siê na jej poszerzenie i oznacza symbolem K. W pasie
poszerzenia przewiduje siê realizacjê chodnika oraz zieleni towarzysz¹cej.

4. Obs³ugê komunikacyjn¹ cmentarza stanowi¹ g³ówne ci¹gi pie-
sze, których lokalizacjê przedstawia siê na rysunku zmiany planu.

5. Obs³ugê komunikacyjn¹ ogrodów dzia³kowych stanowi¹ ist-
niej¹ce ci¹gi piesze.

6. Wyznacza siê parking ogólnodostêpny, oznaczony symbolem
KS, na oko³o 80 miejsc postojowych. Parking jest przeznaczony dla
postojów czasowych pojazdów zwi¹zanych z u¿ytkowaniem cmenta-
rza i ogrodów dzia³kowych.

7. Obowi¹zuj¹cy wjazd na parking wyznacza siê z drogi gminnej nr
ewd. 1129. Lokalizacjê wjazdu przedstawia siê na rysunku zmiany planu.

§9. Ustala siê zasady uzbrojenia terenu w sieci infrastruk-
tury technicznej.

1. Nakazuje siê pe³ne zwodoci¹gowanie terenu, w tym terenu
ogrodów dzia³kowych.

2. Odpady sta³e bêd¹ gromadzone w odpowiednich pojemnikach
i okresowo wywo¿one na komunalne wysypisko �mieci.

3. Wody opadowe z parkingu i innych terenów mog¹cych zanie-
czy�ciæ wody powierzchniowe bêd¹ oczyszczane w stopniu zapew-
niaj¹cym spe³nienie warunków zawartych w przepisach szczególnych.

4. Pozosta³e wody opadowe bêd¹ odprowadzane powierzch-
niowo do gruntu.

5. �cieki  sanitarne bêd¹ odprowadzane do miejskiej oczysz-
czalni �cieków.

6. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ bêdzie odbywaæ siê zgod-
nie z warunkami wydanymi przez Zak³ad Energetyczny.

7. Przez teren przebiega napowietrzna linia energetyczna 15 kV,
któr¹ przedstawia siê na rysunku zmiany planu.

8. Istniej¹ca napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV w
razie kolizji z projektowanym zainwestowaniem, mo¿e zostaæ przebu-
dowana na wniosek inwestora, który zostanie obci¹¿ony kosztami prze-
budowy. Odcinek linii, przewidziany do skablowania przedstawia siê
na rysunku zmiany planu.

§10.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o
której mowa w art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 1999 Nr 15, poz.139 z pó�niejszymi zmianami) w wyso-
ko�ci 0%.

§11.W odniesieniu do terenu objêtego zmian¹ planu trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Paczkowa zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VIII/32/89 Rady
Narodowej Miasta i Gminy w Paczkowie z dnia 23 listopada 1989 r. z
pó�niejszymi zmianami z 1996 r. w zakresie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹.

§12.Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Paczkowa.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Paczkowie

Wac³aw Æwik
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Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139; Nr
41, poz.412, Nr 111, poz.1279; 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109,
poz.1157, Nr 120, poz.1268;  2001r. Nr 14, poz.124, Nr 100,
poz.1085) -Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê zmiany planu ogólnego zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Paczkowa dla terenu C18KS.

 § 2. Zakres zmiany planu zawarty jest w tre�ci uchwa³y i
na rysunkach zmiany planu w skali 1 : 1000, stanowi¹cym za-
³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

 § 3.Zmienia siê ustalenia dla terenu C18KS, jak nastêpuje :
Z terenu o symbolu C18KS wydziela siê osobny teren,

któremu nadaje siê symbol C18bUG,MN.
Dla pozosta³ego terenu, któremu nadaje siê symbol

C18aKS, jako obowi¹zuj¹ce pozostawia siê ustalenia okre�lo-
ne dla terenu C18KS. Dla terenu C18bUG,MN wprowadza siê
ustalenia nastêpuj¹ce:

 "Teren oznaczony  symbolem C18b UG,MN przeznacza
siê pod us³ugi gastronomiczne z dopuszczeniem mieszkalnic-
twa zbiorowego jako funkcji uzupe³niaj¹cej i mieszkalnictwa jed-
norodzinnego (mieszkanie s³u¿bowe w³a�ciciela). Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹cy
budynek mo¿e podlegaæ przebudowie i rozbudowie poziomej
od strony zaplecza w kierunku po³udniowym,

2/ lokalizacja nowych budynków winna uwzglêdniaæ nie-
przekraczaln¹ liniê zabudowy okre�lon¹ na rysunku planu,

3/ w zagospodarowaniu dzia³ki uwzglêdniæ lokalizacjê
parkingu na min.8 stanowisk samochodów osobowych,

4/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków wspó³czesna; uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów,
uk³ad i wystrój elewacji winien dostosowaæ obiekty do zasad
architektury sudeckiej,

5/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem
3 kondygnacji w poddaszu; poziom okapów zasadniczego da-
chu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m a poziom kalenicy 12 m mierz¹c
od �redniego poziomu przy budynku,

6/ dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddasza na-
le¿y umie�ciæ 1 kondygnacjê u¿ytkow¹,
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Uchwa³a  Nr V / 29 / 2003
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Paczkowa.

7/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ od strony
ul. Wojska Polskiego oraz od strony ulicy B. Chrobrego oraz
istniej¹c¹ zieleñ izolacyjn¹ od strony terenu C18a KS, w ra-
mach której nale¿y wprowadziæ dodatkowe nasadzenia zieleni
zimozielonej,

8/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ wodno-kanali-
zacyjn¹, elektroenergetyczn¹ (kablow¹), telekomunikacyjn¹ (ka-
blow¹), gazow¹,

9/ na terenie dopuszcza siê adaptacjê i budowê obiektów
ma³ej architektury oraz budowê i rozbudowê istniej¹cych obiek-
tów i sieci infrastruktury technicznej,

10/ gospodarkê odpadami prowadziæ w oparciu o obo-
wi¹zuj¹ce przepisy, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zak³adaj¹c ich odzysk

11/ ogrzewanie zabudowy z kot³owni wbudowanej, pracu-
j¹cej w oparciu o niskoemisyjne �ród³a energii (olej opa³owy ,ener-
gia elektryczna lub gaz),

12/ dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku przyj¹æ
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.

13/ w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych w
czasie prowadzenia budowlanych robót ziemnych, roboty nale¿y
wstrzymaæ i przeprowadziæ ratownicze badania archeologiczne.

§ 4. Zgodnie z art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, dla terenów objêtych zmian¹ planu okre�lonych
symbolami ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu-
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wy-
soko�ci : 0%.

§ 5. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia  planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Paczkowa zatwier-
dzonego uchwa³¹ Nr VIII/32/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Paczkowie z dnia 23 listopada 1989r. z pó�niejszymi zmiana-
mi, w czê�ci uregulowanej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Paczków.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Wac³aw Æwik
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr142  poz. 1591) oraz art.
26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pó�n. zm.) oraz uchwa³y Rady Miej-
skiej w Paczkowie Nr XIX/157/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r. - Rada
Miejska w Paczkowie uchwala,  co nastêpuje:

R O Z D Z I A £ 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów rekreacyjnych w Kozielnie i mie�cie Pacz-
ków w rejonie Nysy K³odzkiej.

Tereny  dzieli siê na nastêpuj¹ce obszary:
1. Obszar A - po³o¿ony pomiêdzy drog¹ wojewódzk¹ nr 382

a Nys¹ K³odzk¹, przy granicy z gmin¹ Kamieniec Z¹bkowicki.
2.  Obszar B - po³o¿ony wzd³u¿ Nysy K³odzkiej, która ogra-

nicza obszar od pó³nocy.
3.  Obszar  C - po³o¿ony w pó³nocno-zachodniej czê�ci

Paczkowa i w obrêbie wsi Kozielno, na pó³noc od drogi powiato-
wej nr 27-645, w s¹siedztwie projektowanego zbiornika "Kozielno".

§ 2. Ustalenia planu obejmuj¹:
1.  Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o

ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.
2.  Linie rozgraniczaj¹ce ulice oraz drogi publiczne wraz z

urz¹dzeniami pomocniczymi.
3.  Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych.
4.  Zasady i standardy kszta³towania zabudowy (w tym

linie zabudowy i gabaryty obiektów), podzia³u na dzia³ki budow-
lane oraz warunki zagospodarowania z uwzglêdnieniem ochro-
ny �rodowiska kulturowego i przyrodniczego.

5.  Granice i zasady u¿ytkowania obiektów podlegaj¹cych
ochronie.

6.  Granice obszarów zorganizowanej dzia³alno�ci inwe-
stycyjnej.

7.  Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
8.  Tymczasowe zasady zagospodarowania i u¿ytkowania

oraz szczególne warunki zagospodarowania terenów.

§3. Ilekroæ w ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa o :
1/  planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia niniejszej uchwa-

³y Rady Miejskiej, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej,
2/  rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek w

skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y,
3/  terenie - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ obszaru wy-

odrêbnion¹ liniami rozgraniczaj¹cymi oznaczon¹ symbolem
przeznaczenia,

4/  przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez
to rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych ,

5/  przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ przeznaczenie dominuj¹ce na danym terenie,

6/  przeznaczeniu towarzysz¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ przeznaczenie, które wystêpuj¹c na danym terenie wzbo-
gaca jego zagospodarowanie i funkcje.

7/  liczbie kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ kondy-
gnacje budynku, z wyj¹tkiem piwnic, suteren i poddaszy,
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Uchwa³a Nr V/30/2003
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych
w Kozielnie i mie�cie Paczków w rejonie Nysy K³odzkiej.

8/  wysoko�ci budynków - nale¿y przez to rozumieæ wyso-
ko�æ liczon¹ od poziomu otaczaj¹cego terenu (�rednia dla na-
ro¿ników) do okapu dachu.

9/  wska�niku zabudowy terenu - nale¿y przez to rozumieæ
stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dzia³ki budowlanej.

§4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decy-
zjach administracyjnych nale¿y okre�laæ wed³ug zasad ustalonych w
stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi.

§5.1. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek planu w
skali 1:2000.

2. Ustalenia planu obowi¹zuj¹ na obszarach objêtych na
rysunku planu granicami opracowania.

3. Poni¿sze oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi usta-
leniami planu:

1/  Oznaczenie obszarów objêtych opracowaniem.
2/  Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu.
3/  Linie rozgraniczaj¹ce, które mog¹ ulec nieznacznemu

przesuniêciu.
4/  Symbole przeznaczenia terenów.
5/  Symbole klasyfikacji dróg i ulic.
6/  Nieprzekraczalne linie zabudowy.
7/  Obszar chronionego krajobrazu.
8/   Strefa "E" ekspozycji zabytkowego zespo³u miejskiego.
9/  Strefa "OW" obserwacji archeologicznej.
10/  Wyró¿nione formy zieleni towarzysz¹cej.
11/  Zasady podzia³u na dzia³ki budowlane.
12/  Zasady prowadzenia ci¹gów  pieszo-rowerowych.
13/  Zasady prowadzenia ci¹gów pieszych.
14/  Kierunek obs³ugi komunikacyjnej.
15/  Granica terenu zagro¿onego obsuwem.
16/  Granica strefy bezpieczeñstwa budowli zrzutowej i

zapory czo³owej zbiornika "Kozielno".
17/  Dominanta przestrzenna.
4.    Na rysunku planu wystêpuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia,

nie bêd¹ce obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1)   Granica województw.
2/  Granica gminy.
3/  Granica obrêbów miasta Paczków i wsi Kozielno.
4/  Orientacyjna granica projektowanego zbiornika "Kozielno".
5/  Orientacyjny zasiêg powodzi z 1997 r.
6/  Napowietrzna linia �redniego napiêcia 15 kV.
7/  Kablowa linia �redniego napiêcia 15 kV.
8/  Osie dróg i ulic.
9/  Oznaczenia dróg przyleg³ych do obszarów objêtych planem:
a/  droga wojewódzka nr 382 Dzier¿oniów - Z¹bkowice

�l¹skie - Paczków,  dla której "Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Paczków" usta-
la kategoriê drogi g³ównej, oznaczona symbolem KG nr 382,

b/   droga powiatowa nr 27-645 Paczków - B³otnica, dla
której "Studium..." ustala kategoriê drogi zbiorczej, oznaczona
symbolem KZ nr 27-645,

c/   droga dojazdowa  do budowli zrzutowych, oznaczona sym-
bolem KD1,

d/ ulica Miraszewskiego, oznaczona symbolem KD2.
5.  Na rysunku planu przedstawia siê tak¿e proponowane

przekroje uliczne, w skali 1:200.
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R O Z D Z I A £ 2
USTALENIA DLA CA£EGO OBSZARU OBJÊTEGO PLANEM

§6.Ustala siê przeznaczenie terenów.
1. Ustala siê nastêpuj¹ce podstawowe przeznaczenia

obszarów:
1/  Obszar A -  us³ugi sportu i rekreacji zwi¹zane z istnie-

j¹cym zbiornikiem wodnym,
2/  Obszar B -  zieleñ ³êgowa i  wody,
3/  Obszar C - rekreacja, turystyka i  mieszkalnictwo.
2.  Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funk-

cjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.
3.  Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenia podstawowe

poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cy-
mi i oznaczonych  symbolami:

1/  Grunty rolne oznaczone symbolem R.
2/  Lasy oznaczone symbolem ZL.
3/  Lasy wraz z wodami, oznaczone symbolem ZL,W.
4/  Zieleñ parkowa oznaczona symbolem ZP.
5/  Zieleñ trwa³a ³êgowa oznaczona symbolem ZT.
6/  Wody p³yn¹ce i stoj¹ce oznaczone symbolem W.
7/  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno stoj¹-

ca oznaczona symbolem MN.
8/  Zabudowa mieszkaniowa i us³ugi oznaczona symbo-

lem MN,U.
9/  Zabudowa letniskowa oznaczona symbolem ML.
10  Us³ugi sportu oznaczone na rysunku planu symbola-

mi US1, US2, US3.
11/  Us³ugi turystyki oznaczone symbolami UT1 i UT2.
12/  Us³ugi pozosta³e oznaczone symbolem U.
13/  Ulice i drogi oznaczone symbolem K.
14/   Parkingi z us³ugami towarzysz¹cymi oznaczone sym-

bolami KS.
15/  Stacje transformatorowe oznaczone symbolem EE.
16/  Stacja redukcyjna gazu oznaczona symbolem EG.
17/  Okre�lone dla czê�ci terenów przeznaczenia towarzy-

sz¹ce podaje siê w rozdzia³ach zawieraj¹cych ustalenia dla
poszczególnych obszarów.

§ 7.Ustala siê tereny przeznaczone do realizacji celów
publicznych.

1.  Tereny komunikacji:
1/  Ulice, drogi publiczne i ci¹gi pieszo-jezdne.
2/  Parkingi ogólnodostêpne.
3/  Ci¹gi pieszo-rowerowe i piesze.
2.  Parki i skwery.
3.  Us³ugi sportu oznaczone symbolem US.

§8.Ustala siê warunki i zasady kszta³towania zabudo-
wy oraz urz¹dzenia terenów dla wszystkich obszarów objê-
tych opracowaniem:

1.  Obowi¹zuje nakaz stosowania w budownictwie form
architektonicznych harmonizuj¹cych z walorami krajobrazowy-
mi obszaru chronionego krajobrazu.

2.  Wyznacza siê nieprzekraczalne linie zabudowy o prze-
biegu podanym na rysunku planu.

3.  Na terenach, gdzie na rysunku nie okre�la siê linii
zabudowy, nale¿y j¹ kszta³towaæ zgodnie z   przepisami szcze-
gólnymi i odrêbnymi.

4.  Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje zieleni towarzysz¹-
cej i nanosi je na rysunku planu:

1/  Zieleñ towarzysz¹ca terenom komunikacji w formie pasów
zieleni ze szpalerem drzew w liniach rozgraniczaj¹cych ulic.

2/  Zieleñ izolacyjna w formie pasów zieleni, które tworz¹
drzewa, krzewy i zieleñ niska.

5.  W liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê:
1/  Umieszczanie ogrodzeñ spe³niaj¹cych warunki okre-

�lone w przepisach szczególnych lub w ustaleniach dla po-
szczególnych obszarów.

2/  Prowadzenie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej na
warunkach okre�lonych w przepisach szczególnych, z uwzglêd-
nieniem docelowego przekroju drogi.

6.  Na wszystkich obszarach objêtych planem dopuszcza siê
prowadzenie dróg i dojazdów wewnêtrznych. dostosowanych do wiel-
ko�ci i charakteru ruchu okre�lonego zgodnie z ustaleniami planu.

7.  Wymaga siê lokalizacji miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych w obrêbie poszczególnych terenów w
ilo�ci co najmniej:

1/  Na terenach  mieszkaniowych - 2 miejsca postojowe/
dzia³kê.

2/  Na terenach  us³ugowych:
a/  dla gastronomii - 1 m.p. na 6-8 m2 powierzchni czê�ci

konsumpcyjnej,
b/  dla sklepów - 1 m.p. na 40 m2 pow. u¿ytkowej, nie mniej

ni¿ 2 m.p. na sklep,
c/  dla hal sportowych, krêgielni itp.- 1 m.p. na 50 m2 pow.

u¿ytkowej + 1 m.p. na 10    miejsc na widowni,
d/  dla salonów gry - 1 m.p. na 15 m2 powierzchni sali gry,
e/  dla hoteli i pensjonatów - 1 m.p. na 4 ³ó¿ka.
8.  Wyznacza siê strefê bezpieczeñstwa budowli zrzutowej

i zapory czo³owej zbiornika "Kozielno", której granicê przedsta-
wia siê na rysunku planu. Dla terenu strefy ustala siê:

1/  Wstêp mo¿e odbywaæ siê jedynie za zgod¹ zarz¹dcy
zbiornika wodnego.

2/  Wprowadza siê zakaz biwakowania,  palenia ognisk,
p³ywania wp³aw i korzystania ze sprzêtu p³ywaj¹cego.

§9.Ustala siê zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego.
1.  Wiêkszo�æ terenu objêtego planem znajduje siê w gra-

nicach Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu, utworzonego uchwa³¹ Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. (pod nazw¹ "Rejon
jezior Otmuchowskiego i Nyskiego"). Granice obszaru chronio-
nego krajobrazu przedstawia siê na rysunku planu.

2.  W zwi¹zku z tym obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zago-
spodarowania:

1/  Zakaz lokalizacji obiektów powoduj¹cych zanieczysz-
czenia powietrza, gleby wody b¹d� uci¹¿liwych jako �ród³o ha³asu.

2/  Zabudowa, urz¹dzenia komunikacyjne i techniczne win-
ny byæ zharmonizowane z otaczaj¹cym krajobrazem, cechowaæ
siê estetycznym wygl¹dem, zabudowa powinna nawi¹zywaæ do
lokalnych tradycji budowlanych.

3.  Ze wzglêdu na wysokie walory krajobrazowe terenu
objêtego planem nie dopuszcza siê realizacji obiektów zalicza-
nych do kategorii budynków �redniowysokich, wysokich i wyso-
ko�ciowych oraz innych budowli w wysoko�ci wiêkszej ni¿ 12m.

4.  Obszary objête planem znajduj¹ siê w strefie ochrony
po�redniej ujêæ wodnych dla miasta Wroc³awia, w zlewni chro-
nionej rzeki Nysy K³odzkiej.

5.  Na terenach wyznaczonych na cele budowlane dopusz-
cza siê wy³¹cznie wystêpowanie i lokalizowanie obiektów miesz-
kalnych, letniskowych i us³ugowych, nie wywo³uj¹cych sta³ych
lub okresowych uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska i mieszkañców.

6.  Nie dopuszcza siê wprowadzenia us³ug mog¹cych
pogorszyæ stan �rodowiska i jako�æ ¿ycia mieszkañców.

7.  Obszary A i B le¿¹ w zasiêgu powodzi z 1997 r. o praw-
dopodobieñstwie zbli¿onym do Q1%. Orientacyjny zasiêg powo-
dzi przedstawia siê na rysunku planu.

8.  Po realizacji zbiornika "Kozielno" tereny te bêd¹ nadal
w warunkach powodziowych nara¿one na podtopienie.

9.  Dla obszarów tych obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce z
przepisów szczególnych i odrêbnych, zakazuj¹ce miêdzy innymi:

1/  Gromadzenia �cieków, prowadzenia odzysku lub uniesz-
kodliwiania odpadów, w tym w szczególno�ci ich sk³adowania.

2/  Wykonywania urz¹dzeñ wodnych oraz wznoszenia in-
nych obiektów budowlanych.

3/  Sadzenia drzew i krzewów, z wyj¹tkiem ro�linno�ci sta-
nowi¹cej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych.
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10.  Tereny przeznaczone do zagospodarowania nierolni-
czego i niele�nego nale¿¹ do nastêpuj¹cych rodzajów terenów,
ze wzglêdu na dopuszczalne poziomy ha³asu:

1/  Pod zabudowê mieszkaniow¹ - tereny oznaczone sym-
bolami MN, MN,U, ML.

2/  Na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem -
tereny oznaczone symbolami US1, US2, US3, UT1 i UT2.

11.  Dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania
nierolniczego ustala siê dopuszczalny poziom ha³asu wyra¿ony
równowa¿nym poziomem d�wiêku w dB(A), który wynosi:

1/  W porze dziennej:
a/  od drogi publicznej - 55 dB(A)
b/  od innych obiektów i grup �róde³ ha³asu - 45 dB(A)
2/  W porze nocnej:
a/  od drogi publicznej - 45 dB(A)
b/  od innych obiektów i grup �róde³ ha³asu - 40 dB(A)
12.  Ustala siê ochronê istniej¹cej szaty ro�linnej - staro-

drzewu, ci¹gów zieleni zwi¹zanych z ciekami wodnymi, ci¹gów
zieleni ³êgowej wzd³u¿ rzeki Nysy K³odzkiej, zadrzewieñ i zakrze-
wieñ �ródpolnych i cieków wodnych  poprzez:

1/  utrzymanie naturalnych siedlisk ³¹kowych i ro�linno-
�ci wodnej oraz w miarê mo¿liwo�ci ich powiêkszanie i wzbo-
gacanie gatunkowe.

2/  zakaz pozyskiwania, niszczenia i uszkadzania drzew i
krzewów.

3/  zakaz niszczenia i likwidowania cieków wodnych.
13.  Zaleca siê zachowanie zgodno�ci sk³adu gatunko-

wego planowanych nasadzeñ (zieleñ izolacyjna i towarzysz¹ca)
z warunkami siedliskowymi, otaczaj¹c¹ szat¹ ro�linn¹ (zadrze-
wienia, zalesienia) i mo¿liwie zbli¿onym sk³adem do tzw. ro�lin-
no�ci potencjalnej tego regionu.

14.  Wprowadza siê przy pracach ziemnych obowi¹zek
zdjêcia humusu i wykorzystania na cele produkcji rolnej lub re-
kultywacji terenów.

15.  Ustala siê zakaz wprowadzania nieoczyszczonych
�cieków do gruntu i wód, zanieczyszczania terenu olejami i ich
pochodnymi, detergentami.

16.  Ustala siê zakaz stosowania �rodków chemicznej
ochrony ro�lin nale¿¹cych do I i II klasy trucizn.

§10.Ustala siê zasady ochrony �rodowiska kulturowego.
1.  Czê�æ terenów objêtych planem znajduje siê w strefie "E"-

ochrony ekspozycji uk³adu zabytkowego miasta Paczkowa. Granice
strefy, przyjête zgodnie z obowi¹zuj¹cym planem ogólnym zagospo-
darowania przestrzennego miasta Paczkowa podaje siê na rysunku
planu. Zapisy dotycz¹ce zabudowy oraz zasad zagospodarowania w
obrêbie strefy podaje siê w ustaleniach szczegó³owych dla poszcze-
gólnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi - §15 i §19
niniejszej uchwa³y. W obrêbie strefy "E" nie przewiduje siê lokalizacji
jakiejkolwiek zabudowy sta³ej.

2.  Wprowadza siê wymóg opiniowania inwestycji budow-
lanych po³o¿onych na terenie strefy "E" z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków.

3.  Czê�æ obszaru nr 3 po³o¿ona jest w strefie "OW" -
obserwacji archeologicznej. Granice strefy, przyjête zgodnie z
obowi¹zuj¹cym planem ogólnym zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Paczkowa podaje siê na rysunku planu.

4.  Prace ziemne w obrêbie strefy "OW" musz¹ byæ  prowa-
dzone pod nadzorem archeologicznym, na koszt inwestora, przez
uprawnion¹ do tego instytucjê archeologiczn¹. W przypadku
odkrycia zabytków i obiektów archeologicznych nale¿y podj¹æ
ratownicze badania wykopaliskowe.

§ 11.Nie wyznacza siê obszarów zorganizowanej dzia-
³alno�ci inwestycyjnej.

§ 12.Ustala  siê zasady obs³ugi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej.

1.  Woda pobierana bêdzie z wodoci¹gu miejskiego.

2.  Ustala siê rozdzielnosp³awny system kanalizacji.
3.  Nie  przewiduje siê stosowania systemów indywidual-

nych lub grupowych oczyszczania �cieków b¹d� zbiorników bez-
odp³ywowych.

4.  �cieki  bêd¹ odprowadzane do miejskiej oczyszczalni
�cieków.

5.  Wody opadowe z terenów przeznaczonych na parkingi
oraz innych terenów mog¹cych zanieczy�ciæ wody powierzch-
niowe nale¿y oczyszczaæ w stopniu zapewniaj¹cym usuniêcie
zawiesin ogólnych oraz substancji ekstrahuj¹cych siê eterem
do warto�ci okre�lonych w przepisach szczególnych.

6.  Odpady sta³e winne byæ gromadzone w odpowiednich
pojemnikach i okresowo wywo¿one na komunalne wysypisko
�mieci, w sposób zgodny z ustaleniami uchwa³y Rady Miejskiej
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci
i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy Paczków.

7.  Powstaj¹ce inne odpady zwi¹zane z dzia³alno�ci¹  us³u-
gow¹  gromadzone musz¹ byæ w odpowiedni sposób na pose-
sji w³a�ciciela terenu i kierowane do odbioru przez specjali-
styczne firmy wed³ug zawartych umów cywilno-prawnych.

8.  Nie dopuszcza siê budowy obiektów bez mo¿liwo�ci
pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, uzbrojenie
w sieci infrastruktury musi wyprzedzaæ inwestycje kubaturowe.

9. Nie dopuszcza siê korzystania z obiektów nie posia-
daj¹cych sprawnego systemu usuwania �cieków.

10.  Przesy³anie i dystrybucja paliw gazowych, energii elek-
trycznej i ciep³a bêdzie siê odbywaæ zgodnie z planami rozwoju
sporz¹dzonymi przez przedsiêbiorstwa energetyczne zgodnie z
przepisami szczególnymi i odrêbnymi.

11.  Zasady zaopatrzenia w ciep³o, gaz i energiê elektryczn¹:
1/  Zaopatrzenie w ciep³o:
a/  zaopatrzenie w ciep³o bêdzie odbywaæ siê przy stoso-

waniu urz¹dzeñ grzewczych wysokiej sprawno�ci i no�ników
energii o niskiej emisji zanieczyszczeñ

b/  wprowadza siê zakaz realizacji  kot³owni na paliwa
sta³e nieekologiczne,

2/  Zaopatrzenie w gaz ziemny:
a/  przewiduje siê zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych,
b/  dla zaopatrzenia obszaru w gaz ziemny planuje siê

lokalizacjê stacji redukcyjnej gazu, na terenie oznaczonym sym-
bolem EG oraz realizacjê rozdzielczej sieci gazowej.

3/  Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
a/  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ bêdzie odbywaæ

siê zgodnie z warunkami wydanymi przez Zak³ad Energetyczny.
b/  przewiduje siê zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ do

celów o�wietleniowych, gospodarczych oraz  grzewczych,
c/  istniej¹ce napowietrzne linie elektroenergetyczne w

razie kolizji z projektowanym zainwestowaniem mog¹ zostaæ
przebudowane na wniosek inwestora, który zostanie obci¹¿ony
kosztami przebudowy.

d/  dla zaopatrzenia obszaru w energiê elektryczn¹ nie-
zbêdna jest budowa stacji elektroenergetycznych 15/0,4kV,

e/  w planie rezerwuje siê tereny dla lokalizacji stacji trans-
formatorowych, na terenach oznaczonych symbolem EE.

12.  W granicach wszystkich obszarów objêtych planem
dopuszcza siê lokalizowanie urz¹dzeñ i sieci infrastruktury tech-
nicznej niezbêdnych dla prawid³owej obs³ugi tych obszarów.

13.  Sieci infrastruktury technicznej nale¿y w miarê mo¿li-
wo�ci prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych terenów publicznych -
ulic, dróg dojazdowych, ci¹gów pieszo-jezdnych i pieszych.

§ 13.Ustala siê tymczasowe sposoby zagospodarowa-
nia oraz u¿ytkowania terenów.

1.  Do czasu realizacji ustaleñ planu obowi¹zuje dotych-
czasowy sposób u¿ytkowania terenów.

2.  Na terenach zarezerwowanych na budowê nowych i
modernizacjê istniej¹cych dróg mog¹ byæ wznoszone tylko tym-
czasowe budynki lub konstrukcje budowlane, ich usuniêcie w
wypadku budowy drogi nastêpuje na koszt w³a�ciciela.
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R O Z D Z I A £ 3
USTALENIA DLA OBSZARU A

§ 14.1.  Podstawowym przeznaczeniem obszaru s¹ us³u-
gi rekreacji zwi¹zane z istniej¹cym zbiornikiem wodnym. Prze-
znaczenie towarzysz¹ce stanowi zieleñ ³êgowa i u¿ytki rolne.

2.   Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru.
1/  Dojazd do obszaru stanowi droga wojewódzka nr 382

Dzier¿oniów - Z¹bkowice �l¹skie - Paczków oraz droga dojaz-
dowa do budowli zrzutowych, oznaczona symbolem KD1.

2/  Przewiduje siê lokalizacjê  przystanku komunikacji zbio-
rowej - zatoki autobusowej przy terenie parkingu z us³ugami
towarzysz¹cymi.

3/  Obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru stanowi droga dojaz-
dowa o symbolu KD1 oraz drogi wewnêtrzne.

§15.Ustalenia dla poszczególnych terenów wyodrêbnio-
nych liniami rozgraniczaj¹cymi.

1.  Grunty rolne oznaczone symbolem R.
1/  Wprowadza siê zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudo-

wy kubaturowej.

2.  Zieleñ trwa³a ³êgowa oznaczona symbolem ZT.
1/  Wprowadza siê zakaz lokalizacji zabudowy, z wyj¹tkiem

obiektów gospodarki wodnej.
2/  Dopuszcza siê prowadzenie dróg dojazdowych we-

wnêtrznych do obiektów gospodarki wodnej oraz wyznaczenie
�cie¿ek dla pieszych i dla rowerów.

3.  Droga dojazdowa oznaczona symbolem KD1.
1/  Dla drogi ustala siê szeroko�æ 10m w liniach rozgrani-

czaj¹cych.
2/  Drogê zakañcza siê placem do zawracania o wymia-

rach 20x20m.
4.  Poszerzenia dróg oznaczone symbolem K.
1/  Poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 382 - teren o szero-

ko�ci 4,5 metra, oznaczony symbolem 1K.
2/  W pasie poszerzenia przewiduje siê lokalizacjê urz¹-

dzeñ obs³ugi komunikacji zbiorowej - przystanków, zatok auto-
busowych.

3/  Poszerzenie ulicy dojazdowej do budowli zrzutowych -
teren o szeroko�ci 4 m, oznaczony symbolem 2K.

5.  Parking z us³ugami towarzysz¹cymi oznaczony symbo-
lem KS.

1/  Podstawowe przeznaczenie terenu stanowi parking
dla postojów czasowych dla potrzeb terenu rekreacji. Przeznacze-
niem towarzysz¹cym s¹ us³ugi takie jak handel i gastronomia.

2/  Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu stanowi droga dojaz-
dowa, oznaczona symbolem KD1. Nie dopuszcza siê wjazdu na
teren z drogi wojewódzkiej.

3/  Kszta³towanie zabudowy i urz¹dzanie terenu:
a/  wykonanie parkingu oraz wprowadzenie us³ug wyma-

ga podniesienia poziomu terenu do poziomu korony drogi wo-
jewódzkiej,

b/  zaleca siê wykonanie parkingu "zielonego" o nawierzch-
ni a¿urowej. Minimalna ilo�æ miejsc postojowych - 50,

c/  ustala siê obowi¹zek realizacji obiektów sanitarnych,
d/  dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy sezonowej - obiek-

tów handlu i gastronomii,
e/  ustala siê obowi¹zek urz¹dzenia pasa zieleni izolacyj-

nej, o lokalizacji podanej na rysunku planu,
f/  ustala siê obowi¹zek urz¹dzenia zieleni towarzysz¹cej,

o powierzchni minimum 10% powierzchni terenu,

4/  Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na mniejsze dzia³ki
budowlane.

6.  Us³ugi sportu i rekreacji oznaczone symbolem 1US.

1/  Podstawowym przeznaczeniem terenu jest rekreacja i
wypoczynek zwi¹zane z istniej¹cym zbiornikiem wodnym,

2/  Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu stanowi¹ drogi wewnêtrz-
ne prowadzone od dróg stanowi¹cych dojazd do obszaru,

3/  Kszta³towanie zabudowy i urz¹dzanie terenu:
a/  planuje siê wykorzystanie istniej¹cego zbiornika wod-

nego, opisanego liter¹ w na cele rekreacyjne, w tym na k¹pieli-
sko, po spe³nieniu wymagañ s³u¿b sanitarnych i ochrony �rodo-
wiska,

b/  wyznacza siê strefê zagospodarowania, opisan¹ na
rysunku planu liter¹ z - gdzie nale¿y lokalizowaæ pla¿ê k¹pieli-
ska, terenowe urz¹dzenia sportowe,

c/  ze wzglêdu na zagro¿enie terenu podtopieniem  przez
zrzut wody ze zbiornika "Kozielno", nie dopuszcza siê lokalizacji
zabudowy sta³ej,

d/  w strefie zagospodarowania ustala siê obowi¹zek urz¹-
dzenia zieleni towarzysz¹cej, o powierzchni minimum 20% stre-
fy, w formie zieleni niskiej o charakterze ozdobnym i trawników,

4/  Nie dopuszcza siê podzia³u terenu na mniejsze dzia³ki
budowlane.

R O Z D Z I A £ 4
USTALENIA DLA OBSZARU B

§16.1.  Podstawowym przeznaczeniem obszaru jest zieleñ ³ê-
gowa i wody. Przeznaczenie towarzysz¹ce stanowi¹ u¿ytki rolne.

2.  Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru.
1/  Dojazd stanowi¹ nastêpuj¹ce drogi:
a/  ulica Miraszewskiego, oznaczona symbolem KD2,
b/  droga gminna nr ewd. 16, oznaczona symbolem Kpj.
2/  Obs³uga poszczególnych terenów odbywa siê przy po-

mocy dróg wewnêtrznych.

§17.Ustalenia dla poszczególnych terenów wyodrêbnio-
nych liniami rozgraniczaj¹cymi.

1.  Grunty rolne oznaczone symbolem R.
1/  Grunty mog¹ byæ u¿ytkowane jako grunty rolne a tak¿e

jako ogrody dzia³kowe.
2/  W wypadku przeznaczenia terenu na ogrody dzia³kowe

dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki o powierzchni zgodnej z
przepisami szczególnymi i odrêbnymi.

3/  Nie dopuszcza siê wprowadzania jakiejkolwiek zabu-
dowy kubaturowej.

2.  Zieleñ trwa³a ³êgowa oznaczona symbolem ZT.
1/  Wprowadza siê zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z

wyj¹tkiem obiektów gospodarki wodnej.
2/  Dopuszcza siê prowadzenie dróg dojazdowych we-

wnêtrznych do obiektów gospodarki wodnej oraz wyznaczenie
�cie¿ek dla pieszych i dla rowerów.

3/  Dopuszcza siê lokalizacjê terenowych urz¹dzeñ rekre-
acyjnych.

3.  Wody oznaczone symbolem W, które obejmuj¹:
1/  Rzekê M³ynówkê.
2/  Korektê kana³u z budowli zrzutowych zbiornika wodne-

go "Kozielno". Ustalenie granic terenu zajêtego przez wody na-
st¹pi na etapie realizacji inwestycji. Pozosta³y teren nale¿y u¿yt-
kowaæ jako zieleñ trwa³¹.

R O Z D Z I A £ 5
USTALENIA DLA OBSZARU C

§18.1.  Podstawowym przeznaczeniem obszaru s¹ us³ugi
rekreacji i turystyki oraz zabudowa mieszkaniowa.

2.  Przeznaczenie towarzysz¹ce stanowi¹ zieleñ - lasy i parki.
3.  Ustala siê zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru
1/  Dojazd do obszaru stanowi droga powiatowa nr 27-645

Paczków - B³otnica, o szeroko�ci 20 m w liniach rozgraniczaj¹-
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cych. Drogê oznacza siê na rysunku planu symbolem KZ 1/2
nr 27-645. Przy realizacji ustaleñ planu niezbêdna bêdzie przebu-
dowa tej drogi, do osi¹gniêcia parametrów ulicy zbiorczej,

2/  W pasie drogowym drogi powiatowej przewiduje siê
lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji zbiorowej - przystan-
ków, zatok autobusowych,

3/  Wyznacza siê nastêpuj¹ce drogi dojazdowe i ci¹gi pie-
szo-jezdne obs³uguj¹ce obszar:

a/  ulice dojazdowe, oznaczone symbolami KD2 o szero-
ko�ci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych. W liniach rozgranicza-
j¹cych wyró¿nia siê jezdniê o szeroko�ci 5 m, dwustronne chod-
niki i �cie¿kê rowerow¹,

b/  ulica dojazdowa, oznaczona symbolem KD3 o szeroko�ci
20 m w liniach rozgraniczaj¹cych. W jej liniach rozgraniczaj¹cych wy-
ró¿nia siê jezdniê o szeroko�ci 5 m, dwustronne chodniki, �cie¿kê
rowerow¹ i dwustronny pas zieleni ze szpalerem drzew,

c/  ulica dojazdowa, oznaczona symbolem KD4 o szero-
ko�ci 16 m w liniach rozgraniczaj¹cych. W liniach rozgraniczaj¹-
cych wyró¿nia siê jednokierunkow¹ jezdniê o szeroko�ci 3,5 m,
dwustronne chodniki, �cie¿kê rowerow¹ i jednostronny pas zie-
leni ze szpalerem drzew,

d/  ulice dojazdowe, oznaczone symbolem KD5 o szero-
ko�ci 13 m w liniach rozgraniczaj¹cych. W liniach rozgraniczaj¹-
cych dróg wyró¿nia siê jezdniê o szeroko�ci 5 m, dwustronne
chodniki, �cie¿kê rowerow¹ i jednostronny pas zieleni ze szpa-
lerem drzew,

e/  ulice dojazdowe, które maj¹ formê siêgaczy s¹ zakoñ-
czone placami do zawracania o wymiarach 20 x 20m,

f/  ci¹gi pieszo-jezdne, oznaczone symbolem Kpj o szero-
ko�ci 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych,  zakoñczone placami do
zawracania o wymiarach 12 x 14 m,

g/  ci¹gi pieszo-jezdne, oznaczone symbolem Kpj o szero-
ko�ci 5 - 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych biegn¹ce równolegle
do drogi powiatowej,

4/  Kierunki obs³ugi komunikacyjnej przedstawia siê na
rysunku planu,

5/  Nie dopuszcza siê zwiêkszania ilo�ci bezpo�rednich
wyjazdów z dzia³ek na drogê powiatow¹,

6/  Proponowane przekroje uliczne przedstawia siê na
rysunku planu,

7/  Wyznacza siê nastêpuj¹ce ci¹gi pieszo-rowerowe,
oznaczone symbolem Kpr, tworz¹ce system komunikacyjny na
ca³ym obszarze:

a/  ci¹g pieszo-rowerowy prowadzony wzd³u¿ drogi powia-
towej o szeroko�ci 5 m w liniach rozgraniczaj¹cych, w tym �cie¿-
ka rowerowa i chodnik,

b/  �cie¿ka rowerowa i chodnik stanowi¹ na wyodrêbnio-
nych fragmentach czê�æ ci¹gu pieszo-jezdnego o szeroko�ci 8 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.

 c/ ci¹gi pieszo-rowerowe o szeroko�ci 3-4 m w liniach
rozgraniczaj¹cych przy terenach zainwestowania oraz ich konty-
nuacja na terenach lasu i zieleni parkowej.

8/  Wyznacza siê parkingi ogólnodostêpne dla postojów
czasowych oznaczone symbolem KS.

4.  Ustala siê zasady podzia³u terenów na dzia³ki budowlane:
1/  Zasady podzia³u na dzia³ki przedstawia siê w formie

graficznej na rysunku planu.
2/  Dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane inny ni¿

przedstawiony na rysunku planu, pod warunkiem zachowania
nastêpuj¹cej minimalnej powierzchni dzia³ek:

a/  dla terenów oznaczonych symbolem MN - 0,09 ha,
b/  dla terenów oznaczonych symbolem MN,U - 0,11 ha,
c/  dla terenów oznaczonych symbolem ML - 0,10 ha,
d/  dla terenów oznaczonych symbolem UT1 - 0,20 ha,
e/  dla terenów oznaczonych symbolem UT2 - 0,30 ha,
f/  dla terenów oznaczonych symbolem U - 0,05 ha.
3/  Nie dopuszcza siê podzia³u na dzia³ki budowlane tere-

nów oznaczonych symbolami US2.

4/  Dopuszcza siê podzia³ terenu oznaczonego symbolem
US3 na dwie dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni
0,25 ha ka¿da.

5.  Obszar jest po³o¿ony w strefie krawêdziowej doliny Nysy
K³odzkiej i istnieje zagro¿enie obsuwem krawêdzi skarp nad-
rzecznych.

6.  Ustala siê strefê zagro¿on¹ obsuwem, w obrêbie któ-
rej nie dopuszcza siê lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy. Grani-
cê strefy przedstawia siê na rysunku planu.

7.  Przed przyst¹pieniem do realizacji wszelkich inwestycji
budowlanych na obszarze wprowadza siê wymóg wykonania
ekspertyzy no�no�ci geotechnicznej gruntu.

§19.Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia oraz kszta³to-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczegól-
nych terenów wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi.

1.   Istniej¹ce i planowane lasy ochronne oznaczone sym-
bolem  ZL.

1/  Lasy bêd¹ udostêpnione dla potrzeb turystyki.
2/  Planuje siê prowadzenie ci¹gów pieszych i pieszo-

rowerowych, a tak¿e �cie¿ek edukacyjnych. Zasady prowadze-
nia ci¹gów pieszych i pieszo-rowerowych podaje siê w formie
graficznej na rysunku planu. Ich przebieg ma zapewniæ po³¹cze-
nie pomiêdzy terenami ci¹gów wyznaczonymi liniami rozgrani-
czaj¹cymi.

3/  Dopuszcza siê realizacjê terenowych urz¹dzeñ sporto-
wych, za zgod¹ w³a�ciwego Nadle�nictwa.

4/  Nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów kubaturowych, za
wyj¹tkiem obiektów przeznaczonych dla potrzeb gospodarki le�nej.

2.  Parki i skwery oznaczone symbolem ZP.
1/  Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zieleñ

parkowa.
2/  Przeznaczenie towarzysz¹ce stanowi¹ us³ugi rekreacji.
3/  Planuje siê prowadzenie ci¹gów pieszych i pieszo-

rowerowych, a tak¿e �cie¿ek edukacyjnych. Zasady prowadze-
nia ci¹gów pieszych i pieszo-rowerowych podaje siê w formie
graficznej na rysunku planu. Ich przebieg ma zapewniæ po³¹cze-
nie pomiêdzy terenami ci¹gów wyznaczonymi liniami rozgrani-
czaj¹cymi.

4/  Planuje siê lokalizacjê placów zabaw dla dzieci oraz
terenowych urz¹dzeñ sportowych.

5/  Nie dopuszcza siê lokalizacji jakichkolwiek obiektów
kubaturowych.

3.  Zabudowa jednorodzinna, wolno stoj¹ca, oznaczona
symbolem MN.

1/  Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zabudo-
wa mieszkaniowa.

2/  Przeznaczeniem towarzysz¹cym s¹ us³ugi takie jak pra-
cownie i gabinety w pomieszczeniach bêd¹cych czê�ci¹ obiek-
tu mieszkalnego.

3/  Na ka¿dej z dzia³ek projektuje siê lokalizacjê jednego
budynku mieszkalnego, dopuszcza siê budowê  obiektu gospo-
darczego i gara¿u wolno stoj¹cego.

4/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków miesz-
kalnych na jedn¹ kondygnacjê z dopuszczeniem u¿ytkowego
poddasza - maksymalna wysoko�æ �ciany 4,5 m,

5/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków gospo-
darczych i gara¿y na 1 kondygnacjê naziemn¹.

6/  Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy o przebie-
gu podanym na rysunku planu.

7/  Ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki - 0,25.
8/  Ustala siê obowi¹zek urz¹dzenia zieleni towarzysz¹cej, na

powierzchni co najmniej 30% powierzchni ka¿dej z dzia³ek.

4.  Zabudowa jednorodzinna  wolno stoj¹ca z us³ugami
oznaczona symbolem MN,U.
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1/  Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zabudo-
wa mieszkaniowa.

2/  Przeznaczeniem towarzysz¹cym s¹ us³ugi nieuci¹¿li-
we takie jak handel, gastronomia w odrêbnych obiektach zloka-
lizowanych na terenie dzia³ki budowlanej.

3/  Na ka¿dej z dzia³ek projektuje siê lokalizacjê jednego
budynku mieszkalnego i budynku us³ugowego, dopuszcza siê
lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego.

4/  Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy o przebie-
gu podanym na rysunku planu.

5/  Ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki - 0,4.
6/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków miesz-

kalnych i us³ugowych - na dwie  kondygnacje  z dopuszczeniem
u¿ytkowego poddasza - maksymalna wysoko�æ �ciany 7,5 m.

7/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ gara¿y  na jedn¹
kondygnacjê naziemn¹.

8/  Ustala siê obowi¹zek urz¹dzenia zieleni towarzysz¹-
cej, na powierzchni co najmniej 20% powierzchni ka¿dej z dzia-
³ek. Zieleñ od frontu dzia³ek winna mieæ charakter ozdobny.

5.  Zabudowa jednorodzinna wolno stoj¹ca o charakterze
rekreacyjnym i letniskowym, oznaczona symbolem ML.

1/  Na ka¿dej z dzia³ek projektuje siê lokalizacjê budynku
mieszkalnego, dopuszcza siê budowê  gara¿u wolno stoj¹cego.

2/  Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy o przebie-
gu podanym na rysunku planu.

3/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków miesz-
kalnych na jedn¹ kondygnacjê z dopuszczeniem u¿ytkowego
poddasza - maksymalna wysoko�æ �ciany 4,5 m.

4/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ gara¿y  na jedn¹
kondygnacjê.

5/  Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy o przebie-
gu podanym na rysunku planu.

6/  Ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki - 0,25.
7/  Ustala siê obowi¹zek urz¹dzenia zieleni towarzysz¹cej, na

powierzchni co najmniej 35% powierzchni ka¿dej z dzia³ek.

6.  Us³ugi rekreacji i sportu oznaczone symbolem  US2.
1/  Planuje siê budowê terenowych boisk i urz¹dzeñ spor-

towych, takich jak boiska do gier i æwiczeñ, tory do jazdy na de-
skach i rolkach,  korty, itp.

2/  Zaleca siê przeznaczenie czê�ci boisk na lodowisko w
okresie zimowym,

3/  Przewiduje siê budowê obiektów zaplecza takich jak
sanitariaty, przebieralnie, administracja.

4/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na jedn¹
kondygnacjê - wysoko�æ �ciany 4,5 m.

7.  Us³ugi sportu i rekreacji oznaczone symbolem  US3.
1/  Teren przeznacza siê na lokalizacjê kubaturowych obiek-

tów sportowych takich jak kryty kort tenisowy, sala sportowa wraz
z zapleczem.

2/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy na jedn¹
kondygnacjê naziemn¹.

3/  Ustala siê obowi¹zek urz¹dzenia zieleni towarzysz¹-
cej, na powierzchni co najmniej 15% powierzchni ka¿dej z dzia³ek.

4/  Dopuszcza siê czasowe wykorzystanie terenu na tere-
nowe urz¹dzenia sportowe, do chwili realizacji obiektów kuba-
turowych.

5/  Zaleca siê wykonanie dominanty przestrzennej, o loka-
lizacji podanej na rysunku planu.

8.  Us³ugi turystyki oznaczone symbolem UT1.
1/  Podstawowym przeznaczeniem terenów s¹ us³ugi tu-

rystyki takie jak niewielkie hotele i pensjonaty.
2/  Funkcjê towarzysz¹c¹ stanowi mieszkalnictwo, w po-

mieszczeniach bêd¹cych czê�ci¹ obiektów us³ugowych.
3/  Na ka¿dej dzia³ce budowlanej przewiduje siê lokaliza-

cjê jednego obiektu us³ugowego, dopuszcza siê budowê gara-
¿u i  obiektu gospodarczego.

4/  Dopuszcza siê lokalizacjê domków kempingowych oraz
urz¹dzenie pól namiotowych.

5/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków us³ugo-
wych na dwie kondygnacje z u¿ytkowym poddaszem - maksy-
malna wysoko�æ �ciany 7,5 m.

6/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ pozosta³ych budyn-
ków na jedn¹ kondygnacjê naziemn¹.

7/  Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy o przebie-
gu podanym na rysunku planu.

8/  Ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki - 0,4.
9/  Ustala siê obowi¹zek urz¹dzenia zieleni towarzysz¹-

cej, na powierzchni co najmniej 20% powierzchni ka¿dej z dzia-
³ek. Zieleñ od frontu dzia³ek winna mieæ charakter ozdobny.

9.  Us³ugi turystyki,  oznaczone symbolem UT2.
1/  Tereny przeznacza siê na us³ugi takie jak hotele, du¿e

pensjonaty, domy wycieczkowe, o�rodki wypoczynkowe, kluby.
Funkcj¹ uzupe³niaj¹c¹ jest mieszkalnictwo, w  zakresie niezbêd-
nym dla w³a�ciwej obs³ugi ruchu turystycznego.

2/  Na ka¿dej z dzia³ek budowlanych planuje siê budowê
obiektów us³ugowych, gara¿y oraz dopuszcza siê budowê obiek-
tów gospodarczych, a tak¿e lokalizacjê sezonowych obiektów
noclegowych niezwi¹zanych trwale z gruntem.

3/  Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy o przebie-
gu podanym na rysunku planu.

4/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków us³ugo-
wych na dwie kondygnacje z dopuszczeniem u¿ytkowego pod-
dasza - maksymalna wysoko�æ �ciany 7,5 m.

5/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ pozosta³ych budyn-
ków - jedna kondygnacja naziemna.

6/  Ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki - 0,5.
7/  Ustala siê obowi¹zek urz¹dzenia zieleni towarzysz¹-

cej, na powierzchni co najmniej 20% powierzchni ka¿dej z dzia-
³ek. Zieleñ od frontu dzia³ek winna mieæ charakter ozdobny.

10.  Pozosta³e us³ugi, oznaczone symbolem U.
1/  Tereny przeznacza siê na us³ugi takie jak ma³e sale

æwiczeñ, wypo¿yczalnie sprzêtu sportowego, gabinety odnowy
biologicznej, sklepy, gastronomia, dyskoteka, us³ugi rzemios³a
(fryzjer, kosmetyczka) i tym podobne.

2/  Dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹, w pomieszcze-
niach stanowi¹cych czê�æ obiektu us³ugowego.

3/  Na ka¿dej z dzia³ek budowlanych planuje siê budowê
obiektu us³ugowego oraz budynku gospodarczego.

4/  Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy o przebie-
gu podanym na rysunku planu.

5/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków us³ugo-
wych na dwie kondygnacje z dopuszczeniem u¿ytkowego pod-
dasza - maksymalna wysoko�æ �ciany 7,5 m.

6/  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków gospo-
darczych - 1 kondygnacja naziemna.

7/  Ustala siê maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki - 0,6.
8/  Ustala siê obowi¹zek urz¹dzenia zieleni towarzysz¹-

cej, na powierzchni co najmniej 15% powierzchni ka¿dej z dzia-
³ek. Zieleñ od frontu dzia³ek winna mieæ charakter ozdobny.

R O Z D Z I A £ 6
USTALENIA KOÑCOWE

§20.Ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 3 usta-
wy o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r.Nr 15 ,
poz. 139 z pó�n. zm.) w wysoko�ci 30%.

§21.W odniesieniu do obszarów stanowi¹cych przedmiot
niniejszej uchwa³y trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego miasta Paczkowa za-
twierdzonego uchwa³¹ Nr VIII/32/89 Rady Narodowej Miasta i
Gminy w Paczkowie z dnia 23 listopada 1989 r, z pó�niejszymi
zmianami z 1996r oraz miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego gminy Paczków, zatwierdzonego
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uchwa³¹ Nr 50/94 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 12 grudnia
1994 r. z pó�niejszymi zmianami z 1999 r. w zakresie objêtym
niniejsz¹ uchwa³¹.

§22. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹do-
wi Miejskiemu w Paczkowie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Paczkowie

Wac³aw Æwik
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    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591; 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984,Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806) w zwi¹zku z art.10,
ust.1 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr200 , poz
1683 .) - Rada Gminy w Popielowie uchwala, co nastêpuje:

1 §. Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków
transportowych na 2003 rok:

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

    a/ od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie                               500,00 z³
    b/ powy¿ej 5,5 ton do 9 ton wy³¹cznie                           700,00 z³
    c/ powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton                                   900,00 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneu-

matycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o do-
puszczalnej masie ca³kowitej:

   a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                      1.000,00 z³
       - o liczbie osi - trzy                                                          1.600,00 z³
 - o liczbie osi - cztery i wiêcej                                1.850,00 z³
3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem za-

wieszenie osi jezdnych o dopuszczalnej  masie ca³kowitej:
   a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
      - o liczbie osi - dwie                                          1.300,00 z³
      - o liczbie osi - trzy                                              1.650,00 z³
- o liczbie osi - cztery lub wiêcej                             2.200,00 z³
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹  lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

    a/ od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton                                            500,00 z³
    b/ od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton                                             700,00 z³
    c/ od 9 ton i poni¿ej 12 ton                                               1.000,00 z³
5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹   lub przyczep¹, z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za  równo-
wa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

    a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie:
       - o liczbie osi - dwie                                         1.300,00 z³
    b/ powy¿ej 36 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                        1.500,00 z³
       - o liczbie osi - trzy                                             1.900,00 z³
6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z innym sys-
temem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:

    a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i do 36 ton w³¹cznie:
       - o liczbie osi - dwie                                         1.700,00 z³
    b/ powy¿ej 36 ton:
      - o liczbie osi - dwie                                         1.800,00 z³
      - o liczbie osi - trzy                                               2.250,00 z³
7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-

wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê    ca³kowit¹ od 7 ton i poni-
¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

      - od 7 ton i poni¿ej 12 ton                                  900,00 z³
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Uchwa³a Nr III/33/2003
Rady Gminy w Popielowie

 dnia 30 stycznia 2003r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku obowi¹zuj¹-
cym na terenie gminy Popielów w 2003 roku.

8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za  równowa¿ne z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:

   a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i do 36 ton wy³¹cznie:
     - o liczbie osi - jedna                                                      1.000,00 z³
     - o liczbie osi - dwie                                                          1.100,00 z³
   b/ powy¿ej 36 ton:
     - o liczbie osi - dwie                                                       1.400,00 z³
     - o liczbie osi - trzy                                                           1.500,00 z³
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawiesze-

nia osi jezdnych z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego o
dopuszczalnej   masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

    a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, i do  36 ton w³¹cznie:
     - o liczbie osi - jedna                                               900,00 z³
     - o liczbie osi- dwie                                             1.200,00 z³
   b/ powy¿ej 36 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                           1.500,00 z³
       - o liczbie osi - trzy                                           1.600,00 z³
10. Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-

dzenia:
a/ mniej ni¿ 30 miejsc                                             800,00 z³
b/ równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc                    1.500,00 z³

§   2. 1. Dla pojazdów okre�lonych w § 1 pkt. 1, 4, 7 i 10
wyprodukowanych przed 1990r. bez katalizatora stawki  podatku
okre�la siê w wysoko�ci :

a/ od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

  - od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie                         600,00 z³
  - od 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie                             900,00 z³
  - od 9 ton do poni¿ej 12 ton                                 1.000,00 z³
b/ od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowa-

nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5   tony i poni-
¿ej 12 ton:

  - od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony                              700,00 z³
  - od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton                                    900,00 z³
  - od 9 ton i poni¿ej 12 ton                                    1.200,00 z³
c/ od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-

wym posiadaj¹ dopuszczaln¹   masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni-
¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z  dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

  - od 7 ton i poni¿ej 12 ton                                         950,00 z³
 d/ od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia:
 - mniej ni¿ 30 miejsc                                               900,00 z³
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc                       1.550,00 z³
2. Dla pojazdów okre�lonych w  § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posia-

daj¹ katalizator stawki podatku okre�la w wysoko�ci:
a/ od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie

ca³kowitej pojazdu:
 - od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie                             400,00 z³
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 - powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie                    600,00 z³
 - powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton                            800,00 z³
b/ od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu od 3,5    tony i poni¿ej
12 ton:

 - od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton                                 400,00 z³
 - od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton                                        600,00 z³
 - od 9 ton i poni¿ej 12 ton                                           850,00 z³
c/ od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia:
 - mniej ni¿ 30 miejsc                                                 700,00 z³
 - równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc                      1.300,00 z³

§  3.  Zwalnia siê od podatku od �rodków transportowych
�rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie dla potrzeb jed-
nostek i zak³adów bud¿etowych Urzêdu Gminy i stanowi¹ce ich
w³asno�æ.

§  4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

§   6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Popielowie

Jerzy Kupczyk

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984),
art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 i Nr
200 poz. 1683)- Rada Miejska uchwala, co nastêpuje :

§  1. W uchwale Nr 11/II/2002 Rady Miejskiej w Praszce z
dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci op³aty
targowej i zasad jej pobierania oraz okre�lenia inkasenta i wy-
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Uchwa³a   Nr  30/IV/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 stycznia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wysoko�ci op³aty targowej i zasad jej pobierania oraz okre�lenia
inkasenta i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142,
poz.1591; 2002r. Nr 23,  poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984), art. 10, ust. 1, art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9
poz.84 , Nr 200  poz.1683)-  Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

soko�ci wynagrodzenia za inkaso w § 1 w zdaniu drugim kropkê
zastêpuje siê przecinkiem i dodaje wyrazy "która nie mo¿e prze-
kroczyæ 575,86 z³ dziennie".

 §  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la
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Uchwa³a  Nr 31/IV/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 stycznia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatku od �rodków transportowych na 2003r.

 § 1. W uchwale Nr 9/II/2002r Rady Miejskiej w Praszce z
dnia 5 grudnia 2002 r.  w sprawie podatku od �rodków transpor-
towych na 2003 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) W § 1 :
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
" 2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie

ca³kowitej równej lub  wy¿szej ni¿12 t.
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Rodzaj  zawieszeniaDopuszczalna  masa ca³kowita Liczba osi

Pneumatyczne lub równowa¿ne Inne systemy

          2                   800,00             850,00

          3                   850,00             880,00Od 12 t do 15 t w³¹cznie

          4                    880,00             900,00

          2                    900,00           1.200,00

          3                    950,00           1.220,00
Powy¿ej  15t do 18t w³¹cznie

          4                    960,00           1.250,00

          3                 1.250,00           1.500,00

Powy¿ej 18t do 26t w³¹cznie
          4                 1.100,00           1.300,00

          3                 1.550,00            2.130,00

Powy¿ej 26 ton           4                 1.600,00            2.200,00

b) ust.4 otrzymuje brzmienie;
      " 4. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystoso-

wanego do u¿ywania  ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u   pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12ton.

Rodzaj  zawieszeniaDopuszczalna  masa ca³kowita Liczba osi

Pneumatyczne lub równowa¿ne Inne systemy

           2                   750,00           800,00

Od 12t do 18 t w³¹cznie            3                 1.080,00         1.498,00

           2                    850,00            900,00
Powy¿ej 18 t do 25 t w³¹cznie            3                 1.100,00          1.500,00

           2                 1.250,00          1.700,00
Powy¿ej 25 t do 31 t w³¹cznie

           3                 1.300,00          1.500,00

           2                 1.350,00          1.780,00
Powy¿ej 31 t do 36 t w³¹cznie

           3                 1.300,00          1.750,00

           2                 1.400,00          1.800,00

Powy¿ej 36 t do 40 t w³¹cznie
           3                 1.500,00          2.210,00

           2                 1.450,00          1.690,00
Powy¿ej 40 ton            3                 1.600,00          2.250,00

c )  ust. 6 otrzymuje brzmienie:
     "6. Od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem

silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 t z wyj¹tkiem  zwi¹zanych wy³¹cznie  z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika  podatku rolnego "

Rodzaj  zawieszeniaDopuszczalna  masa ca³kowita Liczba osi

Pneumatyczne lub równowa¿ne Inne systemy

          1                    500,00            600,00

          2                    550,00            650,00Od 12 t do 25 t w³¹cznie

          3                    650,00            820,00

          1                    800,00         1.120,00

          2                    850,00         1.150,00Powy¿ej 25 t do 36 t w³¹cznie

          3                     860,00         1.160,00

          1                    7 00,00            750,00

          2                  1.100,00         1.472,00
Powy¿ej 36 ton

          3                     900,00         1.300,00
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§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984/,
art.5 ust. 1, art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9  poz.84, Nr 200
poz. 1683/  Rada Miejska uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr 8/II/2002 Rady Miejskiej w Praszce z
dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie okre�lenia wysoko�ci sta-
wek podatku od nieruchomo�ci i zwolnieñ w tym podatku  wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1/ w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Od budowli:
a) s³u¿¹cych bezpo�rednio do odprowadzania i oczysz-

czania �cieków socjalno-bytowych (komunalnych), do wytwa-
rzania i odprowadzania wody dla potrzeb bytowych ludno�ci oraz
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Uchwa³a  Nr  32/IV/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 stycznia  2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci i zwolnieñ w tym podatku.

do sk³adowania odpadów sta³ych-komunalnych - 0,2 % ich war-
to�ci okre�lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust.3-7

b) pozosta³ych - 2 % ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7."

2/ w § 2 skre�la siê ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach   i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84, Nr 200 poz. 1683), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz.
431; z 1994 r. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. Nr 43
poz. 272, Nr 137   poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr
81 poz. 875 i z 2002 r. Nr 200  poz. 1680) i art. 6 ust. 9 ustawy z
dnia 30 listopada 2002 r. o podatku le�nym     (Dz. U.  Nr 200 poz.
1682) - Rada Miejska w Prudniku uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  W uchwale Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 12 grudnia 2002 r.  w sprawie okre�lenia wzorów formu-
larzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatków od nierucho-
mo�ci, rolnego i le�nego, za³¹czniki nr 1 i nr 4 do uchwa³y otrzy-
muj¹ brzmienie okre�lone odpowiednio w za³¹cznikach nr 1 i
nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr V/31/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 21 stycznia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatków od
nieruchomo�ci, rolnego i le�nego.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prud-
nika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

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

§  1. W uchwale Nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 12 grudnia 2002 r.  w sprawie okre�lenia wysoko�ci sta-
wek podatku od �rodków transportowych  za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y otrzymuje brzmienie okre�lone w za³¹czniku do niniej-
szej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr V/32/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 21 stycznia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prud-
nika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/32/2003

Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 21 stycznia 2003 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów:

ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)

nie mniej ni¿ mniej ni¿
o� jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

Stawka podatku

(w z³otych)

Stawka podatku

(w z³otych)

1 2 3 4

Dwie osie

12 18 1.330 1.680

18 25 1.340 1.690

25 31 1.350 1.700

31 1.360 1.710

Trzy osie

12 40 1.500 1.810

40 1.510 2.220

Na podstawie art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z
2002r. i Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 2002r) - Rada Gminy w Reñ-
skiej Wsi uchwala, co nastêpuje:

§  1. W uchwale Nr II/11/2002 Rady Gminy w Reñskiej Wsi
z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci sta-
wek podatku od �rodków transportowych dokonuje siê nastê-
puj¹cych zmian:

1. Dotychczasowy § 1 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

  a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
     - o liczbie osi - dwie                                      1000 z³
  b/  równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 25 ton:
    - o liczbie osi - dwie                                      1200 z³
  c/  równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton i mniejszej ni¿ 31 ton:
     - o liczbie osi - dwie                                     1400 z³
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Uchwa³a Nr IV/23/2003
Rady  Gminy  w  Reñskiej  Wsi

z dnia  12 lutego 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

 d/ równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton :
      - o liczbie osi - dwie                                      1700 z³
  e/  równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 40 ton:
      - o liczbie osi - trzy                                      1770 z³
  f/ równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton :
      - o liczbie osi - trzy                                      2210 z³

2. Dotychczasowy § 1 pkt.8 otrzymuje brzmienie:

od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy-
¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatników podatku rolnego:

a/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton :
    - o liczbie osi -jedna                                        500z³
b/ równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 25 ton :
    - o liczbie osi - jedna                                         600z³
c/ równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton :
    - o liczbie osi- jedna                                         700z³
d/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 28 ton :
    -  o liczbie osi- dwie                                                  700z³

Stawki podatku dla pojazdów okre�lonych w § 1 pkt 4
uchwa³y
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e/  równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton i mniejszej ni¿ 33 ton:
   - o liczbie osi - dwie                                                    900z³

f/ równej lub wy¿szej ni¿ 33 ton i mniejszej ni¿ 38 ton :
   - o liczbie osi - dwie                                                 1120 z³
g/ równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton :
   -  o liczbie osi - dwie                                                1480 z³
h/ równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 38 ton :
   - o liczbie osi - trzy                                                  1120 z³

i/  równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton :
   - o liczbie osi - trzy                                                   1200 z³

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

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy

w  Reñskiej Wsi
Gabriela  Grelich

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach  i op³atach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz.84, Nr 200, poz.1683)  - Rada Gminy w Skoroszycach   u c h
w a l a,  co nastêpuje:

§ 1. W uchwale  Nr XXXV/226/2001 z dnia 26 listopada
2001 r. w sprawie podatku od �rodków transportowych
(Dz.Urz.Woj.Op. Nr 123, poz.135;  2002 r. Nr 5, poz.105) wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 1 w pkt.2, 4, 6 w kolumnie 1 danej tabeli  w czê-
�ciach dotycz¹cych pojazdów z dwoma, trzema  i czterema osia-
mi  ka¿dy pierwszy przedzia³ rozpoczyna siê cyfr¹ 12,
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Uchwa³a Nr IV/ 22 /2003
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia  28 stycznia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie  podatku od �rodków transportowych.

2) w § 1 w pkt.2, 4, 6 w kolumnie 2 danej tabeli  w czê-
�ciach dotycz¹cych pojazdów z dwoma, trzema i czterema osia-
mi ka¿dy ostatni przedzia³ koñczy siê pust¹  rubryk¹.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 i art.42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r.o   samorz¹dzie   gminnym   (Dz.U.  z 1996 r.
Nr 13   poz.74 z  pó�n. zm.) i art.7 ust.2 ustawy  z dnia 12  stycznia
1991  r. o podatkach    i    op³atach     lokalnych    (Dz.   U.  z 1991 r. Nr   9
poz.   31  z   pó�n. zm. )   oraz   ustawy   z   dnia   30 czerwca 2000 r. o
warunkach dopuszczalno�ci    i    nadzorowaniu    pomocy
publicznej    dla przedsiêbiorców  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 60  poz.704
z   pó�n. zm.) - Rada Gminy w Walcach uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gmi-
ny Walce i przeciwdzia³aj¹c bezrobociu wprowadza siê zwolnie-
nia w podatku od nieruchomo�ci dla przedsiêbiorców:

1. Tworz¹cych nowe inwestycje przemys³owe, us³ugowe,
wytwórcze powoduj¹ce tworzenie nowych miejsc pracy na tere-
nie Gminy Walce.

2. Tworz¹cych nowe miejsca pracy w istniej¹cych zak³a-
dach na terenie gminy Walce. Tworzenie nowych miejsc pracy
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Uchwa³a Nr XXXVIII/270/2002
Rady Gminy w Walcach

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci.

zwi¹zanych z dan¹ inwestycj¹ oznacza przyrost netto miejsc pracy
w okre�lonym przedziale czasu w danym przedsiêbiorstwie po
dokonaniu inwestycji.

 § 2. Procentowa wysoko�æ zwolnienia w podatku od nie-
ruchomo�ci uzale¿niona jest od ilo�ci utworzonych nowych
miejsc pracy w przeliczeniu na pe³ne etaty i kszta³tuje siê nastê-
puj¹co:

ilo�æ utworzonych

nowych miejsc pracy

procentowa wysoko�æ zwolnienia

 w podatku od nieruchomo�ci

od 5 do 50 30 %

od 51 do 150 40 %

powy¿ej 150 50 %
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  § 3.Zwolnienie od  podatku od nieruchomo�ci nastêpuje
z dniem powstania obowi¹zku podatkowego od nieruchomo�ci
na okres 3 lat.

 § 4. Przepisy § 2 i 3 stosuje siê do udzielania pomocy, w
wyniku której przedsiêbiorca otrzyma pomoc, której warto�æ, ³¹cz-
nie z udzielon¹ pomoc¹ w ci¹gu kolejnych trzech lat poprzedza-
j¹cych dzieñ tego udzielenia nie przekroczy kwoty bêd¹cej rów-
nowarto�ci¹ 100 tys. EURO.

 § 5.Przedsiêbiorca, który otrzyma pomoc, której warto�æ
³¹cznie z pomoc¹ udzielon¹ w ci¹gu ostatnich 3 lat przekracza
kwotê  bêd¹ca równowarto�ci¹ 100 tys. EURO, mo¿e uzyskaæ
pomoc regionaln¹ w formie zwolnienia z podatku od nierucho-
mo�ci z przeznaczeniem na:

1. Tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ in-
westycj¹, pod warunkiem ¿e:

a) utworzy minimum 5 nowych miejsc pracy,
b) nowo utworzone miejsca pracy bêd¹ zachowane przez

co najmniej 5 lat,
c) ³¹czna warto�æ tej pomocy dla jednego przedsiêbiorcy

udzielonej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci, a
tak¿e w innych formach oraz z innych �róde³, nie mo¿e przekro-
czyæ maksymalnej intensywno�ci pomocy regionalnej dla przed-
siêbiorców w wysoko�ci 50 %.

d) przy obliczaniu wielko�ci pomocy regionalnej na two-
rzenie nowych miejsc pracy uwzglêdnia siê warto�æ ponoszo-
nych przez przedsiêbiorcê dwuletnich kosztów pracy nowo za-
trudnionych pracowników, rozumianych jako koszty p³acy brutto
pracowników powiêkszone o wszystkie obowi¹zkowe p³atno�ci
zwi¹zane z zatrudnieniem.

§ 6.Zwolnienia przewidzianego w niniejszej uchwale nie
mog¹ uzyskaæ przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alno�æ w sekto-
rach, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. o warunkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu pomocy pu-
blicznej dla przedsiêbiorców (Dz.U. Nr 60 poz. 704 ).

 § 7.Zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci, przewidzia-
ne t¹ uchwa³¹ stanowi pomoc  publiczn¹, o której mowa w art. 4
ust. 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopusz-
czalno�ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbior-
ców (Dz.U.   Nr 60 poz. 704 )

  § 8.Warunkiem uzyskania pomocy bêdzie z³o¿enie wnio-
sku okre�laj¹cego cel jej przeznaczenia wraz z za³¹cznikami :

1) informacjê o wysoko�ci udzielonej pomocy w okresie
3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku ,

2) ksero zezwolenia na prowadzenie dzia³alno�ci, za-
�wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej
lub Krajowego Rejestru S¹dowego,

3) ksero sprawozdania o stanie zatrudnienia na dzieñ
31grudnia roku ubieg³ego (Z-01),

4) ksero aktu notarialnego na zakup gruntów,
5) zestawienie dowodów poniesionych kosztów na wybu-

dowanie i modernizacjê budynków i budowli oraz wyposa¿enia
nowych obiektów,

6) dowody poniesienia kosztów wynagrodzeñ brutto za-
trudnionych pracowników wraz ze wszystkimi obowi¹zkowymi
p³atno�ciami zwi¹zanymi z ich zatrudnieniem,

7) dowody poniesienia kosztów w wysoko�ci 25 % udzia-
³u w³asnego w nak³adach zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹.

  § 9.Przeznaczenie uzyskanej kwoty pomocy oraz spe³-
nienie warunków do jej otrzymywania podlega kontroli:

1. Poprzez obowi¹zek sk³adania informacji pisemnej przez
podatnika korzystaj¹cego ze zwolnienia od podatku od nieru-
chomo�ci w formie o�wiadczenia w terminie do dnia 15 stycz-
nia ka¿dego roku w zakresie:

a) stanu zatrudnienia,
b) zrealizowanych wydatków zgodnie z okre�lonym we

wniosku celem, przez okres korzystania z pomocy objêtej zwol-
nieniem,

c) o wielko�ci otrzymanej pomocy publicznej w ró¿nych
formach.

2. Poprzez obowi¹zek pisemnego powiadomienia podat-
nika korzystaj¹cego ze zwolnienia od podatku od nieruchomo-
�ci Wydzia³u Finansowego Urzêdu Gminy  w Walcach o utracie
warunków zwolnienia najpó�niej w terminie 14 dni od dnia po-
wstania okoliczno�ci powoduj¹cych tê utratê.

3. Kontroli zgodno�ci z³o¿onych dokumentów ze stanem
faktycznym w siedzibie przedsiêbiorcy.

  § 10. Podatnik, który w terminie okre�lonym w § 9 pkt 2 ,
zawiadomi Wydzia³ Finansowy Urzêdu Gminy w Walcach o utra-
cie warunków do zwolnienia od podatku, traci prawo do tego zwol-
nienia, poczynaj¹c od miesi¹ca, w którym utraci³ te warunki.

   § 11. Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku terminowe-
go okre�lonego w § 9 pkt . 2  zawiadomienia  Wydzia³ Finanso-
wy Urzêdu Gminy w Walcach o utracie warunków do zwolnienia
od podatku, traci prawo do tego zwolnienia, poczynaj¹c od po-
cz¹tku roku podatkowego, w którym utraci³ te warunki.

§ 12. W przypadku utraty prawa do zwolnieñ podatnik zo-
bowi¹zany jest do zap³aty podatku od nieruchomo�ci wraz z od-
setkami za zw³okê zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 z pó�n. zm.)

  § 13. Podatnik, który z³o¿y³ nieprawdziwe o�wiadczenie
lub informacjê, o której mowa w § 10 co do spe³nienia warun-
ków, od których uzale¿nione jest zwolnienie od podatku, traci
prawo do tego zwolnienia za ca³y okres zwolnienia. W sytuacji
tej ma zastosowanie odpowiednio § 12.

 § 14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
w Walcach.

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

                                                            Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                            Jan Kubicz
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 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym  / Dz.U.z 2001r. Nr 142 ,poz.
1591; 2002r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 ,poz. 558, Nr 113 ,poz. 984/ w
zwi¹zku z art.15  i art. 19 pkt.1 lit.a, pkt.2 ustawy z dnia 12  stycz-
nia 1991r . o podatkach i op³atach lokalnych  / Dz.U. z  2002r.Nr
9, poz.84, Nr 200 , poz.1683/  -Rada Miejska w Zdzieszowicach
uchwala, co nastêpuje :

§1. Ustala siê wysoko�æ dziennych stawek op³aty targo-
wej pobieranych  na terenie gminy Zdzieszowice od osób sprze-
daj¹cych  w nastêpuj¹cych wysoko�ciach  :

1/ za prowadzenie sprzeda¿y  z kosza , skrzynki, wiadra, rêki
                                                                                                   -           1,60
2/ za prowadzenie  sprzeda¿y z wózka rêcznego,  roweru
                                                                                  -           3,00
3/ za prowadzenie  sprzeda¿y z kasetonów szczêkowych

                                                                   -           5,00
4/ za prowadzenie  sprzeda¿y ze stoiska handlowego,

namiotu   przy zajmowaniu powierzchni  do 3m2       -           7,00
5/ za prowadzenie sprzeda¿y ze stoiska handlowego, na-

miotu przy zajmowaniu powierzchni   wiêkszej ni¿ 3m2  -  10,00
 6/ za prowadzenie sprzeda¿y z samochodu osobowego -

od samochodu                                                       -           9,00
7/ za prowadzenie sprzeda¿y z wozu konnego , z samo-

chodu o ³adowno�ci do 1,5 tony
    - od wozu lub od samochodu                    -         10,00
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Uchwa³a  Nr    IV/17/2002
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z    dnia  20 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia stawki op³aty targowej na terenie gminy Zdzieszowice.

8/ za prowadzenie sprzeda¿y z samochodu o ³adowno�ci
powy¿ej 1,5 tony ,przyczepy  samochodowej lub  ci¹gnikowej -
od samochodu , od przyczepy                 -         12,00

§2.  Nie pobiera siê op³aty targowej od osób fizycznych i
prawnych, które op³acaj¹ podatek od nieruchomo�ci po³o¿onej
na targowisku.

§3.  1.Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
i ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci 15 % od
sumy zainkasowanych kwot.

 2.Inkasentem op³aty targowej jest Pani Marianna Fido .

§4.    Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Zdzie-
szowic.

§5.  Traci moc uchwa³a Nr XLIV/334/01 Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach z dnia 30 listopada 2001r.

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

Przewodnicz¹cy
                                                                                      Rady Miejskiej

   Edward    Paciorek

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o
podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pó�n. zm./ oraz
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r.  o podatku
le�nym /Dz.U.  Nr 200 poz. 1682 z pó�n. zm./ i art. 6 ust. 12 i art.
14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 94, Nr 200 poz. 1683/ i na
podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordyna-
cja podatkowa /Dz.U. Nr 137 poz. 926 z pó�n. zm./  oraz na pod-
stawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40-42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie   gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r.  Nr 23 poz. 120, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806/  -  Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
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Uchwa³a Nr IV/28/2003
Rady Gminy w Zêbowicach

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie powo³ania inkasentów podatku rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci oraz podatków od posiadania psów.

§1.  Zarz¹dza siê na terenie gminy  pobór podatków rolne-
go, le�nego i od nieruchomo�ci oraz podatku od posiadania
psów,  nale¿nych od osób fizycznych, w drodze inkasa.

§ 2. Inkasentami podatków s¹ so³tysi:
1. So³ectwa  Siedliska               - P. Piotr W³odarczyk
2. So³ectwa Prusków                 -  P. Herbert Koprek
3. So³ectwa Poczo³ków              -  P. Walenty Prokopczyk
4. So³ectwa Knieja                     -  P. Konrad Jendrzej
5. So³ectwa Osiecko                  -  P. Agnieszka Zagórowicz
6. So³ectwa  Kad³ub Wolny       -  P. Teresa Ziele�nik
7. So³ectwa Radawie                 - P. Norbert Larisz
8. So³ectwa £¹ka                        -  P. Zygmunt Bil.
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§ 3. Zainkasowan¹  gotówkê  inkasent wp³aca w  BS  Za-
wadzkie  Oddzia³ Zêbowice na rachunek Urzêdu Gminy w Zêbo-
wicach nr 89091029-2437-3681-10 w ci¹gu 5 dni po zainkaso-
waniu nale¿no�ci.

§ 4. w  przypadku , gdy termin  p³atno�ci  przypada na dzieñ
wolny od pracy,to termin rozliczenia siê i wp³aty  pobranej gotów-
ki liczy siê od nastêpnego dnia po dniu lub dniach wolnych od
pracy.

§5.  Inkasenci  otrzymuj¹  zrycza³towane wynagrodzenie w
wysoko�ci 5% od  sumy  zainkasowanych  kwot  podatku  rolne-
go , le�nego  i od nieruchomo�ci oraz l0 % od sumy zainkaso-
wanej kwoty podatku od posiadania psów.

§6. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/143/2001 z dnia 22 marca
2001r.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy Zêbowice.

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

  Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek


