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Na podstawie art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierz¹t (Dz. U. Nr 111, poz.724, z 1998r. Nr
106, poz.668 i Nr 113, poz.715 ,z 2000r. Nr 12,poz.136 z 2001r.
Nr 3, poz.21 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002r. Nr 135, poz.1141)  i
art. § 2 rozporz¹dzenia   Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków
wy³apywania bezdomnych zwierz¹t (Dz. U. Nr 116, poz.753), po
uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Ole�nie oraz
po zasiêgniêciu opinii upowa¿nionego przedstawiciela Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Polsce, Rada Miejska w Go-
rzowie �l¹skim uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwierzêtami  bezdomnymi  w rozumieniu uchwa³y s¹
to zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y
siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, co do których nie
istnieje mo¿liwo�æ ustalenia ich w³a�ciciela lub innej osoby,
pod której opiek¹ zwierzê dot¹d pozostawa³o.

§ 2. Przed wykonaniem wy³apywania zwierz¹t bezdom-
nych nale¿y podj¹æ niezbêdne kroki umo¿liwiaj¹ce ustalenie fak-
tycznych w³a�cicieli zwierz¹t, celem zobowi¹zania ich do zapew-
nienia schronienia i nale¿ytej opieki.

§ 3. Wy³apywanie zwierz¹t ma charakter dora�ny i winno
siê odbywaæ ka¿dorazowo, je¿eli zajdzie taka potrzeba, a w szcze-
gólno�ci, je¿eli wyst¹pi takie zg³oszenie ze strony mieszkañ-
ców. . O terminie przeprowadzenia takiej akcji decyduje Bur-
mistrz Gorzowa �l¹skiego, a termin ten podlega ka¿dorazowo
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim oraz w po-
szczególnych miejscowo�ciach.

Podanie do publicznej wiadomo�ci nast¹pi co najmniej
na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczêcia wy³apywa-
nia bezdomnych zwierz¹t.

 Og³oszenie winno zawieraæ:
- granice terenu, na którym bêd¹ wy³apywane zwierzêta,
- adres schroniska, w którym przetrzymywane bêd¹ zwie-

rzêta po wy³apaniu,
- podmiot wykonuj¹cy wy³apywanie.
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Uchwa³a Nr I/5/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia  29 stycznia 2003r.

w sprawie zasad i warunków wy³apywania bezdomnych  zwierz¹t na terenie gminy  Gorzów �l¹ski.

§ 4. Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t nale¿y powierzyæ
podmiotowi gospodarczemu, spe³niaj¹cemu wymogi okre�lo-
ne w § 5 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków
wy³apywania bezdomnych zwierz¹t i posiadaj¹cemu wymaga-
ne zezwolenia lub koncesje oraz niezbêdny sprzêt, a wy³onione-
mu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 5. Wy³apane zwierzêta umieszczone bêd¹ w schronisku
dla bezdomnych zwierz¹t.

Wy³apane zwierzêta przebywaj¹ce w schronisku dla bez-
domnych zwierz¹t mog¹ byæ oddane w³a�cicielom po uprzed-
nim okazaniu dowodu w³asno�ci zwierzêcia i uiszczeniu kosz-
tów wy³apania i pobytu w schronisku. Dowodem w³asno�ci zwie-
rzêcia mo¿e byæ �wiadectwo szczepienia lub inny dokument iden-
tyfikuj¹cy zwierzê.

§ 6. Zwierzêta, które nie zostan¹ odebrane przez swoich
w³a�cicieli w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w schroni-
sku , przebywaæ w nim bêd¹ do czasu znalezienia nabywcy.

 § 7. Urz¹d Miejski  powinien prowadziæ ogólnodostêpn¹
ewidencjê, pozwalaj¹c¹ ustaliæ miejsce pobytu wy³apanego zwie-
rzêcia.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skiego.

§ 9. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Miejskim i  na tablicach og³oszeñ w poszczególnych
miejscowo�ciach.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

         Roman Neugebauer
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Na podstawie art.5a ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morz¹dzie 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 oraz Nr 214, poz. 1806)-Rada Miejska w Gorzowie �l¹-
skim uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W sprawach wa¿nych dla Gminy okre�lonych przez
Radê Miejsk¹ w Gorzowie �l¹skim przeprowadza siê konsulta-
cje z mieszkañcami na zasadach i w trybie okre�lonym w niniej-
szej uchwale.

§ 2. 1. Rada Miejska w Gorzowie �l¹skim jest organizato-
rem konsultacji, o których mowa w § 1.

2. W konsultacjach maj¹ prawo braæ udzia³ osoby stale
zamieszkuj¹ce na obszarze objêtym konsultacj¹.

§ 3. 1. Rada zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia
konsultacji z mieszkañcami na 7 dni przed ich terminem, po-
przez wywieszenie informacji na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miej-
skiego w Gorzowie �l¹skim oraz rozplakatowanie w miejscach
publicznych lub poprzez zamieszczenie informacji w prasie lo-
kalnej .

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
a) okre�lenie przedmiotu konsultacji,
b) okre�lenie formy konsultacji,
c) wskazanie miejsc przeprowadzenia konsultacji oraz

terminu ich rozpoczêcia  i zakoñczenia.

§ 4. 1. Konsultacje z mieszkañcami mog¹ byæ przeprowa-
dzane w nastêpuj¹cych formach:

a) bezpo�rednich spotkañ z mieszkañcami,
b) spotkañ z delegatami mieszkañców, którymi mog¹ byæ

osoby pe³noletnie, posiadaj¹ce pisemne upowa¿nienie co naj-
mniej 30 mieszkañców,

c) ankiety - polegaj¹cej na przekazaniu przez Radê miesz-
kañcom Gminy pisemnego zapytania zawieraj¹cego problema-
tykê objêt¹ przedmiotem konsultacji; pouczenia dotycz¹ce spo-
sobu wype³niania oraz przekazywania ankiety.

2. Mo¿liwe jest ³¹czenie formy ankiety z innymi sposobami
przeprowadzania konsultacji.
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Uchwa³a Nr I/7/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Gorzów  �l¹ski.

§ 5. 1. Rada powo³uje komisjê ds. konsultacji z miesz-
kañcami, w sk³ad, której mog¹ wchodziæ cz³onkowie Rady Miej-
skiej, pracownicy Urzêdu Miejskiego w Gorzowie �l¹skim oraz
pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Zadaniem komisji jest wykonywanie prac zwi¹zanych z
przeprowadzaniem konsultacji, tj. organizacja spotkañ z miesz-
kañcami, sporz¹dzanie protoko³ów z tych spotkañ, dokonanie
podsumowania wyników ankiet oraz sporz¹dzanie sprawozda-
nia z przebiegu konsultacji, zawieraj¹cego przedstawienie ich
wyników w ci¹gu 5 dni od daty zakoñczenia konsultacji.

3. Protokó³, o którym mowa w ust. 2, powinien odzwiercie-
dlaæ przebieg konsultacji oraz powinien byæ podpisany przez
wszystkich cz³onków komisji. Do protoko³ów do³¹cza siê: listê
imienn¹ uprawnionych mieszkañców b¹d� ich delegatów, z wy-
szczególnieniem  numerów dowodów osobistych,  wyniki g³o-
sowania w sprawie przedmiotu konsultacji, z wyszczególnie-
niem liczby g³osów "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê".

§ 6. 1. Rada Miejska na najbli¿szej sesji Rady przedsta-
wia wyniki konsultacji z mieszkañcami Gminy.

2. Wyniki konsultacji Rady nie maj¹ charakteru wi¹¿¹ce-
go.

3. Rada Miejska mo¿e uznaæ przeprowadzone konsulta-
cje za nieskuteczne lub niewystarczaj¹ce i w takim przypadku
zaleca ponowne ich przeprowadzenie, okre�laj¹c ich zakres i
formê.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

        Roman Neugebauer



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 15 - 874 -         Poz. 381

381

Uchwa³a Nr IV/31/03
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia  29 stycznia  2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice, obejmuj¹cej
tereny w rejonie ulicy Ksiêdza Duszy, oznaczone symbolami C50 MW i C52 US,UK.

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  z 1999 r. Nr 15 poz.139,
Nr 41 poz.412, Nr 111 poz.1279, z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109
poz.1157, Nr 120 poz.1268 z 2001r. , Nr 5 poz.42)-  Rada Miejska
w Krapkowicach uchwala,    co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów C51 UO, C52 US oraz czê-
�ci terenów oznaczonych symbolami C50 MW i C53RZ - w rejo-
nie ul. Ksiêdza Duszy w Krapkowicach, obejmuj¹c¹ ustalenia
planu i rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y w skali 1:1000.

§ 2. Przedmiotem ustaleñ s¹:

1/ tereny zabudowy us³ug rzemios³a oznaczone na rysunku
planu symbolem "UR";

2/ tereny zabudowy us³ug komercyjnych - rzemios³a oraz
handlu i gastronomii oznaczone na rysunku planu symbolem
"UH,UR" i "UH,UR,UG",

3/ tereny zabudowy przemys³owej oznaczony na rysunku
planu symbolem "P";

4/ teren zespo³u gara¿y typu boksowego dla samochodów
osobowych oznaczony na rysunku  planu symbolem  "KS";

5/ teren obiektów i urz¹dzeñ us³ug o�wiaty z towarzysz¹c¹
zieleni¹ oznaczony na rysunku  planu symbolem "UO";

6/ teren obiektów i urz¹dzeñ elektroenergetyki oznaczony
na rysunku planu symbolem "EE";

7/ tereny zieleni wysokiej typu parkowego oznaczone na
rysunku planu symbolem "RZ";

8/ tereny dróg i ulic w liniach rozgraniczaj¹cych oznaczone
na rysunku planu symbolem "KD";

9/ tereny wydzielonych ci¹gów pieszych w liniach rozgrani-
czaj¹cych oznaczone na rysunku   planu symbolem "KX";

10/ warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
zagospodarowania terenów.

§ 3. Z terenów oznaczonych w dotychczasowym planie sym-
bolami C51 UO, C52 US, cz. C50 MW, oraz cz.C53RZ wydziela
siê  nowe tereny, którym nadaje siê symbole C44aUH,UR;
C44bUH,UG,UR; C50aP; C51UO; C51bKX; C52aKD; C52bEE;
C52cUR; C52dUR,UH; C52eKD; C52fKS; C53RZ i dla których wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce ustalenia:

-teren oznaczony symbolami C44a UH,UR przeznacza siê
pod istniej¹c¹ zabudowê us³ug handlu - targowisko, rzemios³a
us³ugowego. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i
zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie,

2/ poziom okapów dachów nie mo¿e przekroczyæ 4,5 m
mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku, dopuszczalna
2-ga kondygnacja u¿ytkowa w przestrzeni poddasza, dachy o na-

chyleniu do 35o, kryte dachówk¹  lub materia³ami dachówko-
podobnymi, do�wietlenie poddaszy prostok¹tnymi oknami,
równie¿ w po³aci dachu,

3/ wyklucza siê inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,

4/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zak³adaj¹c ich
odzysk,

5/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ wodno-kana-
lizacyjn¹, elektroenergetyczn¹ (kablow¹),   telekomunikacyjn¹
(kablow¹), gazow¹, ciepln¹ zdalaczynn¹,

6/ ogrzewanie obiektów z kot³owni wbudowanej, pracu-
j¹cej w oparciu o niskoemisyjne �ród³a energii (olej opa³owy,
energia elektryczna, gaz, wysokosprawne kot³y na paliwo sta-
³e) lub w oparciu o ciep³o zdalaczynne,

7/ dopuszczalna budowa, przebudowa i modernizacja
istniej¹cych obiektów i sieci infrastruktury technicznej,

8/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ z zakresu infrastruktury
technicznej i funkcji uzupe³niaj¹cych wg aktualnych  warunków
technicznych,

-teren oznaczony symbolem C44b UH,UG,UR przeznacza
siê pod zabudowê us³ug komercyjnych rzemios³a us³ugowe-
go, handlu, gastronomii. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki za-
budowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, dopuszczalna jej
przebudowa i rozbudowa pozioma, przy czym wysoko�æ bu-
dynku mierzona od �redniego poziomu otaczaj¹cego terenu
do gzymsów, kalenic i innych poziomych  elementów wieñcz¹-
cych nie mo¿e przekroczyæ 4,0 m, nachylenie po³aci dacho-
wych jak w budynku istniej¹cym,

2/ wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane    jest
sporz¹dzenie raportu,

3/ uci¹¿liwo�æ wydzielonych zak³adów us³ugowych win-
na zamykaæ siê w granicach terenu okre�lonych tytu³em
prawnym w³a�ciciela,

4/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zak³adaj¹c ich
odzysk,

5/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ wodno-kana-
lizacyjn¹, elektroenergetyczn¹ (kablow¹),  telekomunikacyjn¹
(kablow¹), gazow¹, ciepln¹ zdalaczynn¹,

6/ ogrzewanie obiektów z kot³owni wbudowanej, pracu-
j¹cej w oparciu o niskoemisyjne �ród³a energii (olej opa³owy,
energia elektryczna, gaz, wysokosprawne �ród³a opalane pali-
wem sta³ym) lub     w oparciu o ciep³o zdalaczynne, dopuszczal-
na budowa, przebudowa i modernizacja sieci infrastruktury tech-
nicznej, realizacja obiektów i  urz¹dzeñ z zakresu infrastruktury
technicznej i funkcji uzupe³niaj¹cych wg aktualnych warunków
technicznych,
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-teren oznaczony symbolem C50aP przeznacza siê pod zabu-
dowê przemys³ow¹ (produkcyjno-us³ugow¹, magazynow¹). Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie   i  rozbudowie,   dopuszcza
siê lokalizacjê nowych budynków funkcji podstawowej i funkcji
uzupe³niaj¹cych,

2/ architektura i ukszta³towanie nowych budynków funkcji
podstawowej poprzez uk³ad i ukszta³towanie bry³, uk³ad i   wy-
strój elewacji oraz u¿yte materia³y w nawi¹zaniu do wygl¹du ele-
wacji frontowej istniej¹cego budynku  administracyjnego od stro-
ny ul. Ks. Duszy  - dwie kondygnacje nadziemne, pionowe, pro-
stok¹tne otwory okienne  rozmieszczone w rytmicznym uk³adzie
na d³ugo�ci elewacji, dachy p³askie b¹d� o niewielkim spadku
nie  przekraczaj¹cym 10%,

3/ dla nowej zabudowy nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
przyj¹æ zgodnie z rysunkiem planu,

4/ w obrêbie dzia³ek przewidzieæ utwardzone parkingi dla sa-
mochodów osobowych pracowników i osób   korzystaj¹cych z us³ug
zak³adu przyjmuj¹c wska�nik 0,3 stanowiska na 1 zatrudnionego,

5/ wody opadowe z placu parkingowego o nawierzchni
utwardzonej po ich podczyszczeniu (separacji) odprowadziæ   do
kanalizacji deszczowej,

6/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹
(kablow¹), sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji  sanitarnej i deszczo-
wej, telekomunikacyjn¹, gazow¹, ciep³ownicz¹ zdalaczynn¹,

7/ ogrzewanie obiektów z kot³owni wbudowanej pracuj¹-
cej w oparciu o niskoemisyjne �ród³a energii (olej opa³owy,
energia elektryczna, gaz, wysokosprawne �ród³a opalane pali-
wem sta³ym) lub w oparciu o ciep³o zdalaczynne,

8/ dopuszczalna budowa, przebudowa i modernizacja ist-
niej¹cych obiektów i sieci infrastruktury technicznej,

9/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ z zakresu infrastruktury
technicznej i funkcji uzupe³niaj¹cych wg aktualnych  warunków
technicznych,

10/ ustala siê szczególne warunki korzystania ze �rodowi-
ska, ze wzglêdu na bezpo�rednie s¹siedztwo terenów  chronio-
nych; mieszkaniowych i o�wiatowych oraz terenów warto�cio-
wych ze wzglêdów przyrodniczych i  krajobrazowych:

a) ustala siê nastêpuj¹ce, dopuszczalne poziomy ha³asu
zewnêtrznego na wschodniej granicy terenu przemys³owego -
na ca³ej jej d³ugo�ci s¹siaduj¹cej z terenem C51UO, wyra¿one
równowa¿nym poziomem d�wiêku A w dB

- od �róde³ komunikacyjnych:

pora dnia  (600   -  2200)
przedzia³ czasu odniesienia równy 16 godzinom
Leq = 55 dB(A)

pora nocy (2200  -   600)
przedzia³ czasu odniesienia równy 8 godzinom
Leq = 45 dB(A)

- od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:

pora dnia  (600  -  2200)
przedzia³ czasu odniesienia równy 8 najmniej korzyst-

nym godzinom dnia
Leq = 45 dB(A)

pora nocy (2200  -  600)
przedzia³ czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej

godzinie nocy
Leq = 40 dB(A)

b)ustala siê nastêpuj¹ce, dopuszczalne poziomy ha³asu
zewnêtrznego na pó³nocnej i zachodniej granicy terenu przemy-
s³owego, wyra¿one równowa¿nym poziomem d�wiêku A w dB:

- od �róde³ komunikacyjnych:

pora dnia  (600   -  2200)
przedzia³ czasu odniesienia równy 16 godzinom
Leq = 60 dB(A)

pora nocy (2200  -   600)
przedzia³ czasu odniesienia równy 8 godzinom
Leq = 50 dB(A)

- od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:

pora dnia  (600  -  2200)
przedzia³ czasu odniesienia równy 8 najmniej korzyst-

nym godzinom dnia
Leq = 50 dB(A)

  pora nocy (2200  -  600)
przedzia³ czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej

godzinie nocy
Leq = 40 dB(A),

c) zakazuje siê gromadzenia, poza obiektami zamkniêty-
mi, odpadów, kwalifikowanych zgodnie z odrêbnymi przepisa-
mi, jako niebezpieczne i nakazuje siê jednocze�nie zapewnie-
nie rozwi¹zañ chroni¹cych �rodowisko przed niekontrolowanym
przedostaniem siê tych odpadów do �rodowiska, zw³aszcza
p³ynnych, za po�rednictwem sieci kanalizacyjnych,

d)modernizacja i rozbudowa obiektu, ze wzglêdu na s¹-
siedztwo obiektów chronionych, mieszkalnych i o�wiatowych,
oraz warto�ci przyrodniczych i krajobrazowych zwi¹zanych z do-
lin¹ rzeki Odry, wymaga przeprowadzenia postêpowania w spra-
wie oceny oddzia³ywania na �rodowisko i sporz¹dzenia, w ra-
mach tego postêpowania, raportu o oddzia³ywaniu na �rodowi-
sko  - zgodnie z odrêbnymi przepisami,

e) ze wzglêdu na uwarunkowania o których mowa w
pkt 10 lit.e, w³a�ciciel obiektu przemys³owego zobowi¹zany jest
wykonaæ, ka¿dorazowo po przeprowadzeniu rozbudowy lub
modernizacji obiektu, w terminie do 6 miesiêcy od oddania
obiektu do u¿ytkowania, analizê porealizacyjn¹, o której mowa
w przepisach prawa ochrony �rodowiska, przedstawiaj¹c j¹
organowi w³a�ciwemu w sprawach ochrony �rodowiska - uzgad-
niaj¹cemu projekt budowlany w ramach postêpowania w spra-
wie oceny oddzia³ywania na �rodowisko,

f) nadmiar mas ziemnych powstaj¹cych w zwi¹zku z pro-
wadzeniem prac budowlanych nale¿y wykorzystaæ w miejscu
ich powstania, lub poza terenem inwestycji - w miejscu wska-
zanym przez Burmistrza Krapkowic. Zakazuje siê sk³adowania
nadmiaru mas ziemnych w obrêbie skarpy doliny rzeki Odry ze
wzglêdu na ochronê cech krajobrazowych tego terenu - zgodnie
z §4 pkt 2 niniejszej uchwa³y,

-teren oznaczony symbolem C51 UO  przeznacza siê pod
obiekty i urz¹dzenia o�wiaty z dopuszczeniem obiektów sportu
i rekreacji oraz zieleni towarzysz¹cej. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z dopuszczeniem
jej przebudowy i rozbudowy,

2/ dopuszcza siê realizacje nowych obiektów w nawi¹za-
niu do budynków istniej¹cych,
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3/ projektowane obiekty kubaturowe realizowaæ w nawi¹-
zaniu do budynku zasadniczego szko³y o wysoko�ci do III    kondy-
gnacji nadziemnych, z dachami stromymi o nachyleniu po³aci
30o÷40o  (III kondygnacja jako poddasze  u¿ytkowe),

4/ w programie urz¹dzeñ sportowych dopuszcza siê reali-
zacjê boisk do gier ma³ych, kortów tenisowych, krytego   basenu
k¹pielowego,

5/ w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ parking dla za-
trudnionych (10-15 miejsc postojowych),

6/ powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia towarzysz¹ce, z wy³¹czeniem terenu pod  nie-
zbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹ i parking, powinna byæ zago-
spodarowana zieleni¹ urz¹dzon¹ typu  parkowego z dopuszcze-
niem urz¹dzeñ rekreacyjnych,

7/ ogrzewanie obiektów z kot³owni wbudowanej, pracuj¹-
cej w oparciu o niskoemisyjne �ród³a energii (olej opa³owy, ener-
gia  elektryczna, gaz, wysokosprawne kot³y na paliwo sta³e) lub w
oparciu     o ciep³o zdalaczynne,

8/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i z
zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych   warunków tech-
nicznych,

9/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elektroenerge-
tyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej i  deszczo-
wej, telekomunikacyjn¹, gazow¹, ciep³ownicz¹ zdalaczynn¹,

10/ dopuszczalna budowa, przebudowa i modernizacja sieci
infrastruktury technicznej,

11/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹, dopuszcza siê
ciêcia sanitarne ,

12/ dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku przyjmo-
waæ jak dla terenów zabudowy zwi¹zanej z wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y,

-teren oznaczony symbolem C51b KX przeznacza siê pod
ci¹g komunikacyjny - przej�cie piesze. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce przej�cie piesze o symbolu
C51bKX;

2/ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wg podzia³u geo-
dezyjnego,

3/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architektu-
ry i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, szafki   instala-
cyjne, lampy); elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ
urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

4/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie mog¹ byæ
prowadzone jako napowietrzne,

-tereny oznaczone symbolem C52a KD, C52e KD przezna-
cza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu - ulice
dojazdowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zago-
spodarowania:

1/ utrzymuje siê ulicê o funkcji dojazdowej o  symbolu C52eKD,
2/ projektuje siê ulicê o funkcji dojazdowej o symbolu C52aKD,
3/ szeroko�æ ulic w liniach rozgraniczaj¹cych przyj¹æ zgod-

nie z rysunkiem planu, szeroko�æ jezdni 5,0-5,5 m;
pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków technicznych,
4/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architektu-

ry i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, szafki  instala-
cyjne, lampy); elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ
urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

5/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie mog¹ byæ
prowadzone jako napowietrzne,

-teren oznaczony symbolem C52b EE przeznacza siê pod
urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej z zakresu gospo-
darki elektroenergetycznej. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki za-
budowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia z dopusz-
czeniem ich rozbudowy i przebudowy,

2/ wprowadza siê zakaz zagospodarowania zieleni¹ wy-
sok¹, powierzchniê terenu nie wykorzystan¹ pod obiekty
elektroenergetyczne zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹,

3/ doprowadzenie mocy do stacji transformatorowych
docelowo liniami kablowymi,

4/ w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ
telekomunikacyjnych, z wy³¹czeniem przedsiêwziêæ   wymaga-
j¹cych przeprowadzenia postêpowania w sprawie oceny od-
dzia³ywania na �rodowisko, a w  szczególno�ci, mog¹cych
stanowiæ dominanty krajobrazowe w stosunku do prze³omo-
wego odcinka doliny rzeki  Odry i istniej¹cych obiektów zabyt-
kowych,

5/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych   warunków
technicznych,

-tereny oznaczone symbolami C52c UR przeznacza siê
pod istniej¹c¹ i projektowan¹ zabudowê rzemios³a. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê przy czym istniej¹-
ce budynki mog¹ ulegaæ przebudowie   i  rozbudowie    pozio-
mej, dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków funkcji pod-
stawowej i funkcji uzupe³niaj¹cych,

2/ dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu; wewnêtrzn¹ ob-
s³ugê komunikacyjn¹ przyj¹æ drogami dojazdowymi o   szero-
ko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych min. 10 m;

3/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i
nowych budynków rzemios³a us³ugowego o wspó³czesnym
wyrazie architektonicznym, w nawi¹zaniu do istniej¹cego na
tym terenie budynku przy ulicy Ks. Duszy, tj. I - II     kondygnacje
nadziemne z regularnym uk³adem prostok¹tnych otworów
okiennych oraz pionowych podzia³ów   elewacji, dachy p³askie,
maksymalna wysoko�æ projektowanej zabudowy nie mo¿e byæ
wy¿sza od zabudowy  istniej¹cej,

4/ dopuszcza siê wprowadzenie zabudowy mieszkalnej
jako uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego terenu o
architekturze okre�lonej w pkt.3,

5/ dla nowej zabudowy nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
przyj¹æ zgodnie z rysunkiem planu,

6/ w obrêbie dzia³ek przewidzieæ parkingi dla samocho-
dów osobowych pracowników i osób korzystaj¹cych z us³ug
zak³adu przyjmuj¹c wska�nik 0,3 stanowiska na 1 zatrudnio-
nego,

7/ wyklucza siê inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których
wymagane jest sporz¹dzenie raportu, a dane charakteryzuj¹-
ce wp³yw na �rodowisko zostan¹ okre�lone zgodnie   z wyma-
ganiami §4 pkt 3 i 4 niniejszej uchwa³y,

8/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê
w granicach okre�lonych tytu³em prawnym w³a�ciciela,

9/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zak³adaj¹c ich
odzysk,

10/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ wodoci¹go-
w¹, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczn¹
(kablow¹), telekomunikacyjn¹ (kablow¹), gazow¹, ciepln¹ zda-
laczynn¹,

11/ dopuszczalna budowa, przebudowa i modernizacja
istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej,

12/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ z zakresu infrastruktu-
ry technicznej i funkcji uzupe³niaj¹cych wg aktualnych    warun-
ków technicznych,
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13/ ogrzewanie obiektów z kot³owni wbudowanej, pracu-
j¹cej w oparciu o niskoemisyjne �ród³a energii (olej opa³owy,
energia elektryczna, gaz, wysokosprawne �ród³a opalane pali-
wem sta³ym) lub w oparciu o ciep³o zdalaczynne,

14/ dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku, na grani-
cy wydzielonej dzia³ki rzemie�lniczej z zabudow¹    mieszkanio-
w¹, przyjmowaæ jak dla terenów zabudowy jednorodzinnej z us³u-
gami rzemie�lniczymi, zgodnie z  obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi ,

-teren oznaczony symbolem C52d UR,UH przeznacza siê
pod zabudowê us³ug komercyjnych rzemios³a us³ugowego i
handlu. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zago-
spodarowania:

1/ zabudowê realizowaæ w liniach okre�lonych na rysunku
planu o jednolitej formie architektonicznej na ca³ym   terenie,

2/ poziom okapów dachów oraz innych elementów wieñ-
cz¹cych nie mo¿e przekroczyæ 4,5 m, mierz¹c od �redniego
poziomu przy budynku,

3/ dopuszczalna 2-ga kondygnacja u¿ytkowa w przestrze-
ni poddaszy, dachy o nachyleniu do 35o, kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, do�wietlenie poddaszy pro-
stok¹tnymi oknami, równie¿ w po³aci dachu,

4/ dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu; wewnêtrzn¹ ob-
s³ugê komunikacyjn¹ przyj¹æ drogami dojazdowymi o szeroko-
�ci w liniach rozgraniczaj¹cych min. 10 m,

5/ w obrêbie dzia³ek przewidzieæ utwardzone parkingi dla
samochodów osobowych pracowników i osób  korzystaj¹cych
z us³ug zak³adu, przyjmuj¹c wska�nik 0,3 stanowiska na 1 za-
trudnionego,

6/ wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko dla których wymagane jest
sporz¹dzenie raportu, a dane charakteryzuj¹ce wp³yw na �rodo-
wisko zostan¹ okre�lone zgodnie z wymaganiami §4 pkt 3 i 4
niniejszej uchwa³y,

7/ uci¹¿liwo�æ wydzielonych zak³adów us³ugowych winna
zamykaæ siê w granicach terenu okre�lonych tytu³em  prawnym
w³a�ciciela,

8/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zak³adaj¹c ich
odzysk,

9/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczn¹     (ka-
blow¹), telekomunikacyjn¹ (kablow¹), gazow¹, ciepln¹ zdala-
czynn¹,

10/ ogrzewanie obiektów z kot³owni wbudowanej, pracu-
j¹cej w oparciu o niskoemisyjne �ród³a energii (olej opa³owy,
energia elektryczna, gaz,  wysokosprawne �ród³a opalane pali-
wem sta³ym) lub w oparciu o ciep³o zdalaczynne,

11/ dopuszczalna budowa, przebudowa i modernizacja
obiektów i sieci infrastruktury technicznej,

12/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ z zakresu infrastruktury
technicznej i funkcji uzupe³niaj¹cych wg aktualnych   warunków
technicznych,

13/ projektowanie obiektów budowlanych, ze wzglêdu na
nasypowy charakter gruntu w pod³o¿u, bêdzie poprzedzone bada-
niami geologicznymi dostosowanymi do charakteru inwestycji,

14/ zakazuje siê usuwania drzewostanu, w szczególno�ci
na terenie i w s¹siedztwie skarpy nadodrzañskiej, jako zapobie-
gaj¹cego ruchom masowym gruntu,

15/ zakazuje siê wykonywania obiektów budowlanych w
s¹siedztwie skarpy ze wzglêdu na mo¿liwo�æ osuwania siê i
ruchów masowych gruntu,

16/ zakazuje siê zmiany istniej¹cego ukszta³towania skar-
py nakazuj¹c jednocze�nie wykonanie zabiegów s³u¿¹cych    jej
rekultywacji poprzez zadrzewienie i zakrzewienie,

-tereny oznaczone symbolami C52f KS przeznacza siê pod
gara¿e typu boksowego dla samochodów osobowych. Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy zespó³ gara¿y boksowych,
2/ wody opadowe z placu parkingowego o nawierzchni

utwardzonej po ich podczyszczeniu (separacji) odprowadziæ    do
kanalizacji deszczowej,

3/ wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,

4/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ wodno-kanali-
zacyjn¹, elektroenergetyczn¹ (kablow¹),

5/ dopuszczalna przebudowa istniej¹cej sieci infrastruk-
tury technicznej, realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji  uzupe³-
niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych
warunków technicznych,

-teren oznaczony symbolem C53 RZ, przeznacza siê pod
wysok¹ zieleñ urz¹dzon¹ typu parkowego. Ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki ich u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹, dopuszcza siê
wycinki wymagane wzglêdami ochrony sanitarnej oraz  przeciw-
powodziowej,

2/ utrzymuje siê istniej¹ce przej�cia piesze wzd³u¿ rzeki,
dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architektury i
urz¹dzeñ technicznych (³awki, szafki instalacyjne, lampy) two-
rz¹cych skoordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ   dostosowanych do oto-
czenia,

3/ wymagane wprowadzenie przeciwerozyjnych zabezpie-
czeñ skarp i stromych stoków,

4/ w po³udniowej czê�ci terenu dopuszczalne wprowa-
dzenie elementów ochrony przeciwpowodziowej,

5/ dopuszcza siê lokalizacjê elementów i obiektów pro-
ekologicznych uk³adów kanalizacji deszczowej oraz   ograniczo-
ne, poprzeczne prowadzenie sieci infrastruktury technicznej,

§ 4. Dla obszaru objêtego planem ustala siê szczególne
warunki zagospodarowania terenu, wynikaj¹ce z potrzeby ochro-
ny krajobrazu, �rodowiska i zdrowia ludzi:

1. Teren objêty granicami zmiany planu jest fragmentem
korytarza ekologicznego zwi¹zanego z dolin¹ rzeki Odry, a  w
szczególno�ci jego po³udniowa czê�æ, oznaczona symbolem
C53RZ stanowi czynne biologicznie elementy tego  korytarza, co
do których zakazuje siê zmiany istniej¹cego u¿ytkowania.

2. Skarpa doliny rzeki Odry jest szczególnym elementem
formy krajobrazowej, zwanej Bram¹ Krapkowick¹, i  zakazuje
siê zmiany jej ukszta³towania, poprzez wykonywanie sztucznych
nasypów, sankcjonuj¹c dotychczasowe   przekszta³cenia, zaist-
nia³e przed wej�ciem w ¿ycie niniejszych przepisów.

3. Zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych i insta-
lacji oraz podejmowania dzia³alno�ci innych ni¿ okre�lone w
przepisach szczególnych, jako znacz¹co oddzia³ywuj¹ce na �ro-
dowisko, których oddzia³ywanie mog³oby naruszyæ standardy
jako�ci �rodowiska, w rozumieniu przepisów prawa ochrony
�rodowiska -  poza granicami w³asno�ci  inwestora lub zarz¹-
dzaj¹cego terenem.

4. W przypadku lokalizacji przedsiêwziêæ lub dzia³alno�ci,
o których mowa w punkcie 3, dane dotycz¹ce  powodowanych
przez nie oddzia³ywañ na �rodowisko i zdrowie ludzi, tj. rodzaje,
natê¿enia/stê¿enia i zasiêgi tych   oddzia³ywañ, bêd¹ okre�lone:

- wstêpnie, we wniosku o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,
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  - szczegó³owo, w projekcie budowlanym, stanowi¹c pod-
stawê do rozstrzygniêcia o naruszeniu lub zapewnieniu   pe³nej
ochrony, interesów osób trzecich.

5. Zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych i urz¹dzeñ,
których wykorzystywanie powodowa³oby naruszenie    wymagañ w
zakresie dopuszczalnych warto�ci poziomu ha³asu ustalonych w punk-
cie 5.1, w stosunku do zabudowy   mieszkaniowej po³o¿onej po pó³-
nocnej stronie ulicy Ks. Duszy oraz na granicy terenu C51UO.

5.1. Ustala siê nastêpuj¹ce, dopuszczalne poziomy ha³a-
su zewnêtrznego na granicy terenów mieszkaniowych      po³o¿o-
nych po pó³nocnej stronie ulicy Ks. Duszy, wyra¿one równowa¿-
nym poziomem d�wiêku A w dB:

a/ od �róde³ komunikacyjnych:

  pora dnia  (600   -  2200)
przedzia³ czasu odniesienia równy 16 godzinom

             Leq = 60 dB(A)

pora nocy (2200  -   600)
przedzia³ czasu odniesienia równy 8 godzinom

             Leq = 50 dB(A)

b/ od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:

pora dnia  (600  -  2200)
przedzia³ czasu odniesienia równy 8 najmniej korzyst-

nym godzinom dnia
Leq = 50 dB(A)

  pora nocy (2200  -  600)
przedzia³ czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej

godzinie nocy
Leq = 40 dB(A).

5.2. Ustala siê nastêpuj¹ce, dopuszczalne poziomy ha³a-
su zewnêtrznego na granicy terenu C51UO, wyra¿one  równo-
wa¿nym poziomem d�wiêku A w dB:

a/ od �róde³ komunikacyjnych:
pora dnia  (600   -  2200)
przedzia³ czasu odniesienia równy 16 godzinom

             Leq = 55 dB(A)

pora nocy (2200  -   600)
przedzia³ czasu odniesienia równy 8 godzinom

             Leq = 45 dB(A)

b/ od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:

pora dnia  (600  -  2200)
przedzia³ czasu odniesienia równy 8 najmniej korzyst-

nym godzinom dnia
Leq = 45 dB(A)

  pora nocy (2200  -  600)
przedzia³ czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej

godzinie nocy
Leq = 40 dB(A)

5.3. W przypadku zmiany przepisów prawa ochrony �ro-
dowiska ustalenia zawarte w punkcie 5.1 oraz 5.2 trac¹ moc   na
rzecz przepisów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego.

5.4. Dopuszczalny poziom ha³asu wewn¹trz pomieszczeñ
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, w szczególno�ci w po-

mieszczeniach przeznaczonych na wielogodzinny pobyt dzieci i
m³odzie¿y, okre�laj¹ wymagania Polskich Norm.

5.5. Usytuowanie urz¹dzeñ oraz rozwi¹zania techniczne
systemów: wentylacji, klimatyzacji, sprê¿onego powietrza itp.
musz¹ uwzglêdniaæ wymagania ochrony przed ha³asem rów-
nie¿ terenów mieszkaniowych po³o¿onych poza   granicami ob-
szaru objêtego planem.

6. Dla zapewnienia odpowiedniego stanu higieny atmos-
fery, gruntu i wód gruntowych, na terenach przeznaczonych   na
cele przemys³owe, sk³adowe i us³ug rzemios³a:

6.1. Zakazuje siê gromadzenia odpadów na nie uszczel-
nionym pod³o¿u, a w przypadku odpadów niebezpiecznych -   poza
pomieszczeniami specjalnie wydzielonymi i zabezpieczonymi.

6.2. Nakazuje siê projektowanie podziemnych i naziem-
nych zbiorników do gromadzenia paliw energetycznych i  innych
substancji toksycznych, s³u¿¹cych dzia³alno�ci podstawowej w
obiektach, na terenie których bêd¹  realizowane, z zastosowa-
niem rozwi¹zañ najlepszej dostêpnej techniki w zakresie; za-
mkniêtych obiegów par,   systemów monitorowania nieszczel-
no�ci zbiorników i instalacji, systemów kontroli jako�ci gruntu i
wód opadowych   oraz innych rozwi¹zañ minimalizuj¹cych od-
dzia³ywania i zapobiegaj¹cych sytuacjom awaryjnym.

7. Masy ziemne stanowi¹ce grunt rodzimy, usuwane lub
przemieszczane w zwi¹zku z realizacj¹ obiektów   budowlanych
i budowli, mog¹ byæ wykorzystane dla potrzeb niwelacji terenu
lub realizacji elementów   zagospodarowania terenu w formie
"ma³ej architektury". Zakazuje siê ich sk³adowania w obrêbie
skarpy   prze³omowego odcinka doliny Odry, w tym w szczegól-
no�ci, w granicach objêtych niniejszym planem.

8. Monitorowanie skutków realizacji planu dla �rodowi-
ska i zdrowia ludzi.

8.1. Stopieñ spe³nienia wymagañ w zakresie ochrony zdro-
wia ludzi, standardów jako�ci �rodowiska i ochrony  krajobrazu,
okre�lonych w niniejszym paragrafie, bêd¹ monitorowane w
ramach gminnego programu ochrony �rodowiska, o którym
mowa w przepisach prawa ochrony �rodowiska.

8.2 Wyniki monitoringu, o którym mowa w pkt 8.1. zostan¹
przekazane Staro�cie Powiatu celem uwzglêdnienia w  Powia-
towym programie ochrony �rodowiska - zgodnie z przepisami
prawa ochrony �rodowiska.

§ 5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony warto�ci kul-
turowych: Roboty budowlane ziemne na obszarze objêtym pla-
nem winny byæ prowadzone pod nadzorem archeologicznym; w
przypadku odkryæ obiektów archeologicznych roboty nale¿y
wstrzymaæ i przeprowadziæ ratownicze badania archeologiczne.

§ 6. Zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospoda-
rowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 15%
dla wszystkich terenów okre�lonych zmian¹ planu.

§ 7. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice,
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIV/91/92 Rady Miejskiej  w  Krapkowi-
cach z dnia 3 lutego 1992 r. w czê�ci uregulowanej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krapkowic.

§ 9. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego i wchodzi  w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

 Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej
 Andrzej Kulpa
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z 2001r.  Nr 142 poz.
1591 ; z 2002 r. 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984/-
Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala :

§ 1. Statut Gminy Lasowice Wielkie, jak  za³¹cznik nr 1
niniejszej uchwa³y.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XXXII / 137/2001 Rady Gminy
Lasowice Wielkie  z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwa-
lenia Statutu Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek

                                                                         Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Gminy Lasowice Wielkie

                           Nr II/5/2002 z dnia 11 grudnia 2002r.

STATUT
GMINY LASOWICE  WIELKIE

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.Statut okre�la:
1) ustrój Gminy Lasowice Wielkie,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

stek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Gminy,

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Lasowice Wielkie, komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie ,

4) tryb pracy Wójta  Gminy Lasowice Wielkie,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Lasowi-

ce Wielkie,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej

komisji i Wójta Gminy Lasowice Wielkie oraz korzystania z nich.

§ 2.Ilekroæ w niniejszym Statucie  jest mowa o:
1) Gminie  - nale¿y przez to rozumieæ gminê  Lasowice

Wielkie,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy  Lasowi-

ce Wielkie,
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy

Lasowice Wielkie,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy Lasowice Wielkie,
5) Wójcie  - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Lasowi-

ce Wielkie,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Laso-

wice Wielkie .
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 Uchwa³a Nr  II/ 5/2002
 Rady Gminy Lasowice Wielkie

 z dnia 11 grudnia 2002 r.

 w sprawie Statutu Gminy Lasowice Wielkie.

Rozdzia³ II
Gmina

§ 3.1. Gmina Lasowice Wielkie jest podstawow¹ jednost-
k¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organi-
zacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obsza-
rze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe or-
gany.

§ 4.1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Kluczborskim, w
Województwie Opolskim i obejmuje obszar 211  km2.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa w skali 1:100 000,
stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub
tradycji - inne jednostki pomocnicze.

4. Wykaz so³ectw :
- Chocianowice
- Ciarka
- Gronowice
- Lasowice Ma³e
- Jasienie
- O�
- Tu³y
- Laskowice
- Trzebiszyn
- Lasowice Wielkie
- Chudoba
- Wêdrynia
- Szumirad.
5. Wójt  prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 5.1.W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jed-
nostki organizacyjne.

2. Wójt  prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6.1. Gmina posiada herb, którego wizerunek wraz z opi-
sem stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.

2. Barwy Gminy okre�la jej flaga, koloru : górny pas- bar-
wa zieleni, �rodkowy pas- barwa czarna, dolny pas- barwa ciem-
nego z³ota.

3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okre�la Rada w odrêbnej uchwale.

§ 7.Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowo�æ Lasowice Ma³e.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8.1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki po-
mocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w
drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
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1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub znie-
sienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy
Gminy,

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednost-
ki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, któ-
rych tryb okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w
miarê mo¿liwo�ci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania prze-
strzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio ust. 1.

§ 9.Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okre�laæ
w szczególno�ci:

1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.

§ 10.1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospo-
darkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodziel-
nie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te
�rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿eto-
wej, okre�laj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie
dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania
podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.

5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o
wydatkowaniu �rodków bud¿etowych ka¿dorazowo do kwoty
okre�lonej corocznie przez Radê Gminy w uchwale bud¿etowej.

6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2 - 5, s¹ wi¹¿¹ce dla
osób sk³adaj¹cych o�wiadczenia woli w zakresie zarz¹du mie-
niem Gminy.

§ 11.1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomoc-
niczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym
zakresie Wójtowi .

2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okre�lonych w statutach tych jednostek.

§ 12.1. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wyko-
nawczego jednostki pomocniczej.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie
ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 13.1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w
Gminie.

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 14.1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Wójta  w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.

2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której
sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci.

§ 15.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹, w liczbie 3 osoby

2) Bud¿etu i Finansów, w liczbie 5 osób
3) Komunalno-Roln¹ i Bezpieczeñstwa Publicznego, w

liczbie 5 osób
4) O�wiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej,

w liczbie 5 osób.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch  komisji

sta³ych.
3.W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�ne

komisje do wykonywania okre�lonych zadañ, okre�laj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 16.1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i pro-
wadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynno�ci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obej-
muj¹:

1) okre�lenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej Rady,

2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wie-

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2,

powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta  poprzedniej kaden-
cji o stanie Gminy.

§ 17.Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobec-
no�ci  Wiceprzewodnicz¹cy:

1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do

wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 18.W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji doko-
na wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§ 19.Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia wyznaczony
pracownik przez Wójta Gminy pracownik Urzêdu.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 20.1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okre�lone w usta-
wie o samorz¹dzie gminnym oraz  innych ustawach.

2.Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do

okre�lonego postêpowania,
3) o�wiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okre�lonej

sprawie,
4) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania

adresatów zewnêtrznych do okre�lonego postêpowania, pod-
jêcia inicjatywy czy zadania,

5) opinie - zawieraj¹ce o�wiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, o�wiadczeñ, apeli i opinii

ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania ini-
cjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
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§ 21.1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwo�ci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³.

2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.

2. Przygotowanie sesji

§ 22.1.Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upo-
wa¿nienia -  Wiceprzewodnicz¹cy.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny sku-
teczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpó�niej na 14 dni przed sesj¹.

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust.
4 i 5, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ
nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ
zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³oso-
waniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku ob-
rad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie ob-
rad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci w
sposób zwyczajowo przyjêty.

8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5, rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obej-
muj¹ dnia odbywania sesji.

§ 23.1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiê-
gniêciu opinii Wójta,  ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym -
Wójt lub jego Zastêpca oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli Rady.

3. Przebieg sesji

§ 24.Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej po-
mocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.

§ 25.Publiczno�æ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wy-
znaczone dla niej miejsca.

§ 26.Wy³¹czenie jawno�ci sesji jest dopuszczalne jedy-
nie w przypadkach przewidzianych w przepisach  obowi¹zuj¹ce-
go prawa.

§ 27.1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady b¹d� radnego,

Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu
tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 ,Rada
mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na niemo¿liwo�æ
wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego rozszerze-
nia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nie-
przewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³a�ciwe
obradowanie lub podjêcie uchwa³.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opu�cili obrady przed ich zakoñ-
czeniem, odnotowuje siê w protokole.

§ 28. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach usta-
lonych w planie pracy Rady lub w terminach okre�lonych przez
Przewodnicz¹cego Rady.

§ 29.1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.

2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; w takim przypadku Rada nie
mo¿e podj¹æ ¿adnej uchwa³y.

§ 30.1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego czynno�ci okre-

�lone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e po-

wo³aæ spo�ród radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu pro-
wadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum
oraz wykonywanie innych czynno�ci o podobnym charakterze.

§ 31.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram �� sesjê Rady
�������".

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad.

§ 32.Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pyta-
nie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

§ 33.Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach po-

dejmowanych w okresie  miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta  w okresie miêdzy-

sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich

sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.

§ 34.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 33 pkt 3 sk³ada
Wójt lub wyznaczony przez niego zastêpca.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 35.1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta .
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasad-

niczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie stanu

faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Prze-

wodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje
interpelacjê adresatowi.

5. Odpowied� na interpelacje jest udzielana w formie pi-
semnej, w terminie 14 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady i
radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
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6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt  lub  osoba
przez niego   upowa¿niona .

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

8.Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych in-
terpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji Rady, w
ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

§ 36.1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych pro-
blemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkret-
nym stanie faktycznym.

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewod-
nicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
§ 35 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

§ 37.1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad ka¿-
dym z punktów.

2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejno�ci¹.

3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

§ 38.1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³o�ci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi doty-
cz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ.

3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d�
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje rad-
nego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e
odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób zaproszonych na sesjê i do publiczno�ci.

5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom spo�ród publiczno�ci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹-
dek obrad b¹d� naruszaj¹ powagê sesji.

§ 39.Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyj-
muje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pi-
�mie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.

§ 40.1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno�ci¹ w
sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno�ci dotycz¹cych:

- stwierdzenia  quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2.Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod

dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jednego g³osu
"przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowa-
nie.

§ 41.1. Sprawy radnego Rada rozpatruje w obecno�ci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieuspra-
wiedliwionej nieobecno�ci zainteresowanego na sesji.

§ 42.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w
celu umo¿liwienia w³a�ciwej Komisji lub Wójtowi ustosunko-
wania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a je�li
zaistnieje taka konieczno�æ - przygotowania poprawek w rozpa-
trywanym dokumencie.

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpo-
czyna procedurê g³osowania.

3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wnio-
sku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 43.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê " Zamykam ���
sesjê Rady �����".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 44.1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ

tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wcze�niej, ni¿ na
nastêpnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.

§ 45.Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogól-
ne przepisy porz¹dkowe w³a�ciwe dla miejsca, w którym sesja
siê odbywa.

§ 46.1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta
w uzgodnieniu    z  Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej
sesji protokó³.

§ 47.1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

2. Protokó³ z sesji powinien w szczególno�ci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej roz-

poczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i
nazwisko przewodnicz¹cego obrad          i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewen-

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo

ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych
wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych
wyst¹pieñ,

7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³o-
sów: "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych" oraz g³osów niewa¿nych,

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbne-
go do tre�ci uchwa³y,

9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.

§ 48.1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do proto-
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kó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy
Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu ta�my ma-
gnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêd-
niony, wnioskodawca mo¿e wnie�æ sprzeciw do Rady.

3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u z po-
przedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 49.1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, o�wiad-
czenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi  naj-
pó�niej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewod-
nicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹
zobowi¹zane do okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych wyni-
kaj¹cych.

§ 50.1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Gminy.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega Wójtowi
Gminy.

4. Uchwa³y

§ 51.1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 20 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, o�wiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 20
ust. 2, s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

§ 52.1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z rad-
nych oraz Wójt.

2. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a sfinansowania re-

alizacji uchwa³y,
5) okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

uchwa³y.
3.Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie

wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê pod-
jêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej reali-
zacji.

4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodno�ci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.

§ 53.Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym zna-
czeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê
wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych
i neologizmami.

§ 54.1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³a-
nia Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi or-
ganami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z prze-
pisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt uchwa³y
Rady, sporz¹dzony przez Wójta.

§ 55.1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprze-

wodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

§ 56.1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci.

5. Procedura g³osowania

§ 57.W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 58.1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie
rêki.

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewod-
nicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzy-
muj¹ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych
na sesji, wzglêdnie ustawowym sk³adem Rady, nakazuje odno-
towanie wyników g³osowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 59.1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-
wadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna .

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytu-
j¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

3. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stano-
wi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 60.1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ tre�æ
wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a wyra�na, a wnio-
sek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny
spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga
Przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów za-
pytuje ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzyma-
niu odpowiedzi twierdz¹cej, poddaje pod g³osowanie zamkniê-
cie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pi�mie.

§ 61.1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wnio-
sku (wniosków), w pierwszej kolejno�ci Rada g³osuje nad wnioskiem
o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne po-
prawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod
g³osowanie.
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4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lon¹
w § 61 ust. 2.

5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cz-
nie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostat-
niej kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzeczno�æ pomiê-
dzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

6. Komisje Rady

§ 62.1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta-
³ych i zakres zadañ komisji dora�nych okre�la Rada w odrêb-
nych uchwa³ach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

§ 63.1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pra-
cy stosownych zmian.

§ 64.1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-
nia.

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-
wiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a
nadto z innymi podmiotami, je�li jest to uzasadnione przedmio-
tem ich dzia³alno�ci.

3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.

§ 65.Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.

§ 66.1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 67.1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alno�ci
komisji.

2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do dora�nych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

§ 68.Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowa-
niu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu komisji.

7. Radni

§ 69.1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach i
posiedzeniach komisji podpisem na li�cie obecno�ci.

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posie-
dzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ Prze-
wodnicz¹cemu Rady lub przewodnicz¹cemu komisji.

§ 70. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Oby-
wateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy  w sprawach dotycz¹-
cych Gminy i jej mieszkañców.

§ 71. W przypadku  uchylania siê przez radnego od wyko-
nywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e prze-
prowadziæ z radnym rozmowê.

§ 72.1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹ce-
go radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada podej-
muje uchwa³ê o wyra¿eniu zgody lub odmowie.

2. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym w
ust. 1, Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyja�nieñ.

§ 73.1. Wójt  wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funk-
cji radnego.

2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezpo�rednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funk-
cji radnego.

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹-
du terytorialnego

§ 74.1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami in-
nych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególno�ci dla
rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zaintere-
sowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 75.1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie za-
interesowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad.

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 76.1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy Przewodnicz¹cego  oraz pozosta³ych cz³onków w
liczbie jeden.

2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybie-

ra Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej.

§ 77.Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nie-
obecno�ci Przewodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania, jego
zadania wykonuje jego Zastêpca.

§ 78.1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ.

2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pi-
semnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
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4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie 7 dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

2. Zasady kontroli

§ 79.1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
Gminy pod wzglêdem:

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bu-
d¿etu Gminy.

§ 80.Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa-
³ach Rady.

§ 81.Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce ro-
dzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu,

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu,

3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postê-
powania danego podmiotu.

§ 82.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzo-
nym przez Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadze-
nia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w
ust. 1.

§ 83.Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
5 dni roboczych, a kontrole  problemowa i sprawdzaj¹ca - d³u¿ej
ni¿ 2 dni roboczych.

§ 84.1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamie-
rzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególno�ci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okre�lo-
nych dzia³añ (kontrola wstêpna).

2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych
czynno�ci kontrolnych.

3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakre-
su i przedmiotu kontroli.

4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3, wykonywane
s¹ niezw³ocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadze-
nia kontroli w ka¿dym  przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli
problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§ 85.1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci wed³ug kryteriów ustalonych w § 79 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów ze-
branych w toku postêpowania kontrolnego.

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane

w szczególno�ci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania �wiad-
ków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyja�nienia i o�wiadczenia
kontrolowanych.

3.Tryb kontroli

§ 86.1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Ko-
misji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z
dwóch cz³onków Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi�mie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czyn-
no�ci pomiêdzy kontroluj¹cych.

3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przepro-
wadzane przez co najmniej dwóch  cz³onków Komisji Rewizyjnej.

4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Prze-
wodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowa-
ny podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane
do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynno�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody
osobiste.

6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki,  cz³onkowie Ko-
misji Rewizyjnej mog¹  przyst¹piæ do kontroli problemowej bez
wcze�niejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nienia,
o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a
siê w szczególno�ci sytuacje, w których cz³onkowie Komisji
Rewizyjnej powezm¹ uzasadnione podejrzenie pope³nienia prze-
stêpstwa.

7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê - w
najkrótszym mo¿liwym terminie - do Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.

8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub te¿
odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7, kontroluj¹cy
niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych
czynno�ci, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

§ 87.1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta ,
wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy za-
wiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 88.1. Kierownik kontrolowanej jednostki obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przeprowadzenia
kontroli.

2. Kierownik kontrolowanej jednostki obowi¹zany jest w
szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumen-
ty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿-
liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolo-
wanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki, który odmówi wyko-
nania czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do
niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemne-
go wyja�nienia.

4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyja-
�nieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okre�lone w ust. 3

§ 89.Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz
godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
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4. Protoko³y kontroli

§ 90.1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokon-
trolny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynno�ci kontrolnych, a w szczególno-

�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³o-
wo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wskaza-
nie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika

kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokó³ pokontrolny powinien tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owo�ci
stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 91.W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia  powodu odmowy - podpisania. Wówczas tak¹ adnota-
cjê odnotowuje siê w protokóle pokontrolnym.

§ 92.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ
na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej
wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie 7
dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego pod-
miotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§ 93.Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzem-
plarzach, które -  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u
- otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 94.1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia  ka¿dego roku.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kon-

troli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czê�æ planu pracy Ko-

misji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kom-
pleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub
jego czê�ci.

§ 95.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-

nych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych w

toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz

wniosek w sprawie absolutorium.

3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Rewi-
zyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿e-
nia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 96.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzo-
nym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posie-
dzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komi-
sji, w formie pisemnej.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³y-
wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 2  radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na

jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej

w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³

tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ

protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

§ 97.Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu Komi-
sji w g³osowaniu jawnym.

§ 98.Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt

§ 99.1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹-
zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, ce-
lem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mie-
niem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.

§ 100.1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zaintereso-
wane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z
innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególno�ci na wy-
mianie uwag, informacji i do�wiadczeñ dotycz¹cych dzia³alno-
�ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w za-
kresie tematyki objêtej kontrol¹.

4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli,
prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowied-
nio przepisy niniejszego rozdzia³u.

5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia-
³ania poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunko-
wania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêd-
nych kontroli.
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§ 101.Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

§ 102. Uregulowania dotycz¹ce Komisji Rewizyjnej sto-
suje siê odpowiednio do sta³ych Komisji Rady.

Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych

§ 103. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryte-
riów przez siebie przyjêtych.

§ 104. 1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowa-
nie w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.

2.Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania, prze-

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 105.1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 106.1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków.

§ 107.Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.

§ 108.1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statu-

tem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-

nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

§ 109.1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodaw-
cze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.

§ 110.Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt  obo-
wi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakre-
sie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ IX
Tryb pracy Wójta

§ 111. Do zadañ Wójta nale¿y :
    1) przygotowanie projektów uchwa³,
    2) okre�lenie sposobu wykonywania uchwa³,
    3) gospodarowanie mieniem komunalnym gminy,
    4) wykonanie bud¿etu,
      5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jed-

nostek   organizacyjnych,
      6) inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 112. Wójt  uczestniczy w sesjach Rady.

§ 113. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta lub jego
zastêpcy na ich posiedzenie.

§ 114. Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i
kompetencji okre�lonych w § 111 - § 113 w przypadku uzyskania
upowa¿nienia od Wójta .

Rozdzia³ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Wójta

§ 115. 1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodza-
je dokumentów :

1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ Komisji Rady, w tym Komisji Re-

w i z y j n e j ,
3) rejestr uchwa³ Rady,
4) rejestr wniosków i opinii Komisji Rady,
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w pkt 1 podlegaj¹ udostêpnie-

niu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami  prawa  i Statutu.

§ 116. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa oraz Statutem.

§ 117.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady (innej komórce Urzêdu Gminy
zajmuj¹cej siê obs³ug¹ Rady), w dniach pracy Urzêdu Gminy, w
godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udo-
stêpniane s¹ w Referacie Organizacyjnym Urzêdu, w dniach i
godzinach przyjmowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ rów-
nie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gmi-
ny oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§ 118.Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 115 i 116
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie pra-
cownika Urzêdu Gminy.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 15 - 890 -     Poz.382

                                                                           Za³¹cznik nr 1
                                     do Statutu Gminy Lasowice Wielkie



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 15 -891 -     Poz. 382



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 15 - 892 -     Poz. 382

Czê�æ opisowa herbu Gminy Lasowice Wielkie

§ 1. Herb Gminy Lasowice Wielkie zosta³ ukszta³towany
poprzez umieszczenie god³a w polu tarczy zwanej "hiszpañsk¹"
a stosowan¹ po kszta³tach tarcz wczesnogotyckich na terenie
Niemiec i na �l¹sku. Pole tarczy jest w dolnej czê�ci przedzielo-
ne poziomo wstêgami b³êkitnymi i srebrnymi -obrazuj¹cymi
wodê. Powy¿ej pole tarczy jest pokryte barw¹ z³ota (metal), która
to barwa styka siê ze wstêg¹ b³êkitn¹ do³em. Dolna czê�æ pola
tarczy jest pokryta barw¹ zieleni, która gór¹ styka siê ze srebrn¹
(metal) wstêg¹ obrazuj¹c¹ wodê. Na z³otym polu, z b³êkitnej
wstêgi wody wyrasta pionowa: dominata maj¹ca kszta³t wie¿y
ko�cio³a drewnianego, krytej he³mem barokowym, zakoñczo-
nym kul¹ a nad ni¹ krzy¿em. Wie¿a jest w barwie czerni. Do³em
-kruchta w wie¿y ma konstrukcjê z bram¹. Brama jest otwarta
skrzyd³ami na o�cie¿, które s¹ w kolorze zieleni. Wej�cie do
kruchty zamkniête pó³koli�cie jest barwy pola tarczy -z³ote. Uzy-
skuje siê dziêki temu efekt prze�wituj¹cej g³êbi, wzmacniaj¹c
sylwetkê czarnej wie¿y.

Po obu stronach wie¿y -równolegle -wznosz¹ siê dwa iden-
tyczne drzewa w kolorze zieleni, a w formie p³atów p³uc. Pnie
drzew wyrastaj¹ jakby z boków wie¿y ko�cio³a czerni¹, aby gór¹
-na tle zielonym rozedrgaæ siê pajêczyn¹ ga³êzi zakoñczonych w
prawym drzewie li�ciastym - li�æmi, a w lewym drzewie szpilko-
wym -kêpami szpilkowymi. Tworzy to z³udzenie zespo³ów ner-
wowych i ukrwienie w p³ucach. Z drugiej za� strony -drzewa te
robi¹ wra¿enie skrzyde³ ochraniaj¹cych, uskrzydlaj¹cych wie¿ê
ko�cio³a, koñcz¹c siê nieco poni¿ej krzy¿a. Jest tu zwarta my�l o
warto�ciach ekologicznych regionu na styku z zabytkami kultury
i architektury, które s¹ per³ami z drewna w�ród przepiêknych
terenów le�nych, w oazie spokoju i czystego powietrza

§ 2. Tarcza herbowa zosta³a wpisana w kartusz, nawi¹zu-
j¹cy form¹ do przyo³tarzowych obramieñ ze starych drewnianych
ko�ció³ków -czerni¹ kartusza i jego nieco ludow¹ form¹, po-
twierdzaj¹c "staro¿ytne" zwi¹zki tego regionu z przesz³o�ci¹.

§ 3. W klejnocie nad tarcz¹ w kartuszu -znajduje siê wie-
niec zbo¿owy dwoma swymi ramionami zwrócony pó³koli�cie
ku górze. Centrum wieñca wype³nia ga³¹zka k³osa owsa. Za-
równo wieniec jak i ga³¹zka owsa s¹ w barwie z³ota, przetykane-
go zieleni¹ i czerni¹.

§ 4. Herb Gminy w kartuszu jest zaopatrzony w "Suport" -
zwany inaczej bocznicami lub trzymaczami. S¹ to przewa¿nie
postacie alegoryczne lub zwierzêta - bêd¹ce czêsto wyja�nie-
niem jakiego� przekazu tradycji, anegdoty lub legendy - najczê-
�ciej z nadania do herbu. W tym wypadku herb Gminy Lasowice
Wielkie zosta³ udostojniony - poprzez wprowadzenie dwóch je-
lonków w pozycji stoj¹cej, ujmuj¹cych przednimi kopytkami z
góry i z boku - kartusz z herbem. Jelonki maj¹ g³owy zwrócone
do ty³u i z pyszczków wystaj¹ im czerwone jêzyczki. Jelonki s¹
barwy z³otej, a grzbiety ich s¹ od strony zewnêtrznej (przeciwnej
od kartusza) pokryte grzywiastymi jêzyczkami z³otych p³omieni.

Podobnie jak tylne nogi na których stoj¹. G³owy maj¹ udekoro-
wane poro¿em w kszta³cie ma³ych koron. Jest przekazywana
taka legenda, która mówi, ¿e jelonki te przejmuj¹ na siebie za-
gro¿enie ogniem w �wiêtych miejscach. Przenosz¹ ten ogieñ w
g³¹b wilgotnych ostêpów le�nych i wygaszaj¹c go wracaj¹ do
w³asnej barwy, w³asnego umaszczenia. Tylko korony pozostaj¹
z³ote...

Te jelonki istniej¹ na tych ziemiach ,w tych �l¹skich bo-
rach - od pradawnych czasów. Przed setkami lat zosta³y zobo-
wi¹zane do chronienia �wiêtych miejsc tych ziem. Chramów i
gontyñ s³owiañskich. Na ich miejscach chrze�cijanie stawiali
drewniane ko�ció³ki ,ale naród przetrwa mimo ,¿e zmieni³a siê
religia.

Dlatego te¿ nikt i nic nie zwolni³o jelonków z obowi¹zku
chronienia �wiêtych miejsc i do dzi� pe³ni¹ sw¹ s³u¿ebn¹ dla
�l¹skiego ludu jak przed wiekami.

§ 5. Do³em od przednich kopytek jelonków /obu/ -obiega-
j¹cych dó³ kartusza jest przewieszona winieta w kolorze zieleni,
pokryta literami kroju antykowo -pochodnego w kolorze srebra -
tekst - Gmina + Lasowice Wielkie + Gmina.

§ 6. T³o na którym znajduje siê czarny kartusz ze z³otym
klejnotem/wieñcem zbo¿owym mówi¹cym o rolniczym charak-
terze gminy/ i z³ote jelonki z podwieszon¹ zielon¹ winiet¹ z napi-
sem -jest w kolorze popielatym o lekko z³amanym odcieniu nie-
bieskim. Wi¹¿e to t³o z zieleniami wprowadzonymi do herbu oraz
lekko tonuje z³oto. Jelonki w suporcie s¹ podrysowane czerni¹
aby je lepiej wyeksponowaæ.

§ 7. Herb wywodzi siê ze znaków noszonych -dalej, z cho-
r¹gwi ....Chor¹giew to p³achta p³ótna barwionego wg okre�lo-
nych zasad i przytwierdzona do drzewa.

Chor¹giew Gminy Lasowice Wielkie -jej p³achta -sk³ada
siê z trzech poziomych pasów /wstêg/.

A/ górny pas -barwa zieleni
B/ �rodkowy pas -barwa czarna
C/ dolny pas -barwa ciemnego z³ota
Przyjmujemy, ¿e w chor¹gwi w uk³adzie pionowym barwa

z³ota jest zawsze po prawej stronie -jak równie¿ zawsze przy
drzewcu. Potem pas czarny a nastêpnie pas zielony, pasy rów-
nej szeroko�ci. Dopuszcza siê wprowadzenie tarczy herbowej z
god³em gminy i w uk³adzie pionowym chor¹gwi tarcza zajmuje
miejsce w górze czarnego pasa a w uk³adzie poziomym chor¹-
gwi -przy drzewcu, w odleg³o�ci szeroko�ci pasa -jak i w chor¹-
gwi pionowej. Forma uroczysta chor¹gwi gminy winna byæ od-
wzorowaniem ca³ego uk³adu heraldycmego / z tym, ¿e kolor t³a
ma byæ ciemno -zielony/. Heraldyka nie wymaga identyczno�ci
barw herbu pañstwa, ziemi czy te¿ lokalnymi /wyja�nienie -patrz
opis herbu/.

§ 8. Projekt herbu Gminy Lasowice Wielkie sk³ada siê  z
planszy wzorowanej oraz z czê�ci opisowej / ilustrowanej/ + opis
herbu i opis kszta³towania chor¹gwi w zale¿no�ci od potrzeb i
okoliczno�ci.

                                                                                       Za³¹cznik nr 2
                                                do Statutu Gminy Lasowice Wielkie
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  /Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz
1591/ oraz art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r . o finan-
sach publicznych / Dz.U. Nr 155 poz. 1014; 1999 r. Nr 38 poz.
360, Nr 49 poz. 485, Nr 70  poz. 778, Nr 110 poz. 1255; 2000 r. Nr
6, poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr
119 poz. 1251,  Nr 122 poz. 1315;  2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46
poz. 499/ -Rada Gminy uchwala,  co nastêpuje;

§1. Zmniejszyæ przychody              o kwotê          28.800,00
DZIA£ 957 NADWY¯KA Z LAT UBIEG£YCH
                                                                                    28.800,00

§2. Zwiêkszyæ przychody o kwotê       50.000,00
DZIA£ 955           PRZYCHODY Z TYTU£U INNYCH
ROZLICZEÑ KRAJOWYCH                                   50.000,00

§3. Zwiêkszenie bud¿etu po stronie dochodów
                                                              o kwotê       44.881,00
DZIA£ 853  OPIEKA SPO£ECZNA                          44.881,00
85313      Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acone

za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecz-
nej

 201   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na  realiza-
cjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji     rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie  ustawami                                              3.482,00

85314             sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                         i zdrowotne                                    38.000,00
 201         Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracj  rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami                               38.000,00

85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne   wychowawcze
                                                                                      3.399,00
   201      Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych   z  zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami

                                                                                     3.399,00.

§4. Zmniejszyæ bud¿et po stronie dochodów
                                                               o kwotê     60.099,00
DZIA£ 010   ROLNICTWO I £OWIECTWO          35.099,00
        01010       Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacja wsi
                                                                                        35.099,00
626   Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finanso-

wanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku-
pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

                                                                                    35.099,00
DZIA£ 853            OPIEKA SPO£ECZNA                      3.000
    85313       Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acone za osoby pobieraj¹ce niektóre  �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej                                                                                                     1 .000,00

383

Uchwa³a Nr XXIX/174/2002
Rady Gminy w Murowie

z dnia 27 czerwca 2002 r.

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

201   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie  ustawami                         1.000,00

 85319       O�rodki pomocy spo³ecznej                2.000,00
201   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie  ustawami                      2.000,00

DZIA£ 900           GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
�RODOWISKA                                                          22.000,00
90015       O�wietlenie ulic, placów i dróg            22.000,00
     631   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne  z zakresu administracji rz¹do-
wej oraz innych   zadañ zleconych gminom ustawami   22.000,00

§5. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie wydatków
                                                               o kwotê      91.934,00
DZIA£ 010   ROLNICTWO I £OWIECTWO                        4.000,00
  01095       Pozosta³a dzia³alno�æ                                         4.000,00
       wydatki bie¿¹ce                                                    4.000,00
        w tym pochodne od wynagrodzeñ                          250,00
DZIA£ 700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA     3.000,00
   70004     Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki   mieszka-

niowej i komunalnej
           wydatki bie¿¹ce                                              3.000,00

DZIA£ 754        BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE
              I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA            19.417,00
     75412       Ochotnicze stra¿e po¿arne              19.417,00
     wydatki bie¿¹ce                                                     4.000,00
                wydatki maj¹tkowe                                  15.417,00
DZIA£ 851  OCHRONA ZDROWIA                                       8.000,00
       85111       Szpitale ogólne                                 8.000,00
                         wydatki bie¿¹ce                                  8.000,00
                         w tym - dotacje przedmiotowe          8.000,00
DZIA£  853      OPIEKA SPO£ECZNA                                      50.297,00
     85313      Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acone za osoby pobieraj¹ce niektóre    �wiadczenia z pomo-
cy spo³ecznej                                                                                      3.482,00

                    wydatki bie¿¹ce                                      3.482,00

85314       Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³ecznei zdrowotne                            38.000,00

                      wydatki bie¿¹ce                                                        38.000,00
 85316       Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne   i wychowawcze
                                                                                      3.399,00
                   wydatki bie¿¹ce                                       3.399,00
85395        Pozosta³a dzia³alno�æ                           5.416,00
                  wydatki bie¿¹ce                                        5.416,00
DZIA£ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
                     NARODOWEGO                                   2.520,00
 92109         Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                       1.020,00
                    Wydatki bie¿¹ce                                     1.020,00
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92120       Ochrona i konserwacja zabytków           1 .500,00
                  Wydatki bie¿¹ce                                       1.500,00
DZIA£ 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT           4.700,00
  92601      Obiekty sportowe                                        4.700,00
                        Wydatki bie¿¹ce                                             4.700,00.

§6. Zmniejszyæ bud¿et po stronie wydatków
                              o kwotê                                        85.952,00
DZIA£ 010  ROLNICTWO I £OWIECTWO                    35.099,00
                01010       Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyj-

na  wsi                                                                                  35.099,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych                                                               35.099,00
DZIA£ 600           TRANSPORT I £¥CZNO�Æ       5.020,00
  60016       Drogi publiczne gminne                              5.020,00
                    wydatki bie¿¹ce                                         5.020,00

DZIA£ 754           BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I
         OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA                  15.417,00
  75412   Ochotnicze stra¿e po¿arne                                     15.417,00
                Wydatki bie¿¹ce                                           15.417,00

DZIA£ 853  OPIEKA SPO£ECZNA                                               8.416,00
  85313    Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acone za osoby pobieraj¹ce niektóre  �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej                                                                             1 .000,00

                     wydatki bie¿¹ce                                          1.000,00
    85319       O�rodki pomocy spo³ecznej              2.000,00
     wydatki bie¿¹ce                                                     2.000,00
     85395        Pozosta³a dzia³alno�æ                            5.416,00
                       wydatki maj¹tkowe                                   5.416,00

DZIA£ 900           GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
�RODOWISKA                                                         22.000,00
90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg               22.000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                   22.000,00

§7. Dokonaæ zmiany w planie finansowym inwestycji
oraz w wykazie zadañ inwestycyjnych:

-zmniejszyæ �rodki gminne - wodoci¹g Wojszyn-Morcinek
- St.Budkowice                                                         89.281,00

-zmniejszyæ dotacje -wodoci¹g Wojszyn -Morcinek -St.Bud-
kowice                                                                      35.099,00

-zmniejszyæ dotacje -o�wietlenie ulic       22.000,00
-zmniejszyæ dotacjê -zakupy inwestycyjne         5.266,00
-zmniejszyæ �rodki gminne -zakupy inwestycyjne
                                                                                         150,00
-zwiêkszyæ �rodki gminne - kanalizacja sanitarna
                                                                                    89.281,00
-wprowadziæ zadanie - budowa zaplecza socjalnego w

St.Budkowicach OSP                                            15.417,00.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 9. Uchwa³ê podaje  siê do publicznej wiadomo�ci przez
rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Zygmunt Hink
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Na podstawie art. 34 ust.1 w zwi¹zku z art. 13 ust. 1 pkt 6a
i art. 28 ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 r. o  ochronie  przy-
rody (Dz.U. Nr 114, poz. 492)- Rada Miejska w Otmuchowie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1 1. Uznaje  siê  za pomnik przyrody d¹b szypu³kowy o
obwodzie 720 cm mierzony na wysoko�ci 130 cm,  rosn¹cy w
miejscowo�ci  Maciejowice, gmina Otmuchów, na  stadionie
sportowym w odleg³o�ci 150 m od drogi  asfaltowej, 10 metrów
od Potoku Maciejowickiego i 20 metrów od trybun na dzia³ce
nr 228, stanowi¹cej  w³asno�æ  Gminy Otmuchów.

2. Wokó³  dêbu, o którym mowa w ust. 1, tworzy siê otulinê
obejmuj¹c¹ obszar w promieniu 2 m od pnia drzewa.

 §2.  Wymieniony w § 1 pkt 1 twór przyrody oraz obszar o
którym mowa w § 1 pkt 2, podlegaj¹ szczególnej ochronie pole-
gaj¹cej na zakazie:

1/ wycinania , niszczenia lub uszkadzania drzewa
2/ zrywania lub pozyskiwania li�ci i innych elementów drzewa
3/ nacinania drzewa, rycia  napisów lub znaków
4/ umieszczania na nim tablic oraz wszelkich innych zna-

ków  lub przedmiotów nie zwi¹zanych z ochron¹ przyrody,
5/ wchodzenia na drzewo bez uzyskania zezwolenia Bur-

mistrza Otmuchowa,
6/ zmian stosunków wodnych mog¹cych mieæ wp³yw  na

stan drzewa,
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Uchwa³a Nr  IV/34/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia  17 stycznia 2003 r.

w  sprawie uznania  za pomnik przyrody.

7/ wznoszenia budowy lub rozbudowy jakichkolwiek obiek-
tów budowlanych, urz¹dzeñ lub instalacji,    a tak¿e  prowadze-
nia prac ziemnych w strefie okre�lonej w § 1 ust. 2 niniejszej
uchwa³y,

8/ zanieczyszczania terenu lub wód,
9/ wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów,
10/ niszczenia gleby lub ro�linno�ci,
11/ wzniecania ognia.

§3. Naruszenie zakazów wymienionych w § 2 podlega ka-
rze okre�lonej w art. 54 i 58 ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492).

§ 4. Wszelkie prace zwi¹zane z pielêgnacj¹ i konserwacj¹
pomnika przyrody mog¹ byæ wykonane za zgod¹ i na zlecenie
Burmistrza Otmuchowa .

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

§ 6. Uchwa³a podlega og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.)-
Rada Miejska w Paczkowie  uchwala,  co nastêpuje:

§ 1.Zmniejsza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                                  o kwotê 251.529 z³:

Dzia³: 010 - Rolnictwo i ³owiectwo

Rozdzia³: 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanita-
cyjna wsi

§ 629 - �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
gmin pozyskane z innych �róde³                                o kwotê 29 z³

Dzia³: 750 - Administracja publiczna

Rozdzia³: 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 069 - wp³ywy z ró¿nych op³at                 o kwotê 2.000 z³
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 Uchwa³a Nr XXXVIII/313/2002
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 4 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany w bud¿ecie gminy Paczków na 2002 rok.

Dzia³: 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa

Rozdzia³: 75416 - Stra¿ Miejska
§ 057 - grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od ludno-

�ci                                                                              o kwotê 7.000 z³

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

Rozdzia³: 75601 - Wp³ywy z podatku dochodowego od
osób fizycznych

§ 035 - podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycz-
nych, op³acany w formie karty podatkowej       o kwotê 20.000 z³

Rozdzia³: 75615 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le-
�nego, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiza-
cyjnych

§ 031 - podatek od nieruchomo�ci     o kwotê 150.000 z³
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Rozdzia³: 75619 - Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ
§ 046 - wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej o kwotê 35.000 z³

Dzia³: 851 - Ochrona zdrowia

Rozdzia³: 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
§ 048 - wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu

                                                                             o kwotê 37.500 z³

Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                               o kwotê  251.529 z³:

Dzia³: 010 - Rolnictwo i ³owiectwo

Rozdzia³: 01022 - Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t
oraz badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i biolo-
gicznych w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierz¹t

§ 069 - wp³ywy z ró¿nych op³at                     o kwotê 500 z³

Dzia³: 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdzia³: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-
�ciami

§ 047 - wp³ywy z tytu³u op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿yt-
kowanie wieczyste nieruchomo�ci                   o kwotê 23.233 z³

§ 084 - wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników ma-
j¹tkowych                                                             o kwotê 183.157 z³

§ 092 - pozosta³e odsetki                          o kwotê 1.000 z³

Dzia³: 750 - Administracja publiczna

Rozdzia³: 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 097 - wp³ywy z ró¿nych dochodów          o kwotê 353 z³

Dzia³: 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej

Rozdzia³: 75601 - Wp³ywy z podatku dochodowego od
osób fizycznych

§ 091 - odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podat-
ków i op³at                                                                    o kwotê 200 z³

Rozdzia³: 75615 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le-
�nego, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiza-
cyjnych

§ 050 - podatek od czynno�ci cywilnoprawnych
                                                                         o kwotê 1.500 z³
§ 091 - odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków

i op³at                                                                                 o kwotê 6 z³

Rozdzia³: 75618 - Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych
dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie
ustaw

§ 041 - wp³ywy z op³aty skarbowej           o kwotê 30.000 z³
§ 045 - wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzê-

dowe                                                                           o kwotê 1.000 z³

Dzia³: 801 - O�wiata i wychowanie

Rozdzia³: 80101 - Szko³y podstawowe
§ 083 - wp³ywy z us³ug                               o kwotê 5.580 z³

Dzia³: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdzia³: 85404 - Przedszkola
§ 083 - wp³ywy z us³ug                                o kwotê 5.000 z³.

§ 2. Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                               o kwotê 311.231,74 z³:

Dzia³: 010 - Rolnictwo i ³owiectwo

Rozdzia³: 01095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych (moder-

nizacja drogi transportu rolnego Uje�dziec)                o kwotê 15.000 z³

Dzia³: 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-
tryczn¹, gaz i wodê

Rozdzia³: 40095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych (wy-

kup gruntu - studnia Kozielno)                           o kwotê 10.000 z³

Dzia³: 600 - Transport i ³¹czno�æ

Rozdzia³: 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych (bu-

dowa drogi ul. Moniuszki)                                      o kwotê 4.500 z³

Dzia³: 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa

Rozdzia³: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzen-
nego

§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych          o kwotê 21.000 z³

Rozdzia³: 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych         o kwotê 18.000 z³

Dzia³: 750 - Administracja publiczna

Rozdzia³: 75056 - Spis powszechny i inne
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia   o kwotê   1.831 z³
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych           o kwotê 2.203 z³
§ 4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe       o kwotê    157 z³

Dzia³: 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa

Rozdzia³: 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                                          o kwotê 2.500 z³
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotê 78 z³
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne

                                                                             o kwotê 490 z³
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy                 o kwotê    40 z³

Dzia³: 801 - O�wiata i wychowanie

Rozdzia³: 80101 - Szko³y podstawowe
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych (bu-

dowa pochylni dla niepe³nosprawnych w Szkole Nr 3)
                                                                        o kwotê 10.641 z³

Dzia³: 853 - Opieka spo³eczna

Rozdzia³: 85315 - Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne         o kwotê 193.422 z³
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Dzia³: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdzia³: 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê 469,74 z³

Dzia³: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdzia³: 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
§ 2550 - dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kul-

tury                                                                              o kwotê 30.900 z³

Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                               o kwotê 311.231,74 z³:

Dzia³: 600 - Transport i ³¹czno�æ

Rozdzia³: 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 4270 - zakup us³ug remontowych         o kwotê 4.000 z³

Dzia³: 750 - Administracja publiczna
Rozdzia³: 75056 - Spis powszechny i inne
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                                         o kwotê 3.480 z³
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne

                                                                             o kwotê 625 z³
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy               o kwotê 86 z³

Dzia³: 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa

Rozdzia³: 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia

                                                                         o kwotê 3.068 z³
§ 4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe              o kwotê 40 z³

Dzia³: 758 - Ró¿ne rozliczenia

Rozdzia³: 75809 - Rozliczenia miêdzy jednostkami samo-
rz¹du terytorialnego

§ 2900 - wp³aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz zwi¹zków gmin lub zwi¹zków
powiatów na dofinansowanie zadañ bie¿¹cych o kwotê 4.200 z³

Dzia³: 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdzia³: 80101 - Szko³y podstawowe
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                                        o kwotê 46.185 z³
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne

                                                                          o kwotê 8.258 z³
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy          o kwotê 1.132 z³
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych          o kwotê 21.843 z³

Rozdzia³: 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4440 - odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                         o kwotê 25.974 z³

Rozdzia³: 80110 - Gimnazja
§ 2540 - dotacja podmiotowa z bud¿etu dla niepublicznej

szko³y lub innej niepublicznej placówki o�wiatowo-wychowaw-
czej                                                                            o kwotê 14.000 z³

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                       o kwotê 18.303 z³
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne

                                                                          o kwotê 3.273 z³
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy         o kwotê      448 z³
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych          o kwotê 9.692 z³

  § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                       o kwotê 31.000 z³

Dzia³: 851 - Ochrona zdrowia
Rozdzia³: 85195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych            o kwotê 6.000 z³

Dzia³: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzia³: 85401 - �wietlice szkolne
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                                         o kwotê 5.643 z³
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne

                                                                         o kwotê 1.009 z³
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy            o kwotê 138 z³

Rozdzia³: 85404 - Przedszkola
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                                      o kwotê 16.106 z³
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne

                                                                          o kwotê 2.880 z³
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy             o kwotê 395 z³

  § 4270 - zakup us³ug remontowych          o kwotê 7.000 z³
  § 4300 - zakup us³ug pozosta³ych            o kwotê 6.884 z³
  § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

(piec CO w Przedszkolu Stary Paczków - 11.600 z³, dostosowa-
nie pomieszczeñ dla osób niepe³nosprawnych w Przedszkolu
Publicznym Nr 3 - 8.100 z³) oraz                            o kwotê 19.700 z³

Dzia³: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska

Rozdzia³: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych           o kwotê 6.000 z³

Rozdzia³: 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

(modernizacja o�wietlenia ul. S³owackiego) o kwotê 10.500 z³

Dzia³: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdzia³: 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê 469,74 z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych       o kwotê 30.900 z³

Dzia³: 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdzia³: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu

§ 2630 - dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych                o kwotê 2.000 z³.

§ 3. W Dziale: 600 - Transport i ³¹czno�æ; Rozdzia³: 60016
- Drogi publiczne gminne; § 6050 - wydatki inwestycyjne jedno-
stek bud¿etowych zmienia siê przeznaczenie kwoty 4.500 z³ z
modernizacji drogi ul. Moniuszki na modernizacjê drogi ul. Da-
szyñskiego.

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

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

§ 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Miejskiego w Paczkowie oraz w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Karol Kapu�cieñski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (  Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591  z pó�n. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.)-
Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co nastêpuje:

Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów i wydatków
                                                                    o kwotê  328.085 z³
Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów i rozchodów
                                                                  o kwotê     12.776 z³
Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków i przycho-

dów                                                                       o kwotê   225.845 z³.

§ 1. Zwiêksza siê dochody:
Dzia³: 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdzia³: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami
§ 084 - wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹t-

kowych                                                                  o kwotê 221.067 z³

Rozdzia³: 70095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 629 - �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji

gmin, powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane z innych
�róde³                                                                      o kwotê 107.018 z³

Zwiêksza siê wydatki:

Dzia³: 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdzia³: 70095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych (bu-

dowa budynku ul. S³owackiego)                      o kwotê 107.018 z³
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych (bu-

dowa budynku ul. Chrobrego)                          o kwotê 130.000 z³

Dzia³: 853 - Opieka spo³eczna

Rozdzia³: 85315 - Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne          o kwotê  77.267 z³

Dzia³: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska

Rozdzia³: 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych (bu-

dowa o�wietlenia ul. Sobieskiego)                   o kwotê 13.800 z³.
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Uchwa³a Nr XXXVIII/314/2002
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 4 pa�dziernika 2002 r.

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

§ 2.Zwiêksza siê dochody:

Dzia³: 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdzia³: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami
§ 084 - wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹t-

kowych                                                                     o kwotê 12.776 z³

Zwiêksza siê rozchody:

§ 992 - Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
                                                                                   o 12.776 z³.

§ 3. Zmniejsza siê wydatki:

Dzia³: 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdzia³: 80113 - Dowo¿enie uczniów do szkó³
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych o kwotê 90.000 z³

Dzia³: 853 - Opieka spo³eczna

Rozdzia³: 85315 - Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne o kwotê   135.845 z³

Zmniejsza siê przychody:

§ 952 - Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredyt. na
rynku krajowym                                                   o kwotê 225.845 z³.

§ 4. Bud¿et po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody 17.040.987 z³
Przychody   2.005.518 z³
Razem 19.046.505 z³
Wydatki 16.607.945 z³
Rozchody   2.438.560 z³
Razem 19.046.505 z³ .

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.

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

§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Miejskiego w Paczkowie oraz w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Karol Kapu�cieñski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.)-
Rada Miejska w Paczkowie uchwala,  co nastêpuje:

§ 1.Dotychczasowy § 4 uchwa³y otrzymuje nastêpuj¹ce
brzmienie:

" 1. Prognozuje siê nadwy¿kê bud¿etu w wysoko�ci
                                                                                   433.042 z³.
  2. Nadwy¿kê bud¿etu przeznacza siê na sp³atê otrzyma-

nych krajowych kredytów i po¿yczek.".

387

 Uchwa³a Nr XXXVIII/315/2002
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 4 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2001 r. Nr XXXII/263/2001  w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2002 rok.

§ 2.Zmienia siê za³¹czniki o numerach: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 i 9 do
uchwa³y Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XXXII/263/2001 z dnia 28
grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.

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

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Miejskiego w Paczkowie oraz w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Karol Kapu�cieñski

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXVIII/315/2002

z dnia 4pa�dziernika 2002 r.Bud¿et 2002
ZESTAWIENIE BUD¯ETU NA 2002 ROK

Dochody 17 040 987 z³

Przychody 2 005 518 z³

Ogó³em 19 046 505 z³

Wydatki 16 607 945 z³

Rozchody 2 438 560 z³

Ogó³em 19 046 505 z³

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY W 2002 ROKU

Wyszczególnienie Klasyfikacja Przychody Rozchody

Kredyt 952 1 105 518 z³

Przychody z prywatyzacji bezpo�redniej 942 900 000 z³

Kredyt 992 1 406 000 z³

Po¿yczka 992 687 500 z³

Kredyt powodziowy 992 75 060 z³

Inne rozliczenia krajowe 995 270 000 z³

Ogó³em 2 005 518 z³ 2 438 560 z³
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do uchwa³yNr XXXVIII/315/2002
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Lp. Rozd. �rodki od pocz. �rodki potrz. z tego

Dzia³ Nazwa zadania Rozp. Szacunk. realizacji do na realizacjê �rodki z Dot.z Inne

Nazwa Dzia³u inwestycyjnego Zak. wart. zad. 31.12.2001r.. w 2002r. bud¿etu fun.cel.

7 Dzia³ 801

80110 Gimnazjum zakup pieca co 2002 36 000 z³ 0 z³ 36 000 z³ 36 000 z³ 0 z³

2002

8 Dzia³ 854

Edukacyjna opieka wychow. 85404 Przystosowanie pomieszczeñ dla dzieci 2002 57 305 z³ 0 z³ 57 305 z³ 57 305 z³ 0 z³

niepe³nosprawnych w Przedsz. Nr 3 2002

85404 Przedszkole St.Paczków zakup pieca 2002 11 600 z³ 0 z³ 11 600 z³ 11 600 z³ 0 z³

2002

9 Dzia³ 900

Gospodarka komunalna i 90015 Wykonanie oswietlenie ul. Sobieskiego 2002 32 800 z³ 0 z³ 32 800 z³ 32 800 z³ 0 z³

ochrona �rodowiska 2003

90015 O�wietlenie ul. S³owackiego 2002 20 500 z³ 0 z³ 20 500 z³ 20 500 z³ 0 z³

2002

90015 O�wietlenie drogowe Kamienica 2002 1 500 z³ 0 z³ 1 500 z³ 1 500 z³ 0 z³

2002

90078 Kolektor sanitarny 2001 2 148 259 z³ 2 141 501 z³ 6 758 z³ 416 515 z³ 0 z³ 1 731 

2002

90095 Kanalizacja Bartosza,Ko�ciuszki 2002 50 000 z³ 0 z³ 50 000 z³ 50 000 z³ 0 z³

Weso³a 2002

Ogó³em 5 090 602 z³ 2 340 485 z³ 1 676 275 z³ 1 889 962 z³ 89 052 z³ 1 838 



- 903 -
 P

oz. 387
 W

ojew
ództw

a O
polskiego N

r 15
D

ziennik U
rzêdow

y

                                                Z
a³¹cznik nr 5a

do U
chw

a³yN
r X

X
X

V
III/315/2002

                                                   z dnia 4 pa�dziernika 2002 r.

B
ud¿et 2002 r.

 PLA
N

 N
A

K
£A

D
Ó

W
  N

A
  ZA

D
A

N
IA

 R
EM

O
N

TO
W

E

L.p. Rozdzia³

Dzia³ Zakres Rozp. Planowane �rodki

Nazwa Dzia³u  rzeczowy Zakoñ. na realizacjê w 2002r.

1 Dzia³ 010

Rolnictwo i ³owiectwo 01095 Remont mostku w Unikowicach 2002 7 000 z³

2 Dzia³ 600

Transport i ³¹czno�æ 60016 Remonty cz¹stkowe dróg 2002 17 395 z³

3 Dzia³ 700

Gospodarka mieszkaniowa 70005 Remont budynku ul. Ko�ciuszki 4 2002 2 000 z³

4 Dzia³ 801

O�wiata i wychowanie 80101 Remont budynku SP.Kamienica 2002 29 271 z³

Remonty ró¿ne w szko³ach podstawowych 2002 27 000 z³

80110 Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum 2002 10 154 z³

Remonty ró¿ne w Gimnazjum 2002 15 000 z³

5 Dzia³ 854

Edukacyjna oieka wychowawcza 85404 Remonty ró¿ne w przedszkolach 2002 17 158 z³

6 Dzia³ 900

Gospodarka komunalna i ochr. 90015 Remont o�wietlenia drogowego w Kamienicy 2002 3 500 z³

�rodowiska Bie¿¹ca konserwacja o�wietlenia ulicznego 2002 50 000 z³

drogi gminne

Bie¿¹ca konserwacja o�wietlenia ulicznego 2002 25 375 z³

drogi wojewódzkie

7 Dzia³ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. 92109 Remont dachu na budynku O�rodka Kultury 2002 30 900 z³

Razem 234 753 z³
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Nazwa Rozdzia³ W tym: W tym:

Ogó³em par. Dotacje Dochody Ogó³em Wynagrodz. Wydatki

przychody w³asne wydatki i pochodne maj¹tkowe

Zak³ady bud¿etowe

Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji 40002 837 370 z³ 0 z³ 837 370 z³ 837 370 z³ 507 064 z³ 0 z³

90001 996 560 z³ 0 z³ 996 560 z³ 996 560 z³ 563 161 z³ 0 z³

Razem 1 833 930 z³ 0 z³ 1 833 930 z³ 1 833 930 z³ 1 070 225 z³ 0 z³

Instytucje kultury

Biblioteki 92116 317 870 z³ 2550 296 000 z³ 21 870 z³ 317 870 z³ 262 306 z³ 0 z³

O�rodek kultury 92109 451 350 z³ 2550 373 350 z³ 78 000 z³ 451 350 z³ 315 466 z³ 0 z³

Kino 92103 67 600 z³ 2550 39 600 z³ 28 000 z³ 67 600 z³ 23 445 z³ 0 z³

O�rodek Sportu i Rekreacji 92601 75 850 z³ 2550 31 850 z³ 44 000 z³ 75 850 z³ 63 053 z³ 0 z³

Razem 912 670 z³ 740 800 z³ 171 870 z³ 912 670 z³ 664 270 z³ 0 z³
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   PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

 �RODKÓW SPECJANYCH

                                                          Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y

                                                                Nr XXXVIII/315/2002
                                      z dnia 4 pa�dziernika 2002 r.

Wyszczególnienie Par. Przychody Par. Wydatki

Szko³y podstawowe 083 90 000 z³ 4220 90 000 z³

097 2 000 z³ 4210 2 000 z³

Razem 92 000 z³ 92 000 z³

Gimnazjum 083 28 000 z³ 4220 28 500 z³

097 500 4210

Razem 28 500 z³ 28 500 z³

Ogó³em 120 500 z³ 120 500 z³

Wyszczególnienie Par. Przychody Par. Wydatki

Zajêcie pasa drogowego 069 10 905 z³ 4210 2 000 z³

4270 5 885 z³

092 500 z³ 4300 3 520 z³

Razem 11 405 z³ 11 405 z³

Stan Funduszu na pocz¹tek
roku

32 926 z³

Przychody

wp³ywy z tyt. op³at i kar
pieniê¿nych
za gospodarcze korzystanie ze

�rodowiska
i dokonywanie w nim zmian oraz za

szczególne

korzystanie z wód i urz¹dzeñ
wodnych

65 000 z³

Razem 97 926 z³

Wydatki

gospodarka odpadami 97 926 z³

Razem 97 926 z³

 Bud¿et 2002 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU

OCHRONY �RODOWISKA  GOSPODARKI WODNEJ

                                        Za³¹cznik nr 8 do uchwa³y
                                                          Nr XXXVIII/315/2002

                                                         z dnia 4 pa�dziernika 2002 r.
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 Za³¹cznik nr 9
do uchwa³y   Nr XXXVIII/315/2002

 z dnia 4 pa�dziernika 2002 r.
Bud¿et 2002 r.

 PLAN DOTACJI   DLA POZOSTA£YCH JEDNOSTEK

Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747)-Rada Gminy w Polskiej Cerekwi
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Przyjmuje siê Regulamin dostarczania wody i
odprowadzania �cieków w gminie Polska Cerekiew , stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/23/2002

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 30 grudnia  2002 r.

REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania �cieków dla

Gminy Polska Cerekiew

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania �cieków
realizowanych przez Eksploatatora na terenie miejscowo�ci
Gminy Polska Cerekiew.

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

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

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

388

Uchwa³a Nr III/23/2002
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie przyjêcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  �cieków w gminie  Polska Cerekiew.

L.p. Nazwa jednostki Rozdzia³ Kwota dotacji

1 Gimnazjum Niepubliczne 80110 14 000,00 z³

2 Stacja Opieki "Caritas" 85195 8 000,00 z³

w Paczkowie

3 ZHP Komenda Hufca 92195 13 187,00 z³

w Paczkowie

4 Klub Sportowy "Sparta" 92601 34 815,00 z³

w Paczkowie

5 Stadion Sportowy "Sparta" 92605 28 485,00 z³

w Paczkowie

6 Klub Karate Do-Shotokan 92605 8 440,00 z³

Funakoshi w Paczkowie

7 Ludowe Zespo³y Sportowe 92605 49 475,00 z³

Razem 156 402,00 Z£
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§ 2.Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania �cieków na podstawie zawartej umowy z
Eksploatatorem.

§ 3.Eksploatator wykonuje swoj¹ dzia³alno�æ w oparciu
o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania �cieków udzielonego decyzj¹ Wójta
Gminy w Polskiej Cerekwi.

§ 4.Dostarczanie wody lub odprowadzanie �cieków
realizowane jest po podpisaniu umowy o zaopatrzeniu w wodê
lub odprowadzanie �cieków miêdzy Eksploatatorem a Odbiorc¹,
która ma charakter umowy cywilno-prawnej.

Rozdzia³ II
Zawieranie umów

§ 5.1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomo�æ zosta³a pod³¹czona do sieci.

2. Umowê zawiera siê z w³a�cicielem nieruchomo�ci,
posiadaj¹cym tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego
lub osob¹, która korzysta z nieruchomo�ci o nieuregulowanym
stanie prawnym.

3. W przypadku zabudowy  wielolokalowej, umowê
zawiera siê z w³a�cicielem lub zarz¹dc¹ nieruchomo�ci.

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

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

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

4. Wyga�niêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez
Eksploatatora �rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze
korzystanie z us³ug.

Rozdzia³ III
Obowi¹zki Eksploatatora

§ 7.Eksploatator ma obowi¹zek zapewniæ:
1.Zdolno�ci dostawcze sieci wodoci¹gowej umo¿liwiaj¹ce

dostawê wody w ilo�ci okre�lonej w umowach i pod odpowiednim
ci�nieniem.

2.Dostawê wody do spo¿ycia o jako�ci okre�lonej w
rozporz¹dzeniu ministra w³a�ciwego do spraw zdrowia.

3.Zdolno�ci odbiorcze sieci kanalizacyjnych umo¿liwiaj¹ce
odprowadzenie okre�lonej w umowach ilo�ci �cieków.

4. Warunki organizacyjne i techniczne pozwalaj¹ce
zachowaæ  ci¹g³o�æ i niezawodno�æ dostaw wody oraz
odprowadzania �cieków.

5. Bie¿¹ce informowanie Urzêdu Gminy o jako�ci wody
przeznaczonej do spo¿ycia.

§ 8.Eksploatator obowi¹zany jest do zapewnienia
prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej oraz studni awaryjnych i hydrantów ulicznych.

§ 9.W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt
poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.

§ 10.O planowanych przerwach lub ograniczeniach w
dostawie wody Eksploatator powinien poinformowaæ odbiorców
w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwadzie�cia dni
przed planowanym terminem.

§ 11.1. Eksploatator zobowi¹zany jest do zainstalowania
i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego wraz z zaworem
g³ównym.

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

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ

§ 12.Nale¿no�æ za dostarczon¹ wodê i odprowadzane
�cieki dokonuje siê na podstawie okre�lonych w taryfach cen i
w terminie zgodnie z umow¹ zawart¹ miêdzy Eksploatatorem a
Odbiorc¹.

§ 13.Za ilo�æ dostarczonej wody uwa¿a siê ilo�æ wody
wykazan¹ przez wodomierz g³ówny danej nieruchomo�ci, a w
przypadku jego awarii ilo�æ pobranej wody okre�la siê na
podstawie przeciêtnego zu¿ycia wody z ostatnich 6 miesiêcy.

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

§ 15.W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych ilo�æ
odprowadzanych �cieków ustala siê jako równ¹ ilo�ci
dostarczonej wody do nieruchomo�ci.

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

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

§ 17.Przy rozliczeniu z Odbiorcami, Eksploatator
obowi¹zany jest stosowaæ taryfy zatwierdzone uchwa³¹ Rady
Gminy b¹d� wprowadzone w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 18.Za wodê pobran¹ do  celów publicznych Eksploatator
obci¹¿a gminê zgodnie z art. 22 ustawy.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 19.1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek
uprawnionej osoby fizycznej lub prawnej.

2. Przedsiêbiorstwo po przedstawieniu wniosku wydaje
warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci.

3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonywania robót
przy³¹czeniowych jest wcze�niejsze uzgodnienie dokumentacji
technicznej z Eksploatatorem.

§ 20.1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub
odprowadzanie �cieków nie stanowi inaczej Odbiorca
odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania
posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub
kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.

2. Wszelkie wodomierze poza wodomierzem g³ównym
s¹ czê�ci¹ instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie i
legalizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.
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Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug

§ 21. Eksploatator winien zapewniæ Odbiorcom nale¿yty
poziom us³ugi.

§ 22. Eksploatator zobowi¹zany jest do udzielania na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej
realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 23. Eksploatator winien za³atwiaæ niezw³ocznie zg³oszone
reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu 14 dni.

§ 24.W przypadku obni¿enia jako�ci dostarczanej wody
Eksploatator winien udzieliæ odbiorcy opustu na zasadach
okre�lonych w umowie.

§ 25.O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania �cieków Eksploatator
winien uprzedziæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ VII
Prawa Eksploatatora

§ 26.Eksploatator ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci je�li
przy³¹czenie zosta³o wykonane bez uzyskania zgody
Eksploatatora.

§ 27.Eksploatator ma prawo odmówiæ zawarcia umowy
na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków gdy wnioskodawca
nie spe³ni warunków okre�lonych w art. 6 ustawy.

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

§ 29.Eksploatator mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków, je�li
wnioskodawca nie usun¹³ przeszkód bêd¹cych przyczyn¹
zaniechania �wiadczenia w/w us³ug.

§ 30.Eksploatator poprzez swoich uprawnionych przedstawicieli
ma prawo wstêpu na teren nieruchomo�ci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z us³ug, zgodnie z art. 7 ustawy.

Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug

§ 31.Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania �cieków, winien wyst¹piæ z wnioskiem o
zawarcie umowy do Eksploatatora.

§ 32.Nie dopuszcza siê w³¹czenia do eksploatacji uk³adu
wewnêtrznego zaopatrzenia w wodê z dwóch �róde³ zasilania tj.
z zewnêtrznej sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodê i uk³adu
zasilania w wodê z instalacji hydroforowej i studni w³asnej
Odbiorcy.

§ 33.Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie
wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie
zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
skutkami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie
studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane
oraz dostêpem osób nieuprawnionych do tych pomieszczeñ.

§ 34.Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego
powiadomienia Eksploatatora o wszelkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia
pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 35.Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania
Eksploatatora o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci.

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

§ 37.Dostarczaj¹cy �cieki obowi¹zany jest do natychmiastowego
powiadomienia Eksploatatora o zrzutach awaryjnych lub zmianie
jako�ci  �cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.

§ 38.Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania
nale¿no�ci za dostawê wody i odprowadzanie �cieków.

§ 39.Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ wod¹
i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

§ 40.Odbiorcy us³ug obowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania �cieków i odprowadzania �cieków w
sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy
pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych przez Eksploatatora
oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci Eksploatatora, a w
szczególno�ci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy
mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub
bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek
cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej
wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) poinformowania Eksploatatora o w³asnych ujêciach wody, w
celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie �cieków,
4) wykorzystanie wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza
kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okre�lonych w warunkach
przy³¹czenia do sieci.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

§ 41.W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy ustawowe, a w szczególno�ci ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu �cieków wraz z przepisami wykonawczymi,
wydanymi na podstawie wymienionej ustawy.
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Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43,
Nr 106 poz. 678, Nr 121 poz. 770, z 1998 r. Nr 106 poz. 668)-
Rada Miejska w Praszce  uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Ustala siê op³atê za sk³adowanie odpadów komunal-
nych na gminnym wysypisku �mieci w Kowalach w wysoko�ci
59,22 z³/tonê (netto) przyjêtych odpadów.
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Uchwa³a Nr 28/IV/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia  29 stycznia 2003 r.

    w sprawie  ustalenia op³aty za sk³adowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku �mieci .

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

§ 3.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 4.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pó�n. zm.)- Rada Miejska w Praszce  u c h w a l a, co
nastêpuje:

§ 1.Ustala siê Regulamin dla targowiska miejskiego w
Praszce,  stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

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

§ 3.Traci moc § 2 uchwa³y Nr 308/XXXV/98 z dnia 3 marca
1998r.

§4.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z pierwszym dniem miesi¹-
ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym up³ynie 14 dni od daty
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la
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Uchwa³a Nr  33/IV/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie  Regulaminu dla targowiska miejskiego w Praszce.

  Za³¹cznik nr l
                                          do uchwa³y Rady Miejskiej

Nr 33/IV/2003
                                  z dnia 29 stycznia 2003r.

R E G U L A M I N       T A R G O W I S K A

Targowisko czynne jest w �rody i soboty  w godzinach od
4 00 do 1500 oraz w trzech dniach poprzedzaj¹cych �wiêta w godz.
od 600 do 15 00.

1. Targowisko prowadzi i sprawuje nad nim nadzór Refe-
rat Infrastruktury  Technicznej i Ochrony �rodowiska Urzêdu Mia-
sta i Gminy w Praszce.

2. Miejsce sprzeda¿y wyznacza inkasent op³aty targowej ,
który pobiera op³aty zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej.

3. Uchwa³a Rady Miejskiej w sprawie op³at targowych jest
wywieszona na tablicy og³oszeñ targowiska miejskiego.

4. Miejsce sprzeda¿y nie mo¿e byæ wyznaczone na jezdni,
chodnikach, przej�ciach przeznaczonych do ruchu lub w inny
sposób hamuj¹ce ruch.

5. Miejsca sprzeda¿y oznaczone s¹ na planie targowiska
wg ich przeznaczenia.
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6. Na targowisku mog¹ byæ sprzedawane wszystkie towa-
ry za wyj¹tkiem tych , którymi nie wolno handlowaæ z mocy prze-
pisów , a w szczególno�ci   materia³ami niebezpiecznymi w tym:

- broni¹,
- amunicj¹,
- wyrobami pirotechnicznymi.

7. Na targowisku nie prowadzi siê gier hazardowych.

8. Do wa¿enia lub mierzenia towarów mog¹ byæ u¿ywane
wy³¹cznie jednostki miar powszechnie obowi¹zuj¹ce w obrocie
towarowym, tj. metr , kilogram, litr , sztuka i ich pochodne.

9. Handluj¹cy powinien oznaczyæ towar cen¹ w sposób
widoczny .

     Kiosk , stragan , ³awa, wózek, samochód lub przyczepa
osoby handluj¹cej na targowisku powinny byæ oznaczone :

- imieniem i nazwiskiem ,
- adresem tej osoby,
- numerem za�wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³al-

no�ci gospodarczej,  je¿eli handluj¹cy jest podmiotem prowa-
dz¹cym dzia³alno�æ gospodarcz¹.

10. Handluj¹cy zobowi¹zany jest do utrzymania na swoim
miejscu handlowym  porz¹dku.

�mieci nale¿y wynosiæ do pojemników przeznaczonych
na ten cel.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierz¹t ( Dz. U. Nr 111, poz. 724, z 1998r. Nr 106, poz.
668, Nr 113, poz. 715, z 2002r. Nr 12, poz. 136, z 2001r. Nr 3, poz.
21, Nr 111, poz. 1194; 2002r. Nr 135, poz. 1141 ) w zwi¹zku z § 2
rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z
dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wy³apywa-
nia bezdomnych zwierz¹t ( Dz. U. Nr 116 poz. 753 )-Rada Miej-
ska w Prudniku  u c h w a l  a,  co nastêpuje:

§ 1. Na terenie Gminy Prudnik w 2003roku  odbêdzie siê
w dniach: 6 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca, 3 lipca,
7 sierpnia, 4 wrze�nia, 2 pa�dziernika, 6 listopada, 4 grudnia
wy³apywanie bezdomnych psów.
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U c h w a ³ a Nr VI/35/2003
 Rady   Miejskiej w  Prudniku

 z dnia 30 stycznia 2003r.

w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t na terenie Gminy Prudnik.

§ 2. Wy³apywanie bezdomnych psów wykonywaæ bêd¹ pra-
cownicy schroniska dla bezdomnych zwierz¹t w Konradowej przy
udziale stra¿ników Stra¿y Miejskiej  w Prudniku.

 § 3. Wy³apane zwierzêta zostan¹ umieszczone w schro-
nisku dla bezdomnych zwierz¹t w Konradowej, gmina Nysa.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prudnika.

§ 5. 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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984
Nr 214, poz. 1806) oraz art.10, 11 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 1999r Nr
15, poz.139; Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12,
poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5,
poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr
154, poz.1804, i z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130,
poz. 1112)  w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXXVII/252/01 Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich  dnia 28 lutego 2001 r., Rada Miejska w
Strzelcach Opolskich  uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê zmianê  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie w czê�ci
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Uchwa³a  Nr V/23/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 22 stycznia 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla
terenów zabudowy mieszkaniowej  (by³e szko³y) we wsiach: OSIEK, WARM¥TOWICE, GRODZISKO, KALINÓW, KALINOWICE.

dotycz¹cej fragmentów wsi: Osiek, Warm¹towice, Grodzisko, Kali-
nów, Kalinowice w granicach okre�lonych na  rysunkach planu.

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Strzelce Opolskie we wsiach: Osiek, Warm¹-
towice, Grodzisko, Kalinów, Kalinowice  sk³ada siê z:

1) ustaleñ planu zawartych w niniejszej uchwale,
2) piêciu rysunków planu na mapie podstawowej w skali

1: 500, stanowi¹cych  odpowiednio za³¹czniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
i nr 5 do niniejszej uchwa³y.

3) celem opracowania planu, wymienionego w ust.1 jest
okre�lenie przeznaczenia dzia³ek gruntowych objêtych planem
na tereny mieszkaniowe, us³ugowe, komunikacji i rolnictwa,
ustalenie zasad ich zagospodarowania i wyposa¿enia w infra-
strukturê przy uwzglêdnieniu wymogów ochrony �rodowiska.
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§ 3. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

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

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej;

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunki planu
na mapach w skali 1:500 okre�laj¹ce rodzaje przeznaczenia
terenów i zasady ich zagospodarowania,   stanowi¹ce odpo-
wiednio za³¹czniki  nr 1-5 do niniejszej uchwa³y;

4) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwa³y przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenami wynikaj¹ce z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu, które powinno przewa¿aæ na
danym terenie lub dzia³ce, okre�lonego symbolem literowym i
wyznaczonego  obowi¹zuj¹cymi lub orientacyjnymi liniami roz-
graniczaj¹cymi;

6) przeznaczeniu towarzysz¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu innego ni¿ podstawowe, któ-
re uzupe³nia i wzbogaca funkcjê podstawow¹ danego terenu
lub obiektu i mo¿e byæ okre�lone liniami rozgraniczaj¹cym we-
wnêtrznego podzia³u;

7)  przeznaczeniu docelowym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia terenu  innego ni¿ istniej¹ce, w przypadku
planowanej adaptacji istniej¹cych budynków na inne funkcje i
docelowej zmiany przeznaczenia podstawowego;

8) urz¹dzeniach budowlanych - nale¿y przez to rozumieæ
urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwo�æ u¿ytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem jak przy³¹cza i urz¹dze-
nia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia �cieków,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki;

9) obiektach i funkcjach towarzysz¹cych - nale¿y przez to
rozumieæ budynki pomocnicze,  gospodarcze, gara¿e, obiekty ma³ej
architektury i oraz inne obiekty pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec funkcji
podstawowych terenu lub budynku, a tak¿e lokale u¿ytkowe;

10) tymczasowym obiekcie budowlanym - nale¿y przez
to rozumieæ obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
u¿ytkowania, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a tak¿e obiekt nie po³¹czony trwale z gruntem;

11) przestrzeñ publiczna - nale¿y przez to rozumieæ tereny
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulicy, placu z zawrotnic¹, parkin-
gu publicznego, wydzielonego ci¹gu pieszego, ci¹gu pieszo-jezd-
nego, �cie¿ki rowerowej, a tak¿e terenów zieleni  publicznej;

12) zabudowie mieszkaniowej niskiej - rozumie siê przez
to zabudowê mieszkaniow¹ nie przekraczaj¹c¹ dwóch kondy-
gnacji nadziemnych i poddasza u¿ytkowego, obejmuj¹c¹ bu-
dynki jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne zawieraj¹ce dwa
mieszkania, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych
w nich rodzin budynkami gara¿owymi i gospodarczymi;

13) zabudowie jednorodzinnej - rozumie siê przez to jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny na w³asnej dzia³ce lub zespó³
takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹-
cych w nich rodzin budynkami gara¿owymi i gospodarczymi;

14) zabudowie wielorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ
budynek mieszkalny zawieraj¹cy  2 lub wiêcej mieszkañ lub
zespó³ takich budynków, wraz z obiektami towarzysz¹cymi   i urz¹-
dzeniami budowlanymi  oraz zieleni¹ i rekreacj¹ przydomow¹;

15) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ ogólnodostêpny
budynek u¿yteczno�ci publicznej, zespó³ takich budynków lub
teren przeznaczony do wykonywania funkcji: administracji pu-
blicznej i gospodarczej, wymiaru sprawiedliwo�ci, kultury, kultu
religijnego, o�wiaty, sportu, nauki, s³u¿by zdrowia, opieki spo-
³ecznej i socjalnej, obs³ugi bankowej, handlu, gastronomii, rze-

mios³a, turystyki, sportu, poczty i telekomunikacji oraz innych
podobnych funkcji;

16) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie siê przez
to grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê powierzchnio-
w¹ na dzia³ce budowlanej;

17) odleg³o�ciach i strefach ograniczeñ zabudowy - nale¿y
przez to rozumieæ ograniczenia wywo³ane obecno�ci¹ lub dzia³aniem
istniej¹cych i planowanych funkcji terenu, urz¹dzeñ i sieci technicz-
nych, wymagaj¹cych zachowania odleg³o�ci od innych funkcji lub te-
renów  stosownie do wymaganych standardów technicznych;

18) �rodowisku - rozumie siê przez to ogó³ elementów
przyrodniczych, w tym tak¿e przekszta³conych w wyniku dzia³al-
no�ci cz³owieka, a w szczególno�ci powierzchniê ziemi, kopali-
ny, wody, powietrze, zwierzêta i ro�liny, krajobraz oraz klimat;

19) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - rozumie siê przez to
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe
dla otaczaj¹cego �rodowiska, a zw³aszcza ha³as, wibracje, za-
nieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie odpadami;

20) szkodliwe uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska rozumie siê
przez to wymienione w pkt 13 zjawiska lub stany o natê¿eniu
utrudniaj¹cym ¿ycie albo dokuczliwe dla �rodowiska w stopniu
powoduj¹cym zagro¿enie zdrowia ludzi, uszkodzenie albo
zniszczenie  �rodowiska;

21) walorach krajobrazowych  i kulturowych �rodowi-
ska - rozumie siê przez to warto�ci ekologiczne, estetyczne,
widokowe i kulturowe terenu i zwi¹zanych z nim elementów
przyrodniczych, ukszta³towanych przez si³y przyrody lub w wyni-
ku dzia³alno�ci cz³owieka.

§ 4. PRZEZNACZENIE TERENÓW
Przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami literowymi i

wydzielonymi liniami rozgraniczaj¹cymi okre�la siê nastêpuj¹co:
1. UO/M - w granicach planu we wsi Osiek - ustala siê

jako przeznaczenie podstawowe - teren us³ug o�wiaty na wy-
dzielonej dzia³ce z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi  oraz jako prze-
znaczenie docelowe - teren  zabudowy mieszkaniowej: jedno-
lub wielorodzinnej z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.

Na terenie tym:
1)  w przypadku zmiany przeznaczenia terenu na  miesz-

kaniowy  nale¿y zapewniæ niezabudowany teren o wielko�ci mi-
nimum 11,0 m2 / mieszkañca,

2)  ustala siê zakaz  realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko to jest stanowiæ uci¹¿liwo�æ lub
szkodliw¹ uci¹¿liwo�æ dla  �rodowiska i zdrowia ludzi,

3)  parkingi dla zabudowy mieszkaniowej powinny byæ zlo-
kalizowane w ilo�ciach 1,5 - 2,0 stanowisk /mieszkanie,

4)  gara¿e dla zabudowy mieszkaniowej powinny byæ zlokalizo-
wane w obrêbie terenu, w ilo�ciach 0,5 - 1,stanowiska / mieszkanie.

2. MN - w granicach planu  we wsiach Osiek (za³¹cznik nr 1),
Kalinów (za³¹cznik nr 4) - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe
tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej, wraz z obiektami towarzy-
sz¹cymi i urz¹dzeniami budowlanymi; w granicach planu  we wsi
Kalinowice (za³¹cznik nr 5) - ustala siê jako przeznaczenie podstawo-
we tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako poszerzenie
istniej¹cego terenu zabudowy mieszkaniowej, po³o¿onego w s¹siedz-
twie poza obszarem opracowania planu.

    Na terenach tych:
1) W granicach planu we wsiach Osiek (za³¹cznik nr 1),

Kalinów (za³¹cznik nr 4) ustala siê jako przeznaczenie towarzy-
sz¹ce -  us³ugi  nie przekraczaj¹ce  25 % powierzchni u¿ytkowej
budynków  na dzia³ce ( w tym budynków gospodarczych );

2) ustala siê intensywno�æ zabudowy i utwardzenia dzia-
³ek nie przekraczaj¹c¹ 50%,  (w tym: budynki, nawierzchnie utwar-
dzone, doj�cia, dojazdy i parkingi, tarasy i trwa³e urz¹dzenia re-
kreacyjne),  pozosta³¹ czê�æ dzia³ki nale¿y u¿ytkowaæ jako czyn-
n¹ biologicznie;



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 15  Poz. 392- 912 -

3) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko to jest stanowiæ uci¹¿liwo�æ lub
szkodliw¹ uci¹¿liwo�æ dla  �rodowiska i zdrowia ludzi oraz wy-
magaj¹cych transportu dostawczego ponad 3,5 tony;

4) parkingi i gara¿e dla wszystkich budynków mieszkal-
nych powinny byæ zlokalizowane na terenie posesji, na której
obiekt bêdzie wznoszony, w ilo�ciach 1 -2 stanowisk / mieszka-
nie; a dodatkowo dla us³ug w ilo�ci okre�lonej w § 8, ust.4, pkt 1.

3. MN/U - w granicach planu we wsi Grodzisko (za³¹cznik
nr 3) - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami oraz obiektami
towarzysz¹cymi i urz¹dzeniami budowanymi.

 Na terenie tym:
1) dopuszcza siê wprowadzenie us³ug, nie przekraczaj¹-

cych  50%  powierzchni u¿ytkowej budynków na dzia³ce (w tym
budynków gospodarczych),

2) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko, to jest stanowiæ uci¹¿liwo�æ lub
szkodliw¹ uci¹¿liwo�æ dla  �rodowiska i zdrowia ludzi,

3) intensywno�æ zabudowania i utwardzenia dzia³ek  okre-
�la siê do 60 % (w tym: budynki, nawierzchnie utwardzone, doj-
�cia, dojazdy i parkingi, tarasy i trwa³e urz¹dzenia rekreacyjne), pozo-
sta³¹ czê�æ dzia³ki nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie,

4) parkingi i gara¿e wg § 8, ust. 4, pkt 1 i 2.

4. U - w granicach planu we wsi Osiek (za³¹cznik nr 1), we
wsi Warm¹towice (za³¹cznik nr 2), we wsi Kalinów (za³¹cznik nr
4), we wsi Kalinowice (za³¹cznik nr 5) ustala siê jako przezna-
czenie podstawowe -  tereny us³ug na wydzielonych dzia³kach  z obiek-
tami  towarzysz¹cymi  i urz¹dzeniami budowlanymi, oznaczone:

UK - kultura np. dyskoteka, �wietlica,
UO - o�wiata  i zieleñ - np. szko³a,
US - sport i zieleñ - np. korty tenisowe, boiska,
UH - handel,
UI - stra¿ po¿arna,
UX - us³ugi niesprecyzowane, nie odzia³ywuj¹ce znacz¹-

co na �rodowisko, to jest nie stanowi¹ce uci¹¿liwo�ci lub szko-
dliwej uci¹¿liwo�ci dla  �rodowiska i zdrowia ludzi.

     Na terenach tych:
1) wolne tereny lub dzia³ki przeznacza siê, stosownie do

planowanego przeznaczenia terenu pod  zabudowê us³ugow¹,
2) istniej¹ce obiekty i zespo³y us³ugowe oraz obiekty to-

warzysz¹ce mog¹ podlegaæ  wymianie, rozbudowie i przebudo-
wie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania budynków pod warun-
kiem utrzymania podstawowego przeznaczenia terenu;

3) w granicach planu we wsi Osiek (za³¹cznik nr 1) do-
puszcza siê zmianê funkcji istniej¹cej szko³y UO na funkcjê
mieszkaniow¹ MN,

4) w obiektach us³ugowych i towarzysz¹cych dopuszcza siê
pojedyncze  mieszkania dla w³a�ciciela lub osób dozoruj¹cych obiekt,

5) dopuszcza siê zmianê rodzaju us³ug, zgodnie z wymo-
gami przepisów szczególnych,

6) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych stano-
wiæ uci¹¿liwo�æ lub szkodliw¹ uci¹¿liwo�æ dla  �rodowiska ,

7) w granicach planu we wsi Warm¹towice ( za³¹cznik nr 2), ze
wzglêdu na blisko�æ linii kolejowej i s¹siedztwo drogi krajowej
ogranicza siê lokalizacjê us³ug, których rodzaj podlega ograni-
czeniom dopuszczalnego poziomu ha³asu,

8) w granicach planu we wsi Kalinów (za³¹cznik nr 4) za-
kazuje siê realizacji us³ug handlowych  o powierzchni sprzeda-
¿owej przekraczaj¹cej 2000 m2,

9) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowych lub modernizo-
wanych budynków powinny byæ zlokalizowane na terenie pose-
sji, na której obiekt bêdzie wznoszony,   w ilo�ciach okre�lonych
w § 8, ust. 4, pkt  2,

10) rozwi¹zanie wewnêtrznej komunikacji ko³owej w ob-
rêbie dzia³ki powinno umo¿liwiaæ parkowanie pojazdów osobo-
wych i ciê¿arowych oraz wjazd i wyjazd samochodów przodem.

5. RP, RZ  - w granicach planu Kalinów (za³¹cznik nr 4)
ustala siê  przeznaczenie podstawowe - tereny u¿ytków rolnych:
upraw polowych - RP,  ³¹k, pastwisk i ³êgów - RZ.

Na terenach tych:
1)  nale¿y zachowaæ podstawowe przeznaczenie terenów,

z mo¿liwo�ci¹ zmian u¿ytkowania rodzajów upraw rolnych,
2) dopuszcza siê prowadzenie sieci napowietrznych i pod-

ziemnych, infrastruktury technicznej oraz zwi¹zane z nimi urz¹-
dzenia, nie powoduj¹ce trwa³ego przeznaczenia gruntów rol-
nych na cele nierolnicze;

6. ZI - w granicach planu we wsi Warm¹towice (za³¹cznik
nr 2) ustala siê jako przeznaczenie towarzysz¹ce -  tereny zieleni
izolacyjnej.

7. LZ - w granicach planu Kalinów (za³¹cznik nr 4) ustala
siê jako przeznaczenie podstawowe - tereny istniej¹cych za-
drzewieñ do zachowania bez zmian.

§ 5. LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£-
TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. UO/M - w granicach planu we wsi Osiek (za³¹cznik nr 1)
- obiekt us³ug o�wiaty oraz jako przeznaczenie docelowe - teren
zabudowy mieszkaniowej, warunki dla przebudowy lub odtwo-
rzenia budynku:

1) ustala siê - wysoko�æ budynku,  która nie mo¿e przekraczaæ:
a) dla dachów stromych - 3 kondygnacje (w tym poddasze

u¿ytkowe ) i 16,0 m liczonych od powierzchni terenu do kalenicy,
b) dla dachów p³askich - 2 kondygnacje, wysoko�æ do 10m,
2) zaleca siê stosowaæ dach dwuspadowy,  symetryczny o

k¹cie nachylenia  30o - 45o  kryty dachówk¹ lub materia³em od-
powiadaj¹cym dachówce;

3) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla zasad-
niczej bry³y budynku     w odleg³o�ci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹-
cej ulicê KL.

2. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna MN w grani-
cach planu we wsiach Osiek, (za³¹cznik nr 1), Kalinów (za³¹cz-
nik nr 4), Kalinowice (za³¹cznik nr 5) i mieszkaniowa jednoro-
dzinna z us³ugami MN/U w granicach planu we wsi Grodzisko
(za³¹cznik nr 3):

1) dla budynków planowanych:
 a) ustala siê wysoko�æ budynków mieszkalnych, która

nie mo¿e przekraczaæ 2 kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe,
i 11,0 m liczonych od powierzchni terenu do kalenicy;

 b)  zaleca siê stosowaæ  dach dwuspadowy, symetryczny
o k¹cie nachylenia  30o - 45o , kryty dachówk¹ lub materia³em
odpowiadaj¹cym dachówce;

 c) ustala siê zasadê  nawi¹zania bry³¹ i i gabarytem bu-
dynków do istniej¹cej zabudowy;

 d) ustala siê wysoko�æ budynków gospodarczych i gara-
¿y, która  nie mo¿e przekraczaæ 1 kondygnacji.

2) dla ewentualnej przebudowy budynków istniej¹cych:
 a) zachowanie bry³y i gabarytu budynku we wsi Osiek,
 b) zachowanie  wysoko�ci budynku we wsi Grodzisko.
3) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla zasad-

niczej bry³y planowanych lub poddanych rozbudowie budynków
w odleg³o�ci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulice i w odleg³o-
�ciach od zewnêtrznej krawêdzi jezdni ulic klasy: KG - 20,0 m,
KL - 8,0 m       KD - 6,0 m oraz wed³ug linii zabudowy oznaczonych
na rysunku planu.
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3. Obiekty us³ugowe  we  wsiach Kalinów (za³¹cznik nr 4),
Kalinowice (za³¹cznik nr 5) i Warm¹towice (za³¹cznik nr 2) ozna-
czone symbolami UI, UH, UX :

1)   wysoko�æ  nowych oraz przebudowywanych budynków
us³ugowych nie mo¿e  przekraczaæ:

 a) o dachach stromych -  2 kondygnacji ( w tym poddasze
u¿ytkowe ) i 12,0 m od powierzchni terenu do kalenicy,

 b) o dachach p³askich - 2 kondygnacji i 8,0 m od po-
wierzchni terenu do najwy¿szej czê�ci dachu,

2) wysoko�æ budynków gospodarczych i towarzysz¹cych
us³ugowych, nie mo¿e      przekraczaæ 1 kondygnacji naziemnej,

3) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla zasad-
niczej bry³y planowanych lub poddanych rozbudowie budynków
w odleg³o�ci co najmniej 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulice i
w odleg³o�ciach od zewnêtrznej krawêdzi jezdni ulic klasy: KGP
- 25,0 m, KG - 20,0 m, KZ i KL - 8,0 m, KD - 6,0 m oraz wed³ug linii
zabudowy oznaczonych na rysunku planu.

§ 6.  ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW NA DZIA£-
KI BUDOWLANE.

W granicach planu we wsi Osiek (za³¹cznik nr 1) i we wsi
Kalinów dla zabudowy towarzysz¹cej (za³¹cznik nr 4) ustala siê
na terenach zabudowy mieszkaniowej niskiej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem MN poni¿sze zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane:

1) powierzchnie dzia³ek mieszkaniowych jednorodzinnych winny
wynosiæ w zabudowie wolno stoj¹cej nie mniej ni¿ 600,0 m2,

2) minimalna szeroko�æ frontu winna wynosiæ w zabudo-
wie wolno stoj¹cej minimum 20,0 m.

§ 7.  SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW.

1. Ustala siê zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi  przy liniach elektroenergetycznych �rednie-
go napiêcia 15 kV w odleg³o�ci, mierzonej od krañcowego prze-
wodu linii po obu stronach, mniejszej ni¿ 5,2 m.

2. Ustala siê prognozowan¹ strefê ograniczeñ zabudowy
terenu wynikaj¹c¹   z uci¹¿liwo�ci akustycznej ruchu komunika-
cyjnego, mierzon¹ od krawêdzi jezdni dla ulicy KGP w Warm¹to-
wicach (za³¹cznik nr 1) i :

a)  zakazuje siê w pasie terenu 50 m od jezdni  realizacji
lub przebudowy budynków przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,

b)  zaleca siê wyposa¿enie budynków oraz terenu w urz¹-
dzenia o podwy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej,   np. szczelne
okna, ogrodzenia t³umi¹ce ha³as;

c) faktyczny, aktualny poziom ha³asu nale¿y ustaliæ pomia-
rem jako podstawê okre�lenia parametrów akustycznych pla-
nowanych budynków us³ugowych.

3. We wsi Warm¹towice (za³¹cznik nr 1)  zakazuje siê lo-
kalizacji us³ug, których rodzaj podlega ograniczeniom dopusz-
czalnego poziomu ha³asu wg przepisów szczególnych;

4. Nale¿y stosowaæ zasady ochrony zasobów wodnych
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 333 Opole-Zawadz-
kie, dotycz¹ce obszaru planów dla wsi Osiek, Warm¹towice,
Grodzisko, Kalinów, Kalinowice (za³¹czniki 1-5), które okre�la
ustawa oraz przepisy szczególne.

5. Ustala siê ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu  w grani-
cach planu we wsi Warm¹towice (za³¹cznik nr 1), dla utrzyma-
nia przydatno�ci ujmowanej wody lub wydajno�ci ujêæ wody w
obrêbie stref ochrony zewnêtrznej po�redniej stosownie do prze-
pisów szczególnych, na warunkach okre�lonych przez organ ds.
ochrony �rodowiska.

6. Wymogi dotycz¹ce ograniczenia skutków oddzia³ywa-
nia realizacji ustaleñ planu na �rodowisko okre�la siê w spo-
sób nastêpuj¹cy:

1) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
obowi¹zuj¹ zasady stosowania paliw proekologicznych dla ce-
lów grzewczych, bytowych   i technologicznych, zgodnie z zapi-
sem ust. 4, § 9  niniejszej uchwa³y p.t. " Zasady obs³ugi w zakre-
sie infrastruktury technicznej";

2) w zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleby i wód przed
zanieczyszczeniem ustala siê wymogi:

a) zorganizowanego, selektywnego gospodarowania od-
padami komunalnymi przez specjalistyczne  s³u¿by, zgodnie z
zapisem ust. 7, § 9 niniejszej uchwa³y,

b) uregulowania gospodarki �ciekami sanitarnymi oraz
�ciekami pochodz¹cymi z wód opadowych i roztopowych, zgod-
nie z zapisem ust. 2 i 3, § 9 niniejszej uchwa³y,

c) zachowania naturalnego ukszta³towania terenów po³o-
¿onych wokó³ istniej¹cych i planowanych obiektów budowlanych,

d) zachowanie istniej¹cych drzew oraz ochrony warto�ci
kulturowych  i archeologicznych dóbr kultury, zgodnie z zapisem
§ 10 niniejszej uchwa³y p.t. " Ochrona �rodowiska kulturowe-
go".,

e) przy dokonywaniu nowych nasadzeñ drzew i krzewów
stosowanie gatunków pochodzenia rodzimego, szeroko repre-
zentowanego w miejscowym �rodowisku,

f) nasadzeñ pasów zieleni izolacyjnej, zgodnie z ustale-
niami rysunku zmiany planu.

3) w zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê dopusz-
czalne poziomy ha³asu zewnêtrznego na terenach przeznacze-
nia podstawowego mierzone na granicy w³asno�ci wg przepi-
sów szczególnych.;

4) w zakresie ochrony warto�ci krajobrazowych i przyrodniczych:
a) we wsiach Osiek i Grodzisko nale¿y respektowaæ w

pe³ni zasady ochrony obowi¹zuj¹ce dla Obszaru Chronionego
Krajobrazu " Lasy Stobrawsko - Turawskie�,  w tym korytarzy
ekologicznych rzeki Jemielnicy i Rozmiereckiej Wody, zgodnie z
przepisami szczególnymi,

b) we  wsiach Kalinów i Kalinowice zaleca siê respekto-
waæ zasady ochrony obowi¹zuj¹ce dla otuliny Parku Krajobrazo-
wego Góra �w. Anny, okre�lone w przepisach szczególnych.

§ 8.  ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

1. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce  tereny przestrzeni pu-
blicznej w zakresie komunikacji ( ulice wraz z urz¹dzeniami po-
mocniczymi ) i okre�la parametry techniczne stosownie do kla-
syfikacji funkcjonalnej ulic:

1) KGP - droga g³ówna ruchu przyspieszonego,
szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 50,0 m,
2) KL - ulice klasy lokalnej uk³adu obs³uguj¹cego,
szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 12 - 15,0 m,
3) KD - ulice klasy dojazdowej uk³adu obs³uguj¹cego,
szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 - 12,0  m,
4) DL - drogi le�ne,
szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 - 12,0  m,
5) KY  - ci¹gi pieszo - jezdne,
szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych  8,0 -  10,0  m.

2. W liniach rozgraniczenia ulic i dróg dopuszcza siê:
1) ruch ko³owy i postój pojazdów zgodnie z klasyfikacj¹ i

wynikaj¹cymi z niej parametrami funkcjonalnymi,
2) ruch pieszy i ruch rowerowy,
3) zieleñ izolacyjn¹  w miarê potrzeb i mo¿liwo�ci terenowych,
4) ewentualne ekrany akustyczne,
5) urz¹dzenia obs³ugi komunikacji zbiorowej,
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6) infrastrukturê techniczn¹ podziemn¹ na warunkach okre-
�lonych w przepisach szczególnych,

7) lokalizacjê w sposób nie ograniczaj¹cy bezpieczeñstwa ru-
chu:

a) obiektów in¿ynierskich oraz urz¹dzeñ technicznych zwi¹-
zanych  z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

b) urz¹dzeñ technicznych nie zwi¹zanych z ruchem pojaz-
dów lub pieszych.

3. KP - ustala siê jako przeznaczenie towarzysz¹ce  - tere-
ny parkingów samochodowych  wraz z dojazdami  i zieleni¹

Na terenach tych:
1) zakazuje siê lokalizacji gara¿y i zabudowy kubaturowej,
2) zaleca siê urz¹dzenie  zieleni wysokiej i niskiej.

4. Ustala siê minimalne ilo�ci miejsc parkingowych, wy-
znaczonych w obrêbie w³asno�ci jako urz¹dzenia towarzysz¹ce,
na terenach w³asnych (dzia³kach) ka¿dej z  podstawowych funk-
cji w ilo�ciach wynikaj¹cych z aktualnie stosowanych wska�ni-
ków obs³ugi motoryzacji:

1) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
nej symbolami MN, MN/U oraz zabudowie us³ugowej mo¿liwej
do przekszta³cenia w zabudowê mieszkaniow¹ -  UO/M:

a) 1,5 - 2,0  stanowisk / mieszkanie,
b) 1-2 stanowisk / 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
c) 1-2 stanowisk / 10 miejsc konsumpcyjnych ;

2)  w zabudowie us³ugowej oznaczonej symbolami:  UK,
UH, UX   -

1-2 stanowisk / 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
1-2 stanowisk / 10 miejsc konsumpcyjnych.

§ 9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

1. W zakresie zaopatrzenia w wodê. dla celów bytowych,
us³ugowych oraz ochrony przeciwpo¿arowej ustala siê:

1) Dla obszarów zmiany planu we wsiach Osiek i Grodzi-
sko - zaopatrzenie    w wodê z wodoci¹gu grupowego  z ujêciem
wody we wsi Kad³ub:

a) we wsi Osiek z istniej¹cej sieci w ci¹gach ulic: Szkolna
i Strzelecka;

b) we wsi Grodzisko z istniej¹cej sieci w ci¹gu ulicy G³ównej.
2) Dla obszaru zmiany planu we wsi Warm¹towice - za-

opatrzenie w wodê  z wodoci¹gu zbiorowego z ujêciem wody w
tej wsi; dla ujêcia wyznaczono strefê ochrony po�redniej ze-
wnêtrznej. Istniej¹ca sieæ przebiega przez teren w granicach
planu.

3) Dla  obszarów zmiany planu we wsiach Kalinów i Kali-
nowice - zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego z ujê-
ciem wody we wsi Kalinowice; dla ujêcia wyznaczono strefê
ochrony po�redniej zewnêtrznej:

a) we wsi Kalinów z istniej¹cej sieci w ci¹gu ulic Gogoliñ-
skiej lub Strzeleckiej,

b) we wsi Kalinowice z istniej¹cej sieci w ci¹gu ulicy Wiej-
skiej.

4) sieci wodoci¹gowe winny byæ prowadzone w pasach
drogowych i ulicznych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi, z uwzglêdnieniem warunków dostêpno�ci wody
dla celów przeciwpo¿arowych.

2. W zakresie odprowadzenia komunalnych �cieków sa-
nitarnych  ustala siê:

1) grupowy system odbioru i oczyszczania �cieków sani-
tarnych z zalecan¹ lokalizacj¹ oczyszczalni �cieków w rejonie
wsi Kad³ub, nad rzek¹ Jemielnic¹,  wg "Studium uwarunkowañ
i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Strzelce Opolskie" ;

2) etapow¹ realizacjê systemu odbioru i oczyszczania �cie-
ków wg "Studium" wymienionym w pkt 1:

a) w I etapie miedzy innymi wsie: Kalinów, Kalinowice,
b) w II etapie miêdzy innymi wsie: Grodzisko, Osiek,
c) w III etapie miêdzy innymi: Warm¹towice.,
3) zasadê prowadzenia sieci kanalizacyjnej  w pasach drogo-

wych i ulicznych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,
4)  dopuszczenie, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-

nej,  odprowadzenia �cieków do indywidualnych szczelnych,
bezodp³ywowych zbiorników na nieczysto�ci p³ynne, lokalizowa-
nych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi;  bez-
odp³ywowe zbiorniki winny byæ sukcesywnie opró¿niane, a nie-
czysto�ci wywo¿one  do gminnej oczyszczalni �cieków.

3. W zakresie odprowadzenia �cieków deszczowych i roz-
topowych ustala siê na obszarach zmian planu:

1) w granicach planu we  wsiach Grodzisko i Kalinowice
odprowadzenie �cieków do istniej¹cej sieci,

2) w granicach planu we  wsi Warm¹towice odprowadze-
nie �cieków do istniej¹cego rowu w ci¹gu drogi krajowej, z
uwzglêdnieniem ustaleñ pkt 4,

3) w granicach planu we wsiach Osiek i Kalinów ustala
siê indywidualne uk³ady gromadzenia i wykorzystania wód desz-
czowych z uwzglêdnieniem ustaleñ pkt 4,

4) dla wszystkich wsi ustala siê poni¿sze zasady odpro-
wadzenia �cieków deszczowych i roztopowych:

a) planowany system krytej kanalizacji deszczowej oparty
o kryte kana³y, do których pod³¹czone bêd¹  wpusty deszczowe i
rynny  budynków,

b) odprowadzenie wód deszczowych  do okolicznych ro-
wów i cieków,

c) oczyszczanie �cieków deszczowych w koñcowych od-
cinkach doprowadzalników poprzez odstojniki szlamowe pia-
skowniki i  separatory lekkich olei mineralnych,

d) prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w pasach
ulicznych i drogowych,  a tak¿e przez tereny o innych funkcjach  w
sposób nie powoduj¹cy kolizji z podstawow¹ funkcj¹ terenu oraz
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê:
1) okre�la siê zasadê stosowania indywidualnych i lokal-

nych �róde³ ciep³a,  opartych g³ównie na paliwach p³ynnych i
gazowych oraz energii elektrycznej,

2) dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych dla celów
grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenach istniej¹cej
zabudowy mieszkaniowej, do czasu ich pó�niejszej modernizacji,

3) stosowanie paliwa sta³ego w obiektach innych ni¿ wy-
mienione w punkcie 2 mo¿e byæ dopuszczone jedynie wyj¹tko-
wo na podstawie wyników oceny oddzia³ywania na �rodowisko
lub danych   charakterystyki wp³ywu na �rodowisko przyjêtej tech-
nologii, zapewniaj¹cej nie przekraczanie dopuszczalnych stan-
dardów emisyjnych okre�lonych w przepisach szczególnych.

5. W zakresie elektroenergetyki ustala siê:
1) dla obszaru zmiany planu we wsi Osiek:
a) zasilanie ze stacji transformatorowej Osiek " Polna",

znajduj¹cej siê poza granic¹ opracowania zmiany planu,
b) zwiêkszenie mocy szczytowej nie spowoduje  potrzeby

wymiany transformatora,
c) nie istnieje potrzeba zmiany konfiguracji sieci niskiego

napiêcia.
2) dla obszaru zmiany planu we wsi Warm¹towice:
a) zasilanie ze stacji transformatorowej "2" znajduj¹cej siê

poza granic¹ opracowania zmiany planu,
b) konieczno�æ wymiany transformatora,
c) nie istnieje potrzeba zmiany konfiguracji sieci niskiego

napiêcia.
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3) dla obszaru zmiany planu we wsi Grodzisko:
a) zasilanie ze stacji transformatorowej Grodzisko  " Wie� ",

znajduj¹cej siê poza granic¹ opracowania zmiany planu,
b) konieczno�æ wymiany transformatora,
c) nie istnieje potrzeba zmiany konfiguracji sieci niskiego

napiêcia.
4) dla obszaru zmiany planu we wsi Kalinów:
a) zasilanie ze stacji transformatorowej Kalinów  " skrzy¿o-

wanie ", znajduj¹cej siê  w granicy opracowania zmiany planu,
b) zwiêkszenie mocy szczytowej nie spowoduje  potrzeby

wymiany transformatora,
c) nie istnieje potrzeba zmiany konfiguracji sieci niskiego

napiêcia.
5) dla obszaru zmiany planu we wsi Kalinowice:
a) zasilanie ze stacji transformatorowej " Wie� " znajduj¹-

cej siê poza granic¹ opracowania zmiany planu,
b) zwiêkszenie mocy szczytowej nie spowoduje  potrzeby

wymiany transformatora
c) nie istnieje potrzeba zmiany konfiguracji sieci niskiego

napiêcia.
6) dla wszystkich wsi okre�la siê zasadê prowadzenia

sieci niskiego napiêcia jako - kablowej na terenach intensyw-
nego zainwestowania oraz - sieci napowietrznej na terenach
pozosta³ych, prowadzon¹ g³ównie w pasach rozgraniczenia ulic,
dróg i przestrzeni publicznych.

6. W zakresie ³¹czno�ci ustala siê:
1) adaptacjê  istniej¹cej sieci telefonicznej,
2) w przypadku potrzeby rozbudowy sieci zaleca siê:
a) prowadzenie sieci w liniach rozgraniczaj¹cych ulic,
b) poza terenami ulic prowadzenie sieci jako podziemnej

na terenach intensywnego zainwestowania, a jako napowietrz-
nej na terenach pozosta³ych.

7. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) ustala siê zasadê gromadzenia odpadów sta³ych na

sk³adowisku odpadów we wsi Szymiszów, zbilansowanym dla
gminy Strzelce Opolskie w "Studium uwarunkowañ i kierun-
ków  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzel-
ce Opolskie". W/w "Studium" zak³ada docelowo system orga-
nizacji gospodarki odpadami komunalnymi dla zespo³u gmin
Strzelce Opolskie, Izbicko i Jemielnica;

2) ustala siê wymóg prowadzenia zorganizowanej, selek-
tywnej gospodarki odpadami przez specjalistyczne s³u¿by zgod-
nie  z przepisami szczególnymi,

3) zakazuje siê  gromadzenia odpadów komunalnych b¹d�
obojêtnych na terenach  jakiejkolwiek funkcji planu.

§ 10. OCHRONA �RODOWISKA KULTUROWEGO

1. Ustala siê warunki ochrony krajobrazu wsi na obsza-
rach planu:

1) we wsi Osiek:
a) planowane budynki mieszkalne winny nawi¹zywaæ bry-

³¹, form¹ dachu i gabarytem do zabudowy s¹siedniej,
b) nakazuje siê utrzymaæ bry³ê i gabaryt istniej¹cego bu-

dynku nr 1a przy ulicy Szkolnej w przypadku jego przebudowy
lub odtworzenia,

c) nakazuje siê zachowanie istniej¹cych  drzew;
2) we  wsi Warm¹towice:
a) nakazuje siê zachowanie i ochronê istniej¹cej kapliczki przy-

dro¿nej - wszelkie zamierzenia inwestycyjne  jak: przebudowa, re-
mont, zmiana lokalizacji nale¿y uzgodniæ ze S³u¿b¹ Ochrony Zabytków

b) planowany budynek us³ugowy  winien harmonizowaæ z
istniej¹cym budynkiem zabytkowym nr 19 przy ulicy Strzeleckiej;

c) warunki zabudowy i projekt architektoniczno-budowla-
ny projektowanych budynków nale¿y uzgodniæ ze S³u¿b¹ Ochro-
ny Zabytków,

3) we wsi Grodzisko:
a) w przypadku przebudowy  lub odtworzenia budynków istnie-

j¹cych  nale¿y harmonizowaæ ich wystrój i gabaryt z s¹siednim budyn-
kiem zabytkowym,

b) nakazuje siê zachowanie istniej¹cych  drzew;
4) we wsi Kalinów:
a) planowany budynek mieszkalny winien nawi¹zywaæ bry³¹ i gaba-

rytem do formy budynku s¹siedniego przy ulicy Wiejskiej nr 3a,
b) nakazuje siê utrzymaæ bry³ê, gabaryt oraz upamiêtniaj¹c¹ ta-

blicê istniej¹cego budynku nr 3a przy ulicy Wiejskiej w przypadku jego
przebudowy lub odtworzenia,

c) nakazuje siê zachowanie istniej¹cych  drzew;
5) we wsi Kalinowice :
a) planowany budynek winien harmonizowaæ z istniej¹cym bu-

dynkiem by³ego przedszkola,
b) nakazuje siê utrzymaæ bry³ê i gabaryt istniej¹cego budynku ( by³e

przedszkole) w przypadku jego przebudowy lub odtworzenia,
c) nakazuje siê zachowanie istniej¹cych  drzew.

2. Dla budynku  nr 19, przy ulicy Strzeleckiej w Warm¹towicach
( by³a szko³a ), objêtego rejestrem zabytków ustala siê nastêpuj¹ce
warunki konserwatorskie:

1) nale¿y zachowaæ formê i detal architektoniczny, gabaryty, kszta³t
dachów  i materia³ ceramicznych pokryæ dachowych, �ciany z  ceg³y licowej,
rysunek stolarki w nale¿ytym stanie technicznym;

2) dopuszcza siê przebudowê, modernizacjê i podnoszenie stan-
dardu wyposa¿enia budynku oraz zmianê funkcji przy spe³nieniu wa-
runków wymienionych  w  ust. 1,   pkt 1,

3) zakazana jest rozbiórka,  nadbudowa i rozbudowa naruszaj¹-
ca cechy obiektu  zabytkowego, a wszelkie prace budowlane wyma-
gaj¹ zezwolenia S³u¿by Ochrony Zabytków;

4) wszelka dzia³alno�æ projektowa i budowlana w zakresie mo-
dernizacji  i przebudowy dotycz¹ca obiektów w³¹czonych do ewiden-
cji zabytków, wykraczaj¹ca poza ustalenia  pkt 1 - 3,  wymaga uzyska-
nia warunków konserwatorskich i uzgodnienia ze S³u¿b¹ Ochrony Za-
bytków.

3. Na  dzia³ce gruntowej nr 1/1 we  wsi Kalinów znajduje siê
stanowisko archeologiczne nr 6 - stanowisko z epoki br¹zu, wp³ywów
rzymskich oraz wczesnego �redniowiecza, w obrêbie którego wszel-
kie roboty budowlane ziemne mog¹ byæ prowadzone pod nadzorem
archeologicznym na podstawie dokumentacji budowlanej uzgodnionej
ze S³u¿b¹ Ochrony Zabytków i w oparciu o w³a�ciwe zezwolenie
konserwatorskie.

§ 11. Tereny planowane do przeznaczenia okre�lonego planem
mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, pod warunkiem udo-
stêpnienia gruntów dla realizacji dojazdów i uzbrojenia wynikaj¹cych z
ustaleñ planu.

§ 12. W granicach plan okre�lonych w § 1 trac¹ moc obowi¹zu-
j¹c¹ ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Strzelce Opolskie,  uchwalonego uchwa³¹ Rady Na-
rodowej Miasta i Gminy Strzelce Opolskie Nr XVIII/78/86 z dnia 23 wrze-
�nia 1986 r.  (Dziennik Urzêdowy Województwa Opolskiego z 1990 r.
Nr 21, poz.  480 ).

§ 13. Plan ustala stawkê procentow¹ od wzrostu warto�ci nie-
ruchomo�ci   w zwi¹zku z  jego uchwaleniem, s³u¿¹c¹ naliczeniu i
pobraniu jednorazowej op³aty nale¿nej od w³a�ciciela nieruchomo�ci
dla gminy Strzelce Opolskie przy zbyciu nieruchomo�ci, dla nastêpuj¹-
cych  planowanych funkcji terenu:

a)   tereny us³ug ( wszystkie ):  5,0  %,
b)   tereny pozosta³ych funkcji planu:               0,0 %.

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Strzelec Opolskich.

§ 15. Uchwa³a  wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³osze-
nia  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Gerhard Bartodziej
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
Nr 214, poz. 1806) oraz art.10, 11 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r Nr
15, poz.139; Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12,
poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5,
poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr
154, poz.1804, i z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130,
poz. 1112)oraz w zwi¹zku z uchwa³¹  Nr XLI/272/01 Rady Miej-
skiej w Strzelcach Opolskich z dnia  23 maja 2001 r. -  Rada
Miejska w Strzelcach Opolskich  uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê zmianê  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie w czê�ci
dotycz¹cej  terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy
Fabrycznej i ulicy Ma³ej we wsi Szymiszów w granicach okre�lo-
nych  w rysunkach planu.

§ 2. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczy dwóch terenów
istniej¹cej i planowanej zabudowy mieszkaniowej we wsi Szy-
miszów po³o¿onych:

a) przy ulicy Fabrycznej, w granicach dzia³ki gruntowej
nr 535/30;

b) przy ulicy Ma³ej, w granicach dzia³ek gruntowych nr  529/1
i  nr 529/2.

2. Okre�lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zmiana miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzel-
ce Opolskie sk³ada siê z:

a) ustaleñ planu zawartych w uchwale,
b) dwóch  rysunków zmiany miejscowego planu opraco-

wanych  na mapie podstawowej w skali 1: 500, stanowi¹cych
odpowiednio za³¹czniki nr 1 i nr 2  do niniejszej uchwa³y.

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

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

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej;

3) rysunkach planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunki
planu na mapie w skali 1:500, stanowi¹ce za³¹czniki nr 1 i nr 2
do niniejszej uchwa³y;

4) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwa³y przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenami wynikaj¹ce  z prawomoc-
nych decyzji  administracyjnych;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu, które powinno przewa¿aæ na
danym terenie, wyznaczonym liniami  rozgraniczaj¹cymi;

6) przeznaczeniu towarzysz¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu innego ni¿ podstawowe, któ-
re uzupe³nia i wzbogaca funkcjê podstawow¹;
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w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie,
dotycz¹cej terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Fabrycznej i ul. Ma³ej we wsi Szymiszów.

7) przeznaczenie docelowe - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia terenu innego ni¿ istniej¹ce, w przypadku
adaptacji istniej¹cych budynków na inne funkcje i docelowej
zmiany przeznaczenia podstawowego,

8) urz¹dzeniach budowlanych - nale¿y przez to rozumieæ
urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwo�æ u¿ytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem jak przy³¹cza i urz¹dze-
nia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia �cieków,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place gospodarcze;

9) obiektach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
budynki pomocnicze , gospodarcze, gara¿e, obiekty ma³ej ar-
chitektury oraz inne obiekty pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec prze-
znaczenia podstawowego terenu lub budynku, a tak¿e lokale
u¿ytkowe;

10)  tymczasowym obiekcie budowlanym - nale¿y przez
to rozumieæ przeznaczony do tymczasowego u¿ytkowania, prze-
widziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak¿e
obiekt nie po³¹czony trwale z gruntem;

11)  przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ te-
reny w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych   ulic, placów, skwerów,
parków, wydzielonych ci¹gów pieszych   i innych urz¹dzeñ po-
wszechnie dostêpnych;

12)  zabudowie wielorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ
budynek mieszkalny zawieraj¹cy wiêcej ni¿ 2 mieszkania lub
zespó³ takich budynków, wraz   z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi
oraz zieleni¹ i rekreacj¹ przydomow¹;

13) zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ
budynek mieszkalny (wolno stoj¹cy, szeregowy) jednorodzinny
na w³asnej dzia³ce lub zespó³ takich budynków, wraz z przezna-
czonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych w nich rodzin budynkami
gara¿owymi i gospodarczymi;

14)  zabudowie mieszkaniowej niskiej - nale¿y przez to
rozumieæ zabudowê mieszkaniow¹ nie przekraczaj¹c¹ 2 kondy-
gnacji nadziemnych i poddasza u¿ytkowego, obejmuj¹c¹ bu-
dynki jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne zawieraj¹ce 2
mieszkania, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych
w nich rodzin budynkami gara¿owymi i gospodarczymi;

15)  us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ ogólnodostêpny
budynek, zespó³ budynków lub teren, przeznaczone do wykony-
wania funkcji: administracji pañstwowej, wymiaru sprawiedli-
wo�ci, kultury, kultu religijnego, o�wiaty, sportu, nauki, s³u¿by
zdrowia, opieki spo³ecznej i socjalnej, obs³ugi bankowej, han-
dlu, gastronomii, rzemios³a, turystyki, sportu, poczty i telekomu-
nikacji oraz innych podobnych funkcji;

16)  powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê po-
wierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej;

17) odleg³o�ciach i strefach  ograniczeñ  zabudowy -
nale¿y przez to rozumieæ ograniczenia wywo³ane obecno�ci¹
lub dzia³aniem istniej¹cych i planowanych funkcji terenu, urz¹-
dzeñ i sieci technicznych, dróg i ulic wymagaj¹cych zachowania
odleg³o�ci od innych funkcji lub terenów  stosownie do wyma-
ganych standardów technicznych;

18)  �rodowisku - rozumie siê przez to ogó³ elementów
przyrodniczych, w tym tak¿e przekszta³conych w wyniku dzia³al-
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no�ci cz³owieka, a w szczególno�ci powierzchniê ziemi, kopali-
ny, wody, powietrze, zwierzêta i ro�liny, krajobraz oraz klimat;

19)  uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - rozumie siê przez to
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe
dla otaczaj¹cego �rodowiska, a zw³aszcza ha³as, wibracje, za-
nieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie odpadami;

20) szkodliwej uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska rozumie siê przez
to zjawiska fizyczne lub stany o natê¿eniu utrudniaj¹cym ¿ycie ludzi
albo dokuczliwe dla �rodowiska  w stopniu powoduj¹cym zagro¿enie
zdrowia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie �rodowiska;

21)  walorach krajobrazowych  �rodowiska - rozumie
siê przez to warto�ci ekologiczne, estetyczne, widokowe i kultu-
rowe terenu i zwi¹zanych z nim elementów przyrodniczych,
ukszta³towanych przez si³y przyrody lub w wyniku dzia³alno�ci
cz³owieka.

§ 4. PRZEZNACZENIE TERENÓW.

Przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami literowy-
mi i wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi okre�la siê nastê-
puj¹co:

1. MN - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe :

1) W granicach planu przy ulicy Ma³ej (za³¹cznik nr 2) -
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz z us³uga-
mi i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi:

Na terenie tym:
a) ustala siê jako przeznaczenie dopuszczalne - us³ugi

nie przekraczaj¹ce    25 % powierzchni u¿ytkowej budynków na
dzia³ce (w tym budynków gospodarczych);

b) nakazuje siê, aby intensywno�æ zabudowy i utwardze-
nia dzia³ek nie przekracza³y 40 % ich powierzchni (w tym: budyn-
ki, nawierzchnie utwardzone, doj�cia, dojazdy i parkingi, tarasy i
trwa³e urz¹dzenia rekreacyjne), pozosta³¹ czê�æ dzia³ek nale¿y
u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie;

c) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko, to jest stanowiæ uci¹¿liwo�æ lub
szkodliw¹ uci¹¿liwo�æ dla �rodowiska ,  zdrowia ludzi oraz obiek-
tów wodoch³onnych, których zapotrzebowanie na wodê mo¿e
naruszyæ równowagê lokalnych zasobów wód wg³êbnych;

d) ustala siê zakaz realizacji obiektów wymagaj¹cych wie-
lokrotnej obs³ugi transportowej (ponad 2 kursy na dobê )  oraz
ciê¿kiego transportu dostawczego  ( ponad 3,5 tony );

e) parkingi i gara¿e dla zabudowy mieszkaniowej i us³ug
winny byæ zlokalizowane w ca³o�ci w obrêbie granic dzia³ek;
parkingi w ilo�ciach okre�lonych   w § 8, ust.4, pkt 1 i 2 niniejszej
uchwa³y, gara¿e w ilo�ci maksimum 2 stanowiska  na dzia³ce.

2) W granicach planu przy ulicy Fabrycznej (za³¹cznik nr 1)
- teren zabudowy mieszkaniowej niskiej przeznaczony na po-
szerzenie terenu istniej¹cego budynku mieszkalnego wraz z
urz¹dzeniami towarzysz¹cymi:

Na terenie tym :
a)  nie  dopuszcza siê realizacji nowej zabudowy mieszka-

niowej;
b)  nakazuje siê, aby intensywno�æ zabudowy i utwardzenia

terenu  nie przekracza³y 30 %, jego powierzchni (w tym: nawierzchnie
utwardzone, doj�cia, tarasy i trwa³e urz¹dzenia rekreacyjne),  pozo-
sta³¹ czê�æ terenu  nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie;

c) zaleca siê urz¹dzenie pasa zieleni izolacyjnej, oznaczo-
nej symbolem ZI, jako przeznaczenie towarzysz¹ce, przy granicy
z terenem przemys³owym, oznaczonym symbolem P.

2. MW - w granicach planu w rejonie ulicy Fabrycznej (za-
³¹cznik nr 1) - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren

istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej
wysoko�ci zabudowy (do 3 kondygnacji) i jako planowane prze-
znaczenie towarzysz¹ce - teren parkingu (KP) wraz z obiektami
towarzysz¹cymi i urz¹dzeniami budowlanymi.

 Na terenie tym:
1) ustala siê jako obiekty i funkcje towarzysz¹ce  - us³ugi

wbudowane lub towarzysz¹ce , których powierzchnia u¿ytkowa
nie mo¿e przekraczaæ 15% powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego;

2) w obrêbie dzia³ki nale¿y zapewniæ niezabudowany  te-
ren zielony o powierzchni co najmniej 11,0 m2 / mieszkañca;
dokonaæ nasadzenia drzew i krzewów wzd³u¿ granicy z terenem
przemys³owym i wzd³u¿ parkingu (KP);

3) ustala siê zakaz  realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, to jest stanowiæ uci¹¿li-
wo�æ lub szkodliw¹ uci¹¿liwo�æ dla  �rodowiska oraz obiektów
wodoch³onnych, których zapotrzebowanie na wodê mo¿e naru-
szyæ równowagê lokalnych zasobów wód wg³êbnych;

4) ustala siê zakaz  realizacji obiektów wymagaj¹cych wie-
lokrotnej obs³ugi transportowej (ponad  2 kursy na dobê )  oraz
ciê¿kiego transportu dostawczego  ( ponad 3,5 tony );

5) parkingi dla zabudowy mieszkaniowej i us³ug  winny
byæ zlokalizowane w ca³o�ci w obrêbie granic terenu, jako prze-
znaczenie towarzysz¹ce oznaczone symbolem KP, w ilo�ciach
okre�lonych  w § 8, ust.4, pkt 1 i 2 niniejszej uchwa³y;

6) gara¿e dla zabudowy mieszkaniowej winny byæ zlokalizowa-
ne w ca³o�ci w obrêbie granic terenu,  w ilo�ci 0,5-1,0  stanowiska /
mieszkanie.

3. MW/PT - w granicach planu w rejonie ulicy Ma³ej (za-
³¹cznik nr 2) - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej
intensywno�ci, po³o¿onej w strefie uci¹¿liwo�ci kolei, wraz z urz¹-
dzeniami towarzysz¹cymi.

Docelowo ustala siê mo¿liwo�æ przeznaczenia terenu na
cele produkcyjno- techniczne i us³ugowe jak: drobna wytwór-
czo�æ, sk³ady hurtowe, us³ugi handlowe   i rzemie�lnicze, obiek-
ty  gospodarki komunalnej  wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cy-
mi.

Na terenie tym:
1) do czasu przeznaczenia terenu na zabudowê mieszka-

niow¹ wielorodzinn¹ MW obowi¹zuj¹ warunki okre�lone w § 4,
ust. 2, punkty 1-7;

2) nie dopuszcza siê realizacji nowej zabudowy mieszka-
niowej;

3) po zmianie podstawowego przeznaczenia terenu na
teren produkcyjno-techniczny i us³ugowy, oznaczony symbolem PT:

a) ustala siê zakaz realizacji obiektów, których znacz¹ce
oddzia³ywanie na �rodowisko i zdrowie ludzi przekracza linie
rozgraniczania terenu, oznaczonego symbolem MW/PT;

b) ustala siê zakaz realizacji obiektów urz¹dzeñ wodo-
ch³onnych, których zapotrzebowanie na wodê mog³oby naruszyæ
równowagê lokalnych zasobów wody wg³êbnych;

c) realizacja nowych obiektów wymaga bezwzglêdnego
ich wyposa¿enia w urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne oraz
odpowiednie do potrzeb urz¹dzenia do neutralizacji �cieków;

d) zakazuje siê realizacji budynków mieszkalnych i wbu-
dowanych lokali mieszkalnych;

e) dopuszcza siê wymianê, rozbudowê i przebudowê oraz
zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów wytwórczych i technicz-
nych oraz zabudowy towarzysz¹cej, pod warunkiem utrzymania
podstawowego przeznaczenia terenu;

f) zaleca siê usytuowanie parkingów w czê�ci terenu oznaczo-
nego symbolem (KP), w ilo�ciach okre�lonych w § 8, ust. 4, pkt. 3.

4. ZI - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe i towa-
rzysz¹ce-  tereny zieleni izolacyjnej. Przeznaczenie podstawowe
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przypisuje siê czê�ci dzia³ki nr 529/2,  w granicach planu w rejo-
nie ulicy Ma³ej; natomiast jako przeznaczenie towarzysz¹ce przy-
pisuje siê terenowi oznaczonemu symbolem MN w granicach
planu przy ulicy Fabrycznej.

Na terenie tym:
1) nale¿y urz¹dziæ zieleñ wysok¹ - przy dokonywaniu no-

wych nasadzeñ drzew i krzewów stosowaæ wy³¹cznie gatunki
pochodzenia rodzimego, szeroko reprezentowane w miejsco-
wym �rodowisku przyrodniczym,

2) nale¿y nasadziæ pas zieleni wysokiej i krzewów (ZI)
wzd³u¿ granicy z terenami przemys³u (za³¹cznik nr 1),

3) zakazuje siê lokalizacji i realizacji budynków i budowli,
4) dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury

technicznej.

5. RO - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tere-
ny ogrodów i sadów w granicach planu w rejonie ulicy Ma³ej
(za³¹cznik nr 2).

Na terenie tym:
1) nale¿y prowadziæ uprawy ogrodnicze lub sadownicze;
2) zakazuje siê lokalizacji i realizacji budynków i budowli;
3) dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury i

tymczasowych obiektów budowlanych;
4) nale¿y utrzymaæ istniej¹ce urz¹dzenia, dopuszcza siê

wymianê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury elektroenergetycznej.

§ 5. LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£-
TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dla planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej  MN, w granicach planu przy ulicy Ma³ej (za³¹cznik nr 2):

1) ustala siê, ¿e wysoko�æ budynków mieszkalnych nie
mo¿e przekroczyæ  2 kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe, i
wysoko�ci 12,0 m liczonych od powierzchni terenu do kalenicy;

2) zaleca siê stosowaæ  dach dwuspadowy, symetryczny o
k¹cie nachylenia  30o - 45o kryty dachówk¹ lub materia³em od-
powiadaj¹cym dachówce;

3) ustala siê zasadê nawi¹zania bry³¹ i gabarytem budyn-
ków do istniej¹cej zabudowy;

4) ustala siê, ¿e wysoko�æ budynków gospodarczych i
gara¿y nie mo¿e przekraczaæ1 kondygnacji;

5) ustala siê, ¿e  nieprzekraczalna linia zabudowy zasad-
niczych bry³ planowanych budynków winna przebiegaæ w odle-
g³o�ci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê  dojazdow¹ KD.

2. Dla istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej o niskiej intensywno�ci  MW, przy ulicy Fabrycznej, teren
objêtego ewidencj¹ zabytków budynku mieszkalnego nr 12-13:

1) nale¿y zachowaæ formê i detal architektoniczny, gabary-
ty, kszta³t dachów   i materia³ ceramicznych pokryæ dachowych,
rysunek stolarki otworowej budynku;

2) bezpo�rednie otoczenie budynku nale¿y  utrzymywaæ w
nale¿ytym stanie technicznym;

3) dopuszcza siê przebudowê, modernizacjê i podnosze-
nie standardu wyposa¿enia budynku oraz zmianê funkcji przy spe³-
nieniu warunków wymienionych w pkt 1 i 2 niniejszego ustêpu 2;

4) wszelka dzia³alno�æ projektowa i budowlana w zakresie
modernizacji, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i rozbiórki dotycz¹-
ca obiektów w³¹czonych do ewidencji zabytków, wykraczaj¹ca poza
ustalenia pkt. 1-4 niniejszego ustêpu 2, wymaga uzyskania warun-
ków konserwatorskich i uzgodnienia ze S³u¿b¹ Ochrony Zabytków;

5) zaleca siê zachowanie istniej¹cych drzew.
3. Dla istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej o niskiej intensywno�ci oznaczonej symbolem MW, w grani-
cach planu przy ulicy Ma³ej, dzia³ka budynku mieszkalnego nr 2-10:

1) zaleca siê wyposa¿enie istniej¹cego budynku, po³o¿o-
nego w strefie uci¹¿liwo�ci  akustycznej terenów kolejowych, w

elementy i urz¹dzenia podwy¿szaj¹ce izolacyjno�æ akustyczn¹,
np. okna, drzwi, ogrodzenia;

2) zakazuje siê przebudowy, rozbudowy i nadbudowy bu-
dynku i innych prac budowlanych utrwalaj¹cych funkcjê miesz-
kaniow¹ budynku;  dopuszcza siê remonty bie¿¹ce;

3) nakazuje siê wyposa¿enie budynku w urz¹dzenia ka-
nalizacji sanitarnej -  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê indywidualny, szczelny, bezodp³ywowy, wybieral-
ny zbiornik na nieczysto�ci p³ynne, lokalizowany i u¿ytkowany
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi

4. Dla planowanej zabudowy produkcyjno-technicznej,
oznaczonych symbolem PT, w granicach planu przy ulicy Ma³ej
(za³¹cznik nr 2) nakazuje siê uzgodniæ wszelkie prace budowla-
ne, w zakresie gabarytów i odleg³o�ci planowanych obiektów z
w³a�cicielem terenu kolejowego.

§ 6.  ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW NA DZIA£-
KI BUDOWLANE

1. Dla terenu planowanej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN, przy
ulicy Ma³ej ustala siê  nastêpuj¹ce zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane:

1) zaleca siê podzia³ na dwie dzia³ki budowlane dla zabu-
dowy wolno stoj¹cej,

2) powierzchnia dzia³ki budowlanej winna wynosiæ nie
mniej ni¿ 400.0 m2,

3) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki okre�la siê na 20,0 m.

§ 7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TE-
RENÓW

1. Ustala siê prognozowan¹ strefê ograniczeñ zabudowy
dla obszaru  w granicach planu przy ul.Ma³ej (za³¹cznik nr 2),
wynikaj¹c¹ z uci¹¿liwo�ci akustycznej kolei, mierzon¹ od grani-
cy terenów kolejowych do ustalenia pomiarami poziomu ha³asu:

1) zakazuje siê w pasie terenu 50 m od terenów kolei
realizacji lub przebudowy budynków przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi,

2) zaleca siê wyposa¿enie budynków oraz terenu w urz¹-
dzenia o podwy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej, np. szczelne
okna, ogrodzenia t³umi¹ce ha³as.

2. W obszarach zwi¹zanych z ochron¹ zasobów wodnych
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 333 Opole-Zawadz-
kie obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okre�lone ustaw¹ oraz
przepisami szczególnymi.

3. Wymogi dotycz¹ce ograniczenia skutków oddzia³ywa-
nia realizacji ustaleñ planu na �rodowisko okre�la siê w spo-
sób nastêpuj¹cy:

1) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
obowi¹zuje zasada stosowania paliwa proekologicznego dla
celów grzewczych, bytowych  i technologicznych, zgodnie z zapi-
sem ust. 4, § 9  niniejszej uchwa³y p.t. "Zasady obs³ugi w zakre-
sie infrastruktury technicznej";

2) w zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleby i wód przed
zanieczyszczeniem ustala siê wymogi:

a) zorganizowanego, selektywnego gospodarowania od-
padami komunalnymi przez specjalistyczne  s³u¿by, zgodnie z
zapisem ust. 7, § 9 niniejszej uchwa³y,

b) uregulowania gospodarki �ciekami sanitarnymi oraz
�ciekami pochodz¹cymi z wód opadowych i roztopowych, zgod-
nie z zapisem ust. 2 i 3, § 9 niniejszej uchwa³y,

c) zachowania naturalnego ukszta³towania terenów po³o-
¿onych wokó³ istniej¹cych i planowanych obiektów budowlanych,

3) w zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê obowi¹-
zek zachowania dopuszczalnych poziomów ha³asu dla terenów
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mieszkaniowych, okre�lonych symbolami MN i MW, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

§ 8.  ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

1. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce  tereny przestrzeni pu-
blicznej w zakresie komunikacji ( ulice wraz z urz¹dzeniami po-
mocniczymi ) i okre�la parametry techniczne stosownie do kla-
syfikacji funkcjonalnej ulic:

KD - ulice klasy dojazdowej uk³adu obs³uguj¹cego, szero-
ko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 - 12,0  m.

2. W liniach rozgraniczenia ulic i dróg dopuszcza siê:
1) ruch ko³owy i postój pojazdów zgodnie z klasyfikacj¹ i

wynikaj¹cymi z niej parametrami funkcjonalnymi,
2) ruch pieszy i ruch rowerowy,
3) zieleñ izolacyjn¹ w miarê potrzeb i mo¿liwo�ci terenowych,
4) infrastrukturê techniczn¹ podziemn¹ na warunkach

okre�lonych w przepisach szczególnych,
5) lokalizacjê w sposób nie ograniczaj¹cy bezpieczeñ-

stwa ruchu:
a) obiektów in¿ynierskich oraz urz¹dzeñ technicznych zwi¹-

zanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
b) urz¹dzeñ technicznych nie zwi¹zanych z ruchem pojaz-

dów lub pieszych.

3. (KP) - ustala siê jako przeznaczenie towarzysz¹ce  -
tereny parkingów samochodowych  wraz z dojazdami  i zieleni¹.

   Na terenach tych:
1) zakazuje siê lokalizacji gara¿y i zabudowy kubaturowej,
2) zaleca siê urz¹dzenie  zieleni wysokiej i niskiej.

4. Ustala siê minimalne ilo�ci miejsc parkingowych, wy-
znaczonych w obrêbie w³asno�ci jako urz¹dzenia towarzysz¹ce,
na terenach ka¿dej z  podstawowych funkcji w ilo�ciach wynika-
j¹cych z aktualnie stosowanych wska�ników obs³ugi motoryzacji:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
jednorodzinnej ,oznaczonych odpowiednio symbolami MW, MN
-1,5 - 2,0  stanowisk / mieszkanie;

2) dla us³ug wbudowanych lub towarzysz¹cych zabudo-
wie mieszkaniowej:

a) 1-2 stanowisk / 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
wbudowanych

b) 1-2 stanowisk / 10 miejsc konsumpcyjnych;
3)  dla terenu produkcyjno-technicznego oznaczonego

symbolem PT - 2-3 stanowiska na 10 zatrudnionych.

§ 9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

1. W zakresie zaopatrzenia w wodê dla celów bytowych,
us³ugowych oraz ochrony przeciwpo¿arowej ustala siê:

1) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego w Szy-
miszowie,

2) sieci wodoci¹gowe winny byæ prowadzone w pasach
drogowych i ulicznych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi, z uwzglêdnieniem warunków dostêpno�ci wody
dla celów przeciwpo¿arowych.

2. W zakresie odprowadzenia komunalnych �cieków sa-
nitarnych  ustala siê nastêpuj¹ce  wymogi:

1) do czasu realizacji grupowego systemu odbioru i oczysz-
czania �cieków sanitarnych dopuszcza siê:

a) w rejonie ulicy Fabrycznej odprowadzenie �cieków sa-
nitarnych do istniej¹cego systemu kanalizacji ,

b) w rejonie ulicy Ma³ej odprowadzenie �cieków sanitar-
nych do indywidualnych, szczelnych, bezodp³ywowych zbiorni-

ków na nieczysto�ci p³ynne, lokalizowanych zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami szczególnymi;

2) bezodp³ywowe zbiorniki winny byæ sukcesywnie opró¿niane,
a nieczysto�ci wywo¿one do gminnej oczyszczalni �cieków.

3) sieci kanalizacyjne winny byæ prowadzone w pasach ulicz-
nych zgodnie  z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

4) ewentualne �cieki technologiczne wytwarzane w obrê-
bie terenu produkcyjno-technicznego

5) PT w granicach planu przy ulicy Ma³ej przed w³¹cze-
niem do sieci kanalizacji sanitarnej nale¿y zneutralizowaæ do
parametrów �cieków komunalnych.

3. W zakresie odprowadzenia �cieków deszczowych i roz-
topowych ustala siê na obszarach zmian planu odprowadze-
nie �cieków do istniej¹cej sieci lub do indywidualnych uk³a-
dów gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych z uwzglêd-
nieniem poni¿szych zasad:

1) ustala siê stosowanie krytej kanalizacji deszczowej, do
której pod³¹czone bêd¹  wpusty deszczowe i rynny budynków;

2) ustala siê odprowadzenie wód deszczowych do oko-
licznych rowów po uzgodnieniu z ich w³a�cicielami, poprzez
oczyszczanie �cieków deszczowych  w koñcowych odcinkach
doprowadzalników, w odstojnikach szlamowych,  piaskownikach
i separatorach lekkich olei mineralnych;

3) prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w pasach
ulicznych i drogowych,  a tak¿e przez tereny o innych funkcjach w
sposób nie powoduj¹cy kolizji   z podstawow¹ funkcj¹ terenu
oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi

4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê:
1) okre�la siê zasadê stosowania indywidualnych i lokal-

nych �róde³ ciep³a, opartych g³ównie na oleju opa³owym, gazie
bezprzewodowym oraz energii elektrycznej,

2) dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych dla celów
grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenach istniej¹cej
zabudowy mieszkaniowej, do czasu ich pó�niejszej modernizacji,

3) stosowanie paliwa sta³ego do celów grzewczych, w
obiektach innych ni¿ wymienione w pkt 2, mo¿e byæ dopuszczo-
ne jedynie wyj¹tkowo na podstawie wyników oceny oddzia³ywa-
nia na �rodowisko lub danych charakterystyki wp³ywu na �rodo-
wisko przyjêtej technologii, zapewniaj¹cej nie przekraczanie
dopuszczalnych standardów emisyjnych okre�lonych w przepi-
sach szczególnych.

5. W zakresie elektroenergetyki ustala siê:
1)  w granicach planu w rejonie ulicy Fabrycznej:
a) ustala siê zasadê zasilania istniej¹cych  obiektów ze

stacji transformatorowej Szymiszów - Wapienniki, znajduj¹cej
siê po za terenem opracowania; zwiêkszenie mocy szczytowej
nie spowoduje wymiany transformatora.

b) ustala siê zasadê prowadzenia sieci niskiego napiêcia
jako kablowej, prowadzonej g³ównie w pasach rozgraniczenia
ulic, dróg  i przestrzeni publicznych.

2) w granicach planu w  rejonie ulicy Ma³ej:
a) ustala siê zasadê zasilania istniej¹cych i planowanych

obiektów ze stacji transformatorowej " Prangiel ", znajduj¹cej
siê w bliskim s¹siedztwie terenu opracowania; zwiêkszenie
mocy szczytowej nie spowoduje wymiany transformatora.

b) dopuszcza siê prowadzenie sieci jako napowietrznej,
prowadzonej g³ównie w  pasach rozgraniczenia ulic, dróg  i prze-
strzeni publicznych.

6. W zakresie ³¹czno�ci ustala siê:
1) adaptacjê  istniej¹cej sieci telefonicznej,
2) w przypadku potrzeby rozbudowy sieci zaleca siê:
a) prowadzenie sieci w liniach rozgraniczaj¹cych ulic,
b) poza terenami ulic zaleca siê prowadzenie sieci jako

podziemnej w rejonie ulicy Fabrycznej, dopuszcza siê prowa-
dzenie sieci jako napowietrznej  w rejonie ulicy Ma³ej.
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7. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) ustala siê wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektywnej go-

spodarki odpadami przez specjalistyczne s³u¿by zgodnie  z przepisami szcze-
gólnymi,

2) zakazuje siê  gromadzenia odpadów komunalnych b¹d� obojêt-
nych na terenach jakiejkolwiek funkcji planu.

§ 10. OCHRONA �RODOWISKA KULTUROWEGO:

1) dla objêtego ewidencj¹ zabytków budynku  mieszkalnego nr 12-13
przy ulicy Fabrycznej obowi¹zuj¹ wytyczne konserwatorskie okre�lone w §
5 pod tytu³em  "Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu" ust. 2, pkt. 1-4;

2) planowane  budynki w granicach planu w rejonie ulicy Ma³ej winny
nawi¹zywaæ bry³¹, form¹ dachu i gabarytem do zabudowy s¹siedniej;

3) nakazuje siê zachowanie istniej¹cych  drzew.

§ 11.Tereny planowane do nowego przeznaczenia mog¹ byæ
u¿ytkowane   w sposób dotychczasowy, pod warunkiem udostêpnienia
gruntów dla wykonania dojazdów i uzbrojenia wynikaj¹cych z ustaleñ planu.

§ 12. W granicach planu okre�lonych w § 1 trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie,  uchwalonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i
Gminy Strzelce Opolskie Nr XVIII/78/86 z dnia 23 wrze�nia 1986 r.  (Dziennik
Urzêdowy Województwa Opolskiego Nr 21,poz.  480 z 1990 r. ).

§ 13. Ustala siê stawkê procentow¹ od wzrostu warto�ci nierucho-
mo�ci    w zwi¹zku z jego uchwaleniem, s³u¿¹c¹ naliczeniu i pobraniu jedno-
razowej op³aty nale¿nej od w³a�ciciela nieruchomo�ci dla gminy Strzelce
Opolskie przy zbyciu nieruchomo�ci, dla nastêpuj¹cych  planowanych funk-
cji terenu:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej 5,0 %,
b) tereny pozosta³ych funkcji planu:               0,0 %.

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Strzelce Opolskie.

§ 15. Uchwa³a  wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³osze-
nia  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Gerhard Bartodziej
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,
poz. 1592 z pó�n. zm.)- Rada Powiatu Strzeleckiego postana-
wia:

§ 1.Ustanowiæ Statut Powiatu Strzeleckiego, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Strzeleckiego.

§ 3.Traci moc Statut Powiatu Strzeleckiego z dnia 16 grud-
nia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, poz. 89 z pó�n. zm.).

§ 4.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Bartoszek

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IV/44/03

Rady Powiatu Strzeleckiego
 z dnia 29 stycznia 2003 r.

STATUT
POWIATU STRZELECKIEGO

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.Powiat Strzelecki, zwany  dalej ,,Powiatem" stanowi
lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ utworzon¹ przez mieszkañ-
ców:

1. Miast i gmin: Kolonowskie, Le�nica, Strzelce Opolskie,
Ujazd, Zawadzkie.

2. Gmin: Izbicko, Jemielnica.

§ 2.Powiat obejmuje obszar o powierzchni 744 km2, a
jego granice okre�lone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1
do Statutu.

§ 3.Siedzib¹ organów Powiatu jest miasto Strzelce Opol-
skie.

§ 4.1. Herbem Powiatu jest wizerunek pó³ or³a z³otego i
zielona ga³¹zka chmielu.

2. Barwami Powiatu jest kolor b³êkitny, ¿ó³ty, zielony.
3. Szczegó³y herbu i flagi Powiatu okre�la uchwa³a.
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Uchwa³a Nr IV/44/03
Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie  ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego.

 ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA, TRYB PRACY RADY I ZA-

RZADU POWIATU

§ 5. Organami Powiatu s¹:
1. Rada    - organ stanowi¹cy i kontrolny.
2. Zarz¹d - organ wykonawczy.

§ 6.W sk³ad Rady wchodzi 21 radnych.

§ 7.Rada Powiatu wybiera ze swojego grona Przewodni-
cz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych.

§ 8.1. Rada Powiatu dzia³a na sesjach zwyczajnych- po-
zosta³a czê�æ zdania - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody
Opolskiego PN.III-LG-0911-2-2/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

2. Rada Powiatu dzia³a zgodnie z planem pracy i ustalony-
mi regulaminami.

3. Do realizacji swoich zadañ Rada powo³uje komisje sta-
³e i dora�ne.

4. Rada Powiatu i jej komisje podejmuj¹ decyzje w dro-
dze uchwa³, stanowisk lub opinii.

5. Uchylenie lub zmiana uchwa³y mo¿e nast¹piæ tylko w
drodze odrêbnej uchwa³y, z zachowaniem obowi¹zuj¹cej proce-
dury przewidzianej dla podjêcia uchwa³.

§ 9.1. Poszczególne tematy obrad sesji rozpatruje siê w
nastêpuj¹cym porz¹dku:

a) wyst¹pienie wnioskodawcy lub sprawozdawcy,
b) przedstawienie opinii komisji Rady,
c) zapytanie do wnioskodawcy lub sprawozdawcy,
d) ustosunkowanie siê do zapytañ radnych i opinii komisji,
e) dyskusja radnych,
f) podjecie uchwa³y.
2. Sprawozdania, opinie lub wnioski komisji przedsta-

wia przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê rad-
ny sprawozdawca.

§ 10.1. Z inicjatyw¹  podjêcia okre�lonej uchwa³y mo¿e
wyst¹piæ:

a) Zarz¹d Powiatu
b) Przewodnicz¹cy Rady,
c) komisja Rady,
d) klub radnych,
e) co najmniej 3 radnych.
2.   Wniosek o podjêcie uchwa³y kieruje siê do Przewodni-

cz¹cego Rady, który przekazuje go do zaopiniowania przez w³a-
�ciwe komisje i Zarz¹d Powiatu.

3.   Projekt uchwa³y powinien zawieraæ uzasadnienie wnio-
skodawcy i opiniê prawn¹.

§ 11.1. Warunki niezbêdne do prawid³owego przebiegu
sesji zapewnia Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu.

2. Obs³ugê Rady i jej komisji sprawuje wyodrêbniona ko-
mórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad Starostwa Powiato-
wego.
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§ 12.1. Rada w drodze uchwa³y powo³uje Komisjê Rewi-
zyjn¹, okre�laj¹c jej sk³ad osobowy, przewodnicz¹cego, zastêp-
cê przewodnicz¹cego i sekretarza.

2. Prac¹ Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.
3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu pro-

jekt planu kontroli do zatwierdzenia przed koñcem roku poprze-
dzaj¹cego rok, którego plan ten dotyczy.

4. Na zlecenie Rady Komisja Rewizyjna przeprowadza kontro-
lê w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.

5. Komisja Rewizyjna na zlecenie Rady kontroluje dzia³al-
no�æ Zarz¹du Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych
bior¹c pod uwagê kryteria - zgodno�ci z prawem, celowo�ci,rze-
telno�ci, gospodarno�ci i sprawno�ci organizacyjnej.

6. Komisja Rewizyjna mo¿e wnioskowaæ o powo³anie rze-
czoznawców, ekspertów i bieg³ych.

§ 13.1. Rada Powiatu okre�la w drodze odrêbnych uchwa³
liczbê komisji sta³ych, przedmiot ich dzia³ania, organizacjê wewnêtrz-
n¹ i sk³ad osobowy oraz wybiera przewodnicz¹cego komisji.

2. Zastêpcê przewodnicz¹cego wy³ania ze swojego grona
komisja.

3. W zakresie dzia³alno�ci merytorycznej wszystkim cz³on-
kom komisji przys³uguj¹ te same uprawnienia.

4. Radny mo¿e byæ cz³onkiem 3 komisji sta³ych, w tym
przewodnicz¹cym jednej.

5. Propozycje zmiany w sk³adzie osobowym komisji przed-
stawia Przewodnicz¹cy Rady  na wniosek radnego, którego
zmiana dotyczy.

6. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
a) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³ Rady

Powiatu,
b) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
c) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwa³ Rady

Powiatu,
d) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komi-

sji przez Radê i Zarz¹d  Powiatu lub inne komisje,
e) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków miesz-

kañców powiatu dotycz¹cych dzia³alno�ci Zarz¹du Powiatu i kie-
rowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

7. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem zatwierdzonym
przez Radê Powiatu.

8. Komisja jest zobowi¹zana przedstawiæ Radzie Powiatu
sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci co najmniej 1 raz w roku
oraz w ka¿dym czasie, na ¿¹danie Rady.

9. Uchwa³a o powo³aniu komisji dora�nej okre�la zakres jej
dzia³ania oraz sk³ad osobowy i termin zakoñczenia przez ni¹ prac.

§ 14.1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 3 radnych.
3. Przynale¿no�æ do klubu radnych jest dobrowolna.
4. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹ce-

mu Rady Powiatu w ci¹gu 30 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.
5. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ:
a) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego,
b) listê cz³onków klubu z okre�leniem funkcji wykonywa-

nych w klubie,
c) nazwê klubu.
6. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez

siebie regulaminami.
7. Dzia³alno�æ klubu radnych nie mo¿e byæ finansowana z

bud¿etu Powiatu.
8. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowi-

ska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad Rady.

§ 15.1. W sk³ad Zarz¹du  wchodzi 5 osób w tym Starosta,

Wicestarosta oraz  3 cz³onków.
2. Z jednym cz³onkiem Zarz¹du mo¿e byæ nawi¹zany stosunek

pracy - dotyczy to równie¿ radnego wybranego do Zarz¹du.

§ 16.1. Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady Powiatu i inne za-
dania Powiatu okre�lone przepisami prawa.

2. Do zadañ Starosty w zakresie organizowania pracy Za-
rz¹du nale¿y w szczególno�ci:

a) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
b) okre�lenie czasu i miejsca posiedzenia,
c) przygotowanie materia³ów do planowanego porz¹dku

obrad,
d) zapewnienie obs³ugi posiedzenia.
3. Starosta sk³ada Radzie na ka¿dej sesji sprawozdanie z

dzia³alno�ci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.

ROZDZIA£ III
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU, POWIATOWE

S£U¯BY INSPEKCJE  I STRA¯E

§ 17.Zarz¹d wykonuje zadania Powiatu przy pomocy jednostek
organizacyjnych Powiatu,  wymienionych w za³¹czniku  nr 2 do Statutu.

§ 18.Powiatow¹ administracjê zespolon¹ stanowi¹:
1. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
2. Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich,
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Opolskich,
4. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w

Strzelcach Opolskich,
5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzel-

cach Opolskich.

ROZDZIA£ IV
MIENIE POWIATU

§ 19.1. Zarz¹d mieniem Powiatu i jego ochrona powinno
byæ wykonywane ze szczególn¹  staranno�ci¹.

2. Za w³a�ciwe gospodarowanie mieniem Powiatu odpo-
wiedzialny jest Zarz¹d Powiatu oraz kierownicy powiatowych
s³u¿b, inspekcji, stra¿y i jednostek organizacyjnych.

ROZDZIA£ V
ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW I KORZYSTANIA Z NICH

§ 20.Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku ob-
rad  sesji  Rady Powiatu winno zostaæ podane do publicznej
wiadomo�ci poprzez wywieszenie og³oszeñ na tablicach og³o-
szeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego,  urzêdów miast  i
gmin wchodz¹cych w sk³ad Powiatu.

§ 21.1. Wydzia³  Organizacyjny Starostwa zapewnia obywate-
lom dostêp do protoko³ów z sesji Rady oraz posiedzeñ komisji.

2. Obywatele mog¹ przegl¹daæ protoko³y, o których mowa
w punkcie 1 po przyjêciu ich przez radnych  i podpisaniu przez
Przewodnicz¹cego.

3. Przegl¹danie protoko³ów odbywa siê w obecno�ci pra-
cownika Starostwa, wyznaczonego przez Sekretarza Powiatu.

4. Obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki i odpisy z protoko³ów.
5. Postanowienia punktu 1-4 stosuje siê odpowiednio do

protoko³ów z posiedzeñ Zarz¹du.

§ 22.1. Zarz¹d Powiatu jest zobowi¹zany udostêpniæ oby-
watelom dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania  zadañ publicznych.

2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1 udostêpnia
siê w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w obec-
no�ci pracownika wydzia³u.

       Postanowienia § 21 punkt 1-4 stosuje siê odpowiednio.
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3. Zarz¹d Powiatu jest zobowi¹zany udostêpniaæ doku-
menty bez zbêdnej zw³oki.

4. Przegl¹danie dokumentów jest bezp³atne.

ROZDZIA£ VI
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 23.1. Projekt zmian Statutu mo¿e przed³o¿yæ 1/5 ustawo-
wego sk³adu Rady.

2. Zmianê Statutu uchwala siê wiêkszo�ci¹ g³osów w obec-
no�ci co najmniej po³owy ustawowej liczby radnych.

3. Szczegó³owe zasady pracy Rady, Zarz¹du i komisji sta-
³ych okre�la oddzielna uchwa³a.

 Poz. 394
- 929 -



Za³¹cznik nr 2
do Statutu

 Powiatu Strzeleckiego

Wykaz
jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego

1. Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy w Le�nicy,
ul. Kozielska 27, 47-150 Le�nica
2. Dom Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich z fili¹

w Szymiszowie i z fili¹ w Le�nicy,ul. Stra¿acka 8, 47-100 Strzelce
Opolskie

3. Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie,
ul. Zamkowa 5, 47-175 Kad³ub
4. Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem,
ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie
5. Szkolne Schronisko M³odzie¿owe w Górze �w. Anny,
ul. Szkolna 1, 47-154 Góra �w. Anny

6. Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opol-
skich,ul. Powstañców �l.  3, 47-100 Strzelce Opolskie

7. Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem,
ul. Opolska 2a, 47-120 Zawadzkie
8. Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich,
ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie
9. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem,
ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie
10. Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem,
ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie
11. Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS w Kad³ubie,
ul. Zamkowa 5, 47-175 Kad³ub
12. Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Strzelcach Opolskich,
ul. Ks. Wajdy 3, 47-100 Strzelce Opolskie
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opol-

skich,ul. Boles³awa Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie
14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opol-

skich,ul. Boles³awa Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie.

Podstawa prawna: art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz.
1592).

Zgodnie z art. 38a cytowanej powy¿ej ustawy, zarz¹dze-
niem Nr 3/2002 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 10 stycznia
2002 r. zosta³a powo³ana Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
Publicznego, zwana dalej "komisj¹". Komisjê powo³ano w celu
realizacji zadañ starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powia-
towymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami.

Do g³ównych zadañ komisji w pierwszym roku jej dzia³al-
no�ci nale¿a³o:

* opracowanie i przyjêcie regulaminu pracy komisji;
* opracowanie i przygotowanie do wdro¿enia "Powiatowego

programu zapobiegania przestêpczo�ci oraz ochrony bezpieczeñstwa
obywateli i porz¹dku publicznego na lata 2002 - 2006";

* ocena zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli na terenie powiatu;

* opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y, a tak¿e jednostek organizacyjnych wykonuj¹-
cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publiczne-
go i bezpieczeñstwa obywateli.

 Komisja w ustawowym sk³adzie odby³a w 2002 roku 3
posiedzenia na których przyjêto nastêpuj¹ce materia³y opraco-
wane przez poszczególnych jej cz³onków lub zespo³y robocze:

   -   regulamin pracy komisji;
   -   zagro¿enia dla bezpieczeñstwa i porz¹dku publiczne-

go zwi¹zane z szeroko     rozumianym procesem budowlanym w
tym zagro¿enia wynikaj¹ce z  prowadzenia prac zwi¹zanych z
wykopami liniowymi w miejscowo�ciach   (uk³adanie mediów)
oraz zagro¿enie katastrof¹ budowlan¹ pofranciszkañskiego ko-
�cio³a "Minorytów" w Brzegu ;

   -   wa¿ne tematy zabezpieczenia epizootycznego powia-
tu przed chorobami  zwierz¹t oraz ochrony bezpieczeñstwa i zdro-
wia ludzi w szczególno�ci  unieszkodliwianie zw³ok pad³ych zwie-
rz¹t i ochrona przed bezdomnymi  zwierzêtami;

   -   zagro¿enia wystêpuj¹ce na terenie powiatu brzeskie-
go - dzia³ania  zmierzaj¹ce do ich eliminacji lub ograniczenia
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wielko�ci ewentualnych  skutków, prowadzone przez Komendê
Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y  Po¿arnej ( zagro¿enia po¿aro-
we, zagro¿enia zwi¹zane z przewozem toksycznych �rodków
przemys³owych, zagro¿enia powodziowe, zagro¿enia  budowla-
ne, zagro¿enia chemiczne i ekologiczne);

  - bezpieczeñstwo sanitarne na terenie powiatu przy szcze-
gólnym  uwzglêdnieniu zagro¿eñ jakie mog¹ wyst¹piæ w wyniku
ataków  bioterrorystycznych z u¿yciem zarazków w¹glika, ospy
prawdziwej i jadu kie³basianego oraz zagro¿eñ bezpieczeñstwa
ludno�ci w zakresie   produkcji i obrotu �rodkami spo¿ywczymi
oraz sposoby przeciwdzia³ania;

-  program poprawy bezpieczeñstwa opracowany przez przed-
stawicieli  Komendanta Powiatowego Policji uwzglêdniaj¹cy:

* przestêpczo�æ przeciwko mieniu (kradzie¿e i w³amania
do samochodów, zabór rowerów, w³amania do obiektów);

* przestêpczo�æ przeciwko ¿yciu i zdrowiu (rozboje, bójki
lub pobicia);

* przestêpczo�æ nieletnich ( drobne kradzie¿e, kradzie¿e z
w³amaniem) w 2002r. przeprowadzono 21 spotkañ profilaktycz-
nych, w tym 17 z uczniami szkó³ i placówek o�wiatowo - wycho-
wawczych i 4 z rodzicami, skierowano 150 pism interwencyj-
nych do s¹du rodzinnego, szkó³ i o�rodków pomocy spo³ecznej
oraz 72 wyst¹pienia do rodziców;

* patologie spo³eczne ( przemoc w rodzinie, alkoholizm,
narkomania) w trakcie prowadzonych dzia³añ prewencyjnych
legitymowano 121 nieletnich, ujawniono 35  nieletnich w stanie
po spo¿yciu alkoholu, w tym 13 wagarowiczów i 5 sprawców
przestêpstw ;

* wspó³pracê ze spo³eczeñstwem;
* bezpieczeñstwo w ruchu l¹dowym ( wypadki drogowe,

kolizje, organizacja ruchu drogowego na terenie powiatu, nisz-
czenia dróg, zdarzenia z udzia³em nieletnich);

- zadania Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga�niczego
(KSRG) dla powiatu   brzeskiego na rok 2002 uwzglêdniaj¹ce:

* doskonalenie organizacji i funkcjonowania KSRG na ob-
szarze powiatu - miêdzy innymi przeszkolono 22 stra¿aków -
szeregowców  oraz 9 stra¿aków -  ratowników medycznych dla
potrzeb OSP;

Dziennik Urzêdowy
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* zapewnienie skutecznego i sprawnego funkcjonowania
KSRG oraz wspó³dzia³anie w realizacji zadañ ochrony przeciw-
po¿arowej, doposa¿aj¹c jednostki OSP w sprzêt po¿arniczy,
umundurowanie i �rodki ga�nicze na kwotê 22.495,00 z³. Od-
tworzono te¿ sprzêt uszkodzony podczas akcji na kwotê 2.500,00 z³.;

* doskonalenie systemu wykrywania i alarmowania oraz
wczesnego ostrzegania;

* rozpoznanie podstawowych zagro¿eñ ludno�ci;
* doskonalenie rozpoznania zagro¿eñ i nadzoru nad prze-

strzeganiem przepisów przeciwpo¿arowych oraz kontroli dzia-
³añ zapobiegaj¹cych powa¿nym awariom przemys³owym;

-  pismo do Wojewody Opolskiego w sprawie programów
bezpieczeñstwa i  porz¹dku publicznego;

-  powiatowy program zapobiegania przestêpczo�ci oraz
ochrony   bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego na
lata 2002 - 2006.

   Ponadto z inicjatywy komisji Zarz¹d Powiatu podj¹³ pró-
bê sfinansowania przez samorz¹dy z terenu powiatu zakupu dla
powiatowych s³u¿b weterynaryjnych, podstawowego sprzêtu do
usypiania zwierz¹t.

    W ramach szeroko pojêtego bezpieczeñstwa z inicja-
tywy cz³onka komisji Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzegu realizo-
wa³ w 2002r. miêdzy innymi program specjalny pod nazw¹ "Ak-

tywizacja zawodowa by³ych pracowników pañstwowych przed-
siêbiorstw gospodarki rolnej oraz cz³onków ich rodzin w powie-
cie brzeskim", w ramach którego przy pracach melioracyjnych
zatrudniono 12 osób bezrobotnych w gminach: Grodków, Lub-
sza i Lewin Brzeski. Powiatowy Urz¹d Pracy zwraca³ sk³adki ZUS
od wyp³aconych wynagrodzeñ.

Ponadto zorganizowano roboty publiczne przy realizacji
nastêpuj¹cych inwestycji na rzecz spo³eczeñstwa:

* budowa ulicy Pierwszej Brygady i Chor¹¿ych w Brzegu;
* remont chodnika w Lewinie Brzeskim;
* budowa sieci wodoci¹gowej we wsi Le�na Woda i Cze-

pielowice- Stawy w gminie Lubsza;
*  budowa zaplecza sanitarnego wraz z szatniami przy bu-

dynku sali gimnastycznej w Micha³owie;
* budowa hali sportowej w Grodkowie;
* modernizacja drogi wojewódzkiej 401 w miejscowo�ci

Krzy¿owice - budowa chodnika, wjazdów oraz zatoki autobusowej.
  W I kwartale 2003 roku komisja planuje nawi¹zanie wspó³-

pracy z samorz¹dami miast i gmin powiatu w celu wdro¿enia do
realizacji przyjêtego "Programu zapobiegania przestêpczo�ci oraz
ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego".

Starosta
Stanis³aw Szypu³a

Zgodnie z art. 38a ust  1 ustawy o samorz¹dzie powiato-
wym , powo³ano zarz¹dzeniem Starosty Oleskiego Nr 9/2001 z
dnia 20 grudnia 2001 r. Komisjê Bezpieczeñstwa i Porz¹dku .
Komisja ta powsta³a w celu realizacji zadañ Starosty w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami , inspekcjami i stra-
¿ami oraz zadañ okre�lonych w ustawach w zakresie porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli . Swym dzia³aniem ob-
jê³a ona teren ca³ego powiatu oleskiego .

W zarz¹dzeniu, o którym mowa,  okre�lony zosta³ sk³ad
Komisji , jak równie¿ stoj¹ce przed ni¹  zadania .

W sk³ad Komisji , zgodnie z art. 38a ust 5,  wymienionej
ustawy powo³ani zostali:

I.    Przewodnicz¹cy Komisji - Jan Kus  -  Starosta Oleski
II.   Cz³onkowie Komisji:
- Kazimierz Baran  -  Komendant Powiatowy   Policji w Ole�nie
- Tadeusz Jelonek   - Naczelnik Sekcji Prewencji KPP
                                         w Ole�nie
-  Wiktoria Lipiñska -  Prokurator Prokuratury Rejonowej
                                         w Ole�nie
-  Ryglewski Jerzy -  Naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich
                                        i Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa
                                       Powiatowego w Ole�nie
-  Maciej Flank -  Kierownik Powiatowego Urzêdu Pracy
                                      w Ole�nie
-  Maria Podgórska  -  Dyrektor Powiatowego Centrum
                                     Pomocy Rodzinie w Ole�nie
-  Henryk Krze�niak  -  Radny Rady Powiatu w Ole�nie
-  Krzysztof Zarêbski  -  Radny Rady Powiatu w Ole�nie

Na styczniowej sesji Rady Powiatu postawiony zostanie
wniosek o wytypowanie dwóch radnych do sk³adu Komisji ze

396

SPRAWOZDANIE
z dzia³alno�ci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku

na terenie Powiatu Oleskiego w roku 2002.

wzglêdu na nie wej�cie w jej sk³ad po ostatnich wyborach  Pa-
nów: Henryka Krze�niaka i Krzysztofa Zarêbskiego .

Ponadto do prac Komisji z g³osem doradczym powo³ani
zostali :

-  Regina Urbanek -  Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego

-  Andrzej Suder    -  pedagog Zespo³u Szkó³ Zawodowych
w Ole�nie

-  Czes³aw Noga   -  Komendant Powiatowy PSP w Ole�nie

Do zadañ Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku nale¿y :
1. Ocena zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñ-

stwa obywateli na terenie powiatu oleskiego .
2. Opiniowanie pracy policji i innych powiatowych s³u¿b ,

inspekcji i stra¿y,  a tak¿e jednostek organizacyjnych wykonuj¹-
cych na terenie powiatu oleskiego zadania z zakresu porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli .

3. Przygotowanie projektu powiatowego programu zapo-
biegania przestêpczo�ci oraz porz¹dku publicznego i bezpie-
czeñstwa obywateli .

4. Opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia-
³ania policji i innych powiatowych s³u¿b , inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu
zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa oby-
wateli .

5. Opiniowanie projektu bud¿etu powiatu w zakresie po-
rz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli .

6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i in-
nych dokumentów w sprawach zwi¹zanych  z wykonaniem zadañ
dotycz¹cych porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli .
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7. Opiniowanie zleconych przez Starostê  zagadnieñ doty-
cz¹cych porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli .

Na pierwszym posiedzeniu Komisji , które odby³o siê
8 maja 2002 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Ole�nie ,
omówione zosta³y przepisy prawne dotycz¹ce dzia³alno�ci Ko-
misji oraz stoj¹ce przed ni¹ zadania .

W nastêpnej kolejno�ci okre�lone zosta³y zagro¿enia.
Cz³onkowie Komisji okre�lili  zagro¿enia dla bezpieczeñstwa  spo-
³ecznego  istniej¹ce na terenie powiatu , do których zaliczyli :

- narastaj¹ce zjawisko narkomanii i nadu¿ywanie alkoho-
lu w�ród m³odzie¿y,

- przestêpczo�æ w�ród m³odzie¿y ( wymuszenia , kradzie-
¿e , rozboje ) ,

- przestêpczo�æ drogowa , g³ównie jazda po spo¿yciu al-
koholu ,

- kradzie¿e pojazdów , w³amania ,
- narastaj¹cy w ostatnich latach wandalizm , g³ównie w�ród

m³odzie¿y .
Na terenie powiatu Policja notuje równie¿ przypadki prze-

mocy w rodzinie , ³¹cznie z wykorzystywaniem seksualnym dzie-
ci . Przestêpstwa te s¹ trudne do wykrycia i udowodnienia ze
wzglêdu na bariery natury psychologicznej osób poszkodowa-
nych .

Komisja okre�li³a równie¿ kierunki w jakich nale¿y zmie-
rzaæ aby skutecznie przeciwdzia³aæ wszystkim rodzajom prze-
stêpstw pope³nianych na terenie powiatu oleskiego .

W oparciu o wy¿ej wymienione zagro¿enia , jak i wytyczo-
ne kierunki dzia³añ Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Zarz¹dzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego opracowa³ Powiatowy
Program Zapobiegania Przestêpczo�ci oraz Porz¹dku Publicz-
nego i Bezpieczeñstwa Obywateli na lata 2002 - 2006 .

W Programie tym wytyczono wiele kierunków dzia³añ ,
poprzez realizacjê których d¹¿yæ siê bêdzie do poprawy bezpie-
czeñstwa ludno�ci w szerokim tego s³owa znaczeniu , chodzi
tutaj równie¿ o zagro¿enia cywilizacyjne  ( katastrofy ekologiczne
radiacyjne , drogowe ) oraz zagro¿enia powodowane anomalia-
mi pogodowymi .

Program sk³ada siê z sze�ciu bloków programowych :
1. Blok prewencyjno - wychowawczy  -  przeznaczony dla

m³odzie¿y .
2. Blok komunikacyjny - maj¹cy na celu poprawê bezpie-

czeñstwa na drogach .
3. Blok kryzysowy - maj¹cy na celu poprawê bezpieczeñ-

stwa ludno�ci na wypadek klêsk ¿ywio³owych i katastrof cywili-
zacyjnych .

4. Blok bezpieczeñstwa spo³ecznego - w celu zmniejsze-
nia przemocy w rodzinie .

5. Blok przeciwdzia³ania przestêpczo�ci - maj¹cy na celu
przeciwdzia³anie przestêpczo�ci pospolitej, tj. kradzie¿e i w³a-
mania , które to s¹ szczególnie uci¹¿liwe dla spo³eczno�ci po-
wiatu .

6. Blok promocyjno - informacyjny - ma na celu informo-
wanie ludno�ci o podejmowanych dzia³aniach .

W dniu 26 czerwca odby³o siê kolejne posiedzenie Komi-
sji na którym wy¿ej wymieniony Program zosta³ zaopiniowany
pozytywnie i skierowany do uchwalenia przez Radê Powiatu .

Powiatowy Program Zapobiegania Przestêpczo�ci oraz
Porz¹dku Publicznego i Bezpieczeñstwa Obywateli  uchwalony
zosta³ na sesji Rady Powiatu w Ole�nie w dniu 8 lipca 2002 r.

Wcze�niej  tj. 27 maja 2002 roku , równie¿ uchwa³¹ Rady
Powiatu , okre�lono zasady zwrotu cz³onkom Komisji Bezpie-
czeñstwa i Porz¹dku oraz osobom powo³anym do udzia³u w jej
pracach , wydatków rzeczywi�cie poniesionych w zwi¹zku z udzia-
³em w jej pracach .

Ostatnie posiedzenie Komisji w roku 2002 odby³o siê w
dniu 17 grudnia .

Na spotkaniu poruszone zosta³y sprawy dotycz¹ce bez-
pieczeñstwa ruchu drogowego na terenie powiatu w okresie
zimowym . Udzia³ w nim wziêli Burmistrzowie i Wójtowie wszyst-
kich gmin naszego powiatu oraz Dyrektorzy Rejonów i Zarz¹-
dów Dróg , odpowiedzialni za ich zimowe utrzymanie .

Rada Powiatu w Ole�nie na dzia³alno�æ Komisji w roku 2003
przeznaczy³a z bud¿etu powiatu  �rodki w wysoko�ci 1000 z³.

Pierwszy rok dzia³alno�ci  Komisji Bezpieczeñstwa i Po-
rz¹dku by³ rokiem  g³ównie organizacyjnym . Jej dzia³alno�æ sku-
pia³a siê na okre�leniu zagro¿eñ dla ludno�ci panuj¹cych na
terenie powiatu i wypracowaniu planu dzia³añ zmierzaj¹cych do
ich zmniejszenia lub ca³kowitego wyeliminowania .

Rok przysz³y bêdzie rokiem konstruktywnej realizacji okre-
�lonych w Programie za³o¿eñ .

Pierwsze spotkanie Komisji w roku 2003 zaplanowano
na miesi¹c luty .

                                                                               Przewodnicz¹cy
Komisji

                                            Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
                                                                           Starosta Oleski
                                                                                        Jan Kus

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.1060, z
2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) w zwi¹zku z uchwa³¹
Rady Gminy w Chrz¹stowicach  Nr VI/26 /2003 z dnia 20 lutego
2003 r. zarz¹dzam:
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 ZARZ¥DZENIE Nr 34/03
WOJEWODY OPOLSKIEGO

z dnia  3 marca 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Chrz¹stowicach

§ 1.Przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy  w Chrz¹stowicach :

- w 3 mandatowym Okrêgu wyborczym Nr 1, w którym na
wakuj¹cy mandat wybierany bêdzie 1 radny.

§ 2.Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ 18 maja 2003 r.
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§ 3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, okre�la kalendarz wybor-
czy, stanowi¹cy za³¹cznik  do zarz¹dzenia.

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                                             WOJEWODA  OPOLSKI
  El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 34/03

Wojewody Opolskiego
z dnia 3 marca 2003 r.

 Poz. 397
- 933 -

KALENDARZ  WYBORCZY

Termin wykonania czynno�ci wyborczej Tre�æ czynno�ci

do 19.03.2003 r.
podanie do publicznej wiadomo�ci zarz¹dzenia Wojewody Opolskiego o przeprowadzeniu wyborów
uzupe³niaj¹cych,

do 29.03.2003 r.
podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach okrêgu
wyborczego oraz  o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej,

do 03.04.2003 r.
powo³anie przez  Komisarza Wyborczego w Opolu i  Gminnej Komisji Wyborczej w Chrz¹stowicach,

do 18.04.2003 r.

do godz. 24.00

zg³aszanie Gminnej  Komisji Wyborczej list kandydatów  na radnych,

do 27.04.2003 r.
powo³anie przez Wójta Obwodowej Komisji Wyborczej,
podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach
obwodu g³osowania oraz  o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej,

do 03.05.2003 r.
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej  Komisji Wyborczej  o zarejestrowanych listach kandydatów

na radnych zawieraj¹cych numery list, dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach list wraz z
ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list,

do 04.05.2003 r. sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie  Gminy,

     17.05.2003 r.
przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców,

18.05.2003 r.

godz.6.00-20.00

g³osowanie.

Uwaga:

Je¿eli koniec terminu do wykonania czynno�ci okre�lonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzieñ ustawowo wolny od pracy, to termin
up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu./art.205 Ordynacji wyborczej/.


