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Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 i 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 19, pkt 1, lit.
a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683),
Rada Miejska w Byczynie uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr III/17/02 Rady Miejskiej w Byczynie z
dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek
op³aty targowej (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 134, poz.1956) zmie-
nia siê § 2, który otrzymuje brzmienie :
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Uchwa³a Nr V/35/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 20 lutego 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

"Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
Wysoko�æ wynagrodzenia za inkaso op³aty targowej okre�la siê
na 50 % od zainkasowanej kwoty. Inkasentem jest Ludowy Klub
Sportowy "HETMAN" Byczyna.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

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

                                                                    Przewodnicz¹cy
                                                                  Rady Miejskiej w Byczynie

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

§ 1. W uchwale Nr III/16/02 Rady Miejskiej w Byczynie z
dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci rocz-
nych stawek podatku od �rodków transportowych (Dziennik Urzê-
dowy Województwa Opolskiego Nr 134, poz. 1955 ) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

- w § 1 ust. 4 "od samochodów ciê¿arowych z innym sys-
temem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej" pkt c "równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton" tiret trzecie uchwa³y "o
liczbie osi cztery i wiêcej" - okre�la siê kwotê 2.130 z³"

- w § 1 ust. 7 "od ci¹gników siod³owych i balastowych
przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u po-
jazdów"  w pkt b "równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton" tiret drugie uchwa-
³y "o liczbie osi trzy" - okre�la siê kwotê 1.800 z³"
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Uchwa³a Nr V/38/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

- w § 1 ust. 8  "od ci¹gników siod³owych i balastowych
przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z
innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów"  w pkt. b "równej lub wy-
¿szej ni¿ 36 ton" tiret drugie uchwa³y "o liczbie osi trzy" - okre�la
siê kwotê 2.210 z³"

- w § 1 ust. 12 "od przyczep i naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿
12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowa-
dzon¹ przez podatnika podatku rolnego"   w pkt d " równej lub
wy¿szej ni¿ 36" ton tiret drugie uchwa³y "o liczbie osi dwie" -
okre�la siê kwotê 1.480 z³"

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

   w Byczynie
         Józef Lucjan Kêdzia

 Na podstawie art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U.   z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30
pa�dziernika 2002 r. o lasach  (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216,
poz.1826), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr
200, poz. 1683), oraz art.  28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926   i Nr 160, poz.
1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92,
poz. 1062,    z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315,  z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39,
poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125,  poz. 1368
i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002  r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387), Rada Gminy  Chrz¹-
stowice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zarz¹dza siê na terenie gminy pobór podatków: rolne-
go, le�nego i od nieruchomo�ci nale¿nych od osób fizycznych w
drodze inkasa.
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Uchwa³a Nr  VI / 27 / 2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia  20 lutego 2003 r.

w sprawie  inkasa podatków  rolnego, le�nego  i od nieruchomo�ci.

§ 2. Inkasentami podatków okre�lonych w § 1 bêd¹ so³-
tysi  poszczególnych  so³ectw, wymienieni  w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

§ 3. Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysoko�ci 8%
od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr  XX/ 123 / 2000 Rady Gminy w
Chrz¹stowicach z dnia 25 lutego 2000 roku  w sprawie ustale-
nia wynagrodzenia za inkaso ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿-
nego oraz podatków i op³at lokalnych ze zmianami.

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

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy

Rady Gminy
Ginter Barucki
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Za³¹cznik do uchwa³y  Nr  VI/27/2003
      Rady Gminy Chrz¹stowice

                                                       z dnia  20 lutego 2003 r.

Inkasentami podatków okre�lonych w § 1
ustala siê so³tysów wsi wed³ug poni¿szego wykazu:

1. Chrz¹stowice      - Helena Grysko
2. D¹browice          - Bernard Szepela
3. Dêbie                  - Eugeniusz Wanat
4. Dêbska Ku�nia   -Pawe³ Sladek

 Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych / Dz. U. z  2002 r.  Nr 9, poz. 84  i  Nr  200, poz.
1683 / - Rada Gminy Chrz¹stowice  uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w
wysoko�ci 25,00 z³ od jednego psa.

§ 2. Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do
31 maja roku podatkowego lub w ci¹gu  14 dni od dnia wej�cia w
posiadanie psa.

§ 3. 1.  Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa.

2.  Inkasentami podatku ustala siê so³tysów poszczegól-
nych so³ectw, którzy otrzymuj¹   wynagrodzenie w wysoko�ci 10%
od pobranego podatku.
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Uchwa³a Nr  VI / 28 / 2003
Rady Gminy  Chrz¹stowice

z dnia  20 lutego 2003 r.

 w  sprawie  ustalenia  wysoko�ci  stawek  podatku  od  posiadania  psów, okre�lenia zasad  ustalenia i poboru
podatku, zarz¹dzenia  poboru  w drodze inkasa oraz okre�lenia  inkasentów  i wysoko�ci  wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Podatku od posiadania psów nie pobiera siê z tytu³u
posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania nierucho-
mo�ci zabudowanej nie wchodz¹cej w sk³ad gospodarstwa
rolnego,  od jednego psa.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwa³a Nr V/40 / 98  Rady Gminy w Chrz¹-
stowicach z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wyso-
ko�ci  stawek podatku od posiadania psów.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach  i op³atach lokalnych  /Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683/ - Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala,
co nastêpuje:

§ 1.  W § 1 uchwa³y Nr IV/11/2002 Rady Gminy Chrz¹stowice
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci rocz-
nych stawek podatku od �rodków transportowych na 2003 rok,
wprowadza  siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. W cz. II od samochodów ciê¿arowych z innym systemem
zawieszania osi jezdnych o liczbie osi 4  i wiêcej, o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

 - nie mniej ni¿ 29 t i mniej ni¿ 31 t uchwala  siê stawkê 2.124  z³
 - nie mniej ni¿ 31 t uchwala  siê stawkê                     2.124  z³.
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Uchwa³a   Nr  VI / 29 / 2003
Rady  Gminy  Chrz¹stowice

z  dnia  20 lutego 2003 r.

w  sprawie zmiany uchwa³y.

2. W cz. III pkt 2 od ci¹gników siod³owych i balastowych
przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z  naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równowa¿ne:

 - nie mniej ni¿ 31 t o dwóch osiach jezdnych uchwala siê
stawkê                                                                                    1.223 z³

 - nie mniej ni¿ 40 t o  trzech osiach jezdnych  uchwala siê
stawkê                                                                                    1.492 z³

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

 - nie mniej ni¿ 31 t o dwóch osiach jezdnych uchwala siê
stawkê                                                                                    1.678 z³

 - nie mniej ni¿ 40 t o trzech osiach jezdnych uchwala siê
stawkê                                                                                     2.207 z³.

5. Falmirowice       - Norbert Papkala
6. Lêdziny              - Irena Gondro
7. Niwki                 - Jan Kensy
8. Suchy Bór          - Teresa Bigosiñska
9. Daniec               - Krzysztof Filla
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    3.  W cz. IV pkt 2 od przyczep i naczep o liczbie  dwóch osi
jezdnych, które  ³¹cznie z pojazdem   silnikowym posiadaj¹ do-
puszczaln¹ masê ca³kowit¹, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego nie mniej ni¿ 36 t:

-  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne uchwala siê stawkê                                                   995 z³

 -  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych uchwala
siê stawkê                                                                               1.472 z³ .

4.  W cz. IV pkt 2 od przyczep i naczep o liczbie trzech osi
jezdnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹  do-
puszczaln¹ masê ca³kowit¹ z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie  z

dzia³alno�ci¹ rolnicz¹  prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego  dodaje siê zapis w uk³adzie tabelarycznym :

      36 ton             -         816 z³        1.109 z³

 § 2.Pozosta³e  postanowienia uchwa³y  Nr IV/11/2002 Rady
Gminy Chrz¹stowice z dnia  12 grudnia    2002 r. pozostaj¹ bez
zmian.

§ 3.  Wykonanie  uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 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 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r.     o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 ) - Rada Gminy D¹bro-
wa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wzór deklaracji na podatek od nierucho-
mo�ci ( DN-1 ), stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Okre�la siê wzór informacji o nieruchomo�ciach i
obiektach budowlanych ( IPN-1 ), stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y.
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Uchwa³a Nr V/30/03
Rady Gminy D¹browa

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie okre�lenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo�ci i wzoru informacji o nieruchomo�ciach.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr III/12/02 Rady Gminy D¹browa
z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na poda-
tek od nieruchomo�ci oraz wzoru informacji o nieruchomo-
�ciach.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek
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Na podstawie: art.12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z
pó�n. zm.), art. 90, ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 2001 r. o
systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z pó�n. zm)
Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Szko³om niepublicznym o uprawnieniach szkó³ pu-
blicznych tj.:

-szko³om ponadgimnazjalnym,
-szko³om ponadgimnazjalnym dla doros³ych,
-szko³om policealnym
przys³uguj¹ dotacje w wysoko�ci 50% ustalonych w bu-

d¿ecie powiatu wydatków bie¿¹cych ponoszonych w szko³ach
publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jedne-
go ucznia.

§ 2.Podstaw¹ do ustalenia wysoko�ci dotacji dla szkó³
wymienionych w §1 jest przedstawienie przez osobê prowadz¹-
c¹ niepubliczn¹ szko³ê planowanej liczby uczniów nie pó�niej
ni¿ do dnia 30 wrze�nia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia
dotacji.

§ 3. Do wydatków bie¿¹cych stanowi¹cych podstawê ustalenia
kwot dotacji wymienionych w §1 niniejszej uchwa³y zalicza siê:
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Uchwa³a Nr III/ 23/2002
Rady Powiatu w G³ubczycach

z dnia 19 grudnia 2002r.

w sprawie szczegó³owych zasad udzielania dotacji z bud¿etu Powiatu G³ubczyckiego  dla szkó³ niepublicznych.

-wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z realizacj¹ statuto-

wych dzia³añ szko³y.

§ 4.Dotacje bêd¹ przekazywane w terminie do 25-go dnia
ka¿dego miesi¹ca w wysoko�ci wynikaj¹cej z iloczynu1/12 kwo-
ty dotacji na 1 ucznia i liczby uczniów podanej do 10-go ka¿dego
miesi¹ca przez osobê wymienion¹ w § 2.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr II/12/2002 Rady Powiatu w
G³ubczycach z dnia 28 listopada 2002r.

 § 6. Szko³y wymienione w § 1 przekazywaæ bêd¹ informa-
cje do dnia 10-go ka¿dego miesi¹ca o liczbie uczniów oraz o
zrealizowanych wydatkach w danym miesi¹cu z zachowaniem
zasad sporz¹dzania sprawozdania o wydatkach bud¿etowych.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

       Przewodnicz¹ca
     Rady Powiatu

                                                                              Ró¿a Kaczmar

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr
142 , poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113
poz.984; Nr 214 poz.1806) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3,
art. 14 , art.18, art. 19 pkt. l lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r.
Nr 9, poz. 84 , Nr 200 , poz. 1683 ) -  Rada Miejska w G³ubczycach
uchwala,  co nastêpuje:

§1. Dotychczasowa tre�æ § 6, otrzymuje brzmienie :
Op³ata administracyjna
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci urzêdowe

wykonywane przez pracowników samorz¹dowych w nastêpuj¹-
cych wysoko�ciach :

1) za wydanie wypisu z planu zagospodarowania prze-
strzennego                                                                         -     12,00z³
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Uchwa³a Nr V/60/2003
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 16 grudnia 2002r. dotycz¹cej wprowa-
dzenia stawek w podatkach i op³atach lokalnych na terenie miasta i gminy G³ubczyce dotycz¹cych podatku od nieruchomo-

�ci, podatku od posiadania psów, op³aty administracyjnej obowi¹zuj¹cych w 2003 roku.

2) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania prze-
strzennego                                                                         -     19,00zl

3) za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego                                                                   -     29,00z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicz-
nych , wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzêdu Miasta i Gminy
i opublikowanie w gazecie lokalnej "G³os G³ubczyc" .

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Skowyra
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym( jednolity  tekst  Dz.U.z 2001r. Nr 142,
poz.1591;2002 r.  Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984;
Nr 214 ,poz.1806 ) w zwi¹zku z art.10 ust.1 i 2 oraz art.12  ust.4
ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r.Nr 9,poz.84 ; Nr 200,poz.1683 )-Rada Miejska w
G³ubczycach uchwala, co nastêpuje :

 § 1 .   W   § 1 pkt 2  lit. ,, a" dodaje siê zapis :
- o liczbie osi cztery i wiêcej                                       1.000 z³

    w  § 1 pkt 3 lit. " a"  dodaje siê zapis:
- o liczbie osi cztery i wiêcej                                      1.400 z³

     w  § 1 pkt 5 lit. " a''  -  w tej czê�ci uchwa³y Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzek³o o niewa¿-
no�ci.

    W  § 1 pkt 5 lit.,,b"  i lit.,, c"   dotychczasowa tre�æ otrzymu-
je brzmienie:

           " b"- równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cz-
nie

-o liczbie osi  dwie                                                       1.600 z³
-o liczbie osi trzy                                                        1.600 z³
         ,, c"  powy¿ej 36 ton"
-o liczbie osi dwie                                                      1.900 z³
-o liczbie osi  trzy                                                        2.100 z³.

     W  § 1 pkt 6 lit.,, a"     -  w tej czê�ci uchwa³y Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzek³o o niewa¿no�ci.

    W  § 1 pkt 6 lit.,, b" i lit.,,c" dotychczasowa tre�æ otrzymuje
brzmienie:

 "b"-równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie
-o liczbie osi dwie                                                       1.700 z³
- o liczbie osi trzy                                                         1.700 z³
         ,,c"- powy¿ej 36 ton:
-o liczbie osi  dwie                                                      1.950 z³
-o liczbie osi trzy                                                          2.250 z³.

456

Uchwa³a  Nr V / 61 /2003
Rady  Miejskiej  w  G³ubczycach

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie   zmiany  uchwa³y  Nr  III/19/2002  Rady  Miejskiej  w   G³ubczycach  z dnia  16 grudnia 2002 r. dotycz¹cej  okre�lenia
wysoko�ci  stawek  podatku  od  �rodków transportowych i  zwolnieñ  w tym podatku obowi¹zuj¹cych w 2003 roku.

    W  § 1 pkt 8  ,,a" dodaje siê zapis
-o liczbie osi dwie                                                           350 z³
 -o liczbie osi trzy                                                             590 z³

    w § 1 pkt 8  lit.,,b" i lit.,,c" dotychczasowa tre�æ otrzymuje
brzmienie:

,,b" równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi jedna                                                        550 z³
- o liczbie osi dwie                                                          750 z³
- o liczbie osi trzy                                                                750 z³
       ,,c" powy¿ej 36 ton
-o liczbie osi jedna                                                       1.000 z³
-o liczbie osi dwie                                                        1.000 z³
-o liczbie osi trzy                                                               900 z³

w § 1 pkt 9 lit.,,a"   dodaje siê zapis
- o liczbie osi dwie                                                            600 z³
- o liczbie osi trzy                                                             820 z³

    w § 1 pkt 9 lit.,,  b" i  lit.,,c" dotychczasowa tre�æ otrzymuje
brzmienie:

"b"-równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i do 36 ton w³¹cznie"
-o liczbie osi  jedna                                                       650 z³
-o liczbie osi dwie                                                       1.120 z³
 - o liczbie osi trzy                                                            1.000 z³
       ,,c"-powy¿ej 36 ton
-o liczbie osi jedna                                                      1.500 z³
-o liczbie osi  dwie                                                        1.500 z³
-o liczbie osi trzy                                                           1.150 z³

§ 2.Wykonanie  uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

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

Uchwa³a zostanie podana do publicznej wiadomo�ci przez
rozplakatowanie w miejscach publicznych, wywieszenie na ta-
blicy og³oszeñ  w Urzêdzie Miasta i Gminy w G³ubczycach oraz
opublikowanie w gazecie lokalnej "G³os G³ubczyc" .

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Skowyra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 153.poz.1271 i Nr 214, poz. 1806), art.
28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137
poz. 926, z po�n. zm.1), art.6 ust.9,art.14 pkt 3 i art.19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
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Uchwa³a Nr V/26/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 17 lutego 2003 r.

zmieniaj¹ca za³¹cznik nr 1 do uchwa³y w sprawie poboru podatków rolnego, le�nego, nieruchomo�ci oraz podatku od
posiadania psów i op³aty targowej w drodze inkasa, okre�lenia  , okre�lenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzeñ.

12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 9
poz. 84 i Nr 200 poz.1683) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z pó�n. zm.2 ) i art. 66 ust. ustawy z
dnia 28 wrze�nia 1991r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 56, poz. 679 z pó�n.
zm.3) - Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co nastêpuje:
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§1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr XXVI/190/2001 Rady
Miejskiej w Gogolinie z dnia 6 marca 2001 r., wyznaczaj¹cym
inkasentów Gminy Gogolin, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w poz. 1 wyrazy "Pan Zygfryd Glados zam. Chorula
ul. Plac Wiejski 5 - so³tys wsi CHORULA", zastêpuje siê wyraza-
mi "Pan Bertold Hirsz zam. Chorula ul. Opolska 3 - so³tys wsi
CHORULA";

2) w poz. 2 wyrazy "Pan Henryk Duczek zam. D¹brówka
ul. Szkolna 20 - so³tys wsi D¹brówka", zastêpuje siê wyrazami
"Pani Jolanta Korzeniec zam. D¹brówka ul. Szkolna 22 - so³tys
wsi D¥BRÓWKA";

3) w poz. 4 wyrazy "Pani Bronis³awa Ka³u¿a zam. Kamieñ
�l¹ski ul.Bronis³awy 1 - so³tys wsi KAMIEÑ �L.", zastêpuje siê
wyrazami "Pani Dorota Matauszek zam. Kamieñ �l¹ski ul. Cze-
s³awa 13 a - so³tys wsi KAMIEÑ �L.";

4) w poz. 9 wyrazy Pani El¿bieta Banert zam. Zakrzów
ul. Parkowa 1 - so³tys wsi ZAKRZÓW" zastêpuje siê wyrazami
"Pani Anita Gorzelik zam. Zakrzów,  ul. Mickiewicza 12 - so³tys
wsi ZAKRZÓW".

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Gogolin.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia
og³oszenia w DziennikuUrzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja

') zmiany ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U.  z 1997r.Nr 160,
poz. 1083,  1998r. Nr 106, poz. 668,  1999r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz.
1062,  2000r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 , Nr
122, poz. 1315, 2001r. Nrl6, poz. 166, Nr 39 poz. 459, Nr 42 poz. 475,Nr
110,poz. 1189, Nr 116 poz.1216, Nr 125 poz. 1368, Nr 130, poz.1452,
2002r. Nr 89, poz. 804, Nr 113 poz. 984,Nr 153, poz.1271,Nr 169, poz.
1387,  2003r. Nr7, poz.79;

2) zmiany ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 1994r. Nr 1, poz.3
1996r. Nr 91, poz.409,  1997r. Nr43 poz. 272 i Nr 137, poz. 926,  1998r.
Nr 108, poz. 681,  2001r. Nr 81, poz. 875 i Nr 200 poz.1680;

3 ) zmiany ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2000r. Nr 86,
poz. 958, Nr 120, poz. 1268 ,  2001r. Nr 110 poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623
2002r.Nr 25, po. 253 i Nr 113, poz. 984

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

§1. W uchwale Nr III/18/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie
okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych i
zwolnieñ w tym podatku na 2003 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w §1 ust.2:
a) w pkt. 1,dodaje siê tiret trzecie, w brzmieniu:
"o liczbie osi - cztery"; - 2.000 z³;
b) w pkt.2 ,dodaje siê tiret pierwsze w brzmieniu:
"o liczbie osi - dwie " - 1 .900 z³;
c) w pkt. 3 ,po wstêpie do wyliczenia, dodaje siê tiret pierwsze

i drugie w brzmieniu:
"o liczbie osi - dwie "    - 2.000 z³;
" o liczbie osi - trzy "      - 2.100 z³;
2) w §1 ust. 2a :
a) w pkt. 1 dodaje siê tiret trzecie w brzmieniu:
" o liczbie osi - cztery " - 2.050 z³;
b) w pkt.2 po wstêpie do wyliczenia, dodaje siê tiret pierwsze w

brzmieniu :
"o liczbie osi - dwie "   - 1 .950 z³;
c) w pkt. 3 po wstêpie do wyliczenia, dodaje siê tiret drugie i

trzecie w brzmieniu:
" o liczbie osi - dwie " - 2.050 z³;
" o liczbie osi - trzy "- 2.150 z³;
3) w § 1 ust.4 :
a) w pkt. 1 dodaje siê tiret drugie w brzmieniu:
" o liczbie osi - trzy " - 1 .750 z³;
b) w pkt.2 dodaje siê tiret drugie w brzmieniu:
" o liczbie osi - trzy " - 1.790 z³;
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Uchwa³a Nr V/27/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 17 lutego 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków  transportowych i zwolnieñ
w tym podatku na 2003 rok.

4) w § 1 ust.4 a:
a) w pkt. 1 dodaje siê tiret drugie w brzmieniu :
"o liczbie osi - trzy " - 1 .750 z³;
b) w pkt.2 dodaje siê tiret drugie w brzmieniu :
" o liczbie osi - trzy " - 1 .800 z³;
5) w § 1 ust.6 :
a) w pkt. 1 dodaje siê tiret drugie i trzecie w brzmieniu:
" o liczbie osi - dwie "- 1.250 z³;
"o liczbie osi  - trzy,,  - 1.300 z³;
b) w pkt.2 dodaje siê tiret trzecie w brzmieniu :
" o liczbie osi - trzy" -    1 .400 z³;
c) w pkt. 3 po wstêpie do wyliczenia, dodaje siê tiret pierwsze w

brzmieniu
" o liczbie osi-jedna" -   1.350 z³;
6) w § 1 ust. 6a:
a) w pkt. 1 dodaje siê tiret drugie i trzecie w brzmieniu :
" o liczbie osi - dwie" -     1.300 z³;
" o liczbie osi - trzy" -       1.350 z³;
b) w pkt.2 dodaje siê tiret trzecie w brzmieniu:
" o liczbie osi - trzy "-     1.400 z³;
c) w pkt. 3 po wstêpie do wyliczenia, dodaje siê tiret pierwsze w

brzmieniu
" o liczbie osi-jedna "-    1.400 z³;

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy
Gogolin.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskie w Gogoliniej

Stanis³aw Kurzeja
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / t j. Dz. U. z 2001 r Nr 142 , poz.
1591, z pó�n. zm.1 / oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym /t j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.
139, z pó�n. zm.2/-  Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co nastê-
puje:

§   1. W uchwale Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty administracyjnej na
2003 rok w § 1 ust. 1 uchyla siê.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gogolina.
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Uchwa³a Nr V/33/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia    17 lutego 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie op³aty administracyjnej na 2003 rok.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja

1/ zmiany ukaza³y siê w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. Nr 1806.

2/zmiany ukaza³y siê w Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279,  2000, Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz.
1268,  2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124 i Nr 100, poz. 1085 i Nr
154, poz. 1804,  2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130,
poz. 1112/.

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o
samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806) i art. 41 pk.1-5 oraz art. 4 ustawy z dnia 13
wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. Nr 132 poz.622,z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770,
z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984)- uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci i
porz¹dku na terenie gminy Gorzów �l¹ski, stanowi¹ce za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gorzo-
wa �l¹skiego.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr 27/ IV/ 97 Rady Miejskiej w Go-
rzowie �l¹skim z dnia 10 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia szcze-
gó³owych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Mia-
sta i Gminy Gorzów �l¹ski.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

         Roman Neugebauer
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Uchwa³a I /4/ 2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci i  porz¹dku  na terenie gminy Gorzów �l¹ski .

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr I/4/2003

Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim
z dnia 29 stycznia 2003 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTO�CI I PORZ¥DKU
NA TERENIE GMINY GORZÓW  �L¥SKI

Rozdzia³ 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin ustala:
1) szczegó³owe wymagania i warunki utrzymania czysto�ci i

porz¹dku na nieruchomo�ciach znajduj¹cych siê na terenie gminy.

§ 2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie u.c.p. - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z

dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w
gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pó�n. zm.),

2) ustawie o odpadach - nale¿y przez to rozumieæ usta-
wê z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628; 2002 r. Nr 41, poz. 365),

3) odpadach komunalnych drobnych - nale¿y przez to rozu-
mieæ odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach, które ze
wzglêdu na swoje rozmiary i masê mog¹ byæ zbierane w pojemni-
kach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomo�ci,
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4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - nale-
¿y przez to rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu przepi-
sów ustawy o odpadach, które ze wzglêdu na swoje rozmiary i
masê nie mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wy-
posa¿enie nieruchomo�ci,

5) przedsiêbiorstwie wywozowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ gminn¹ jednostkê organizacyjn¹ lub przedsiêbiorstwo upo-
wa¿nione, w rozumieniu przepisów ustawy u.c.p., do �wiadcze-
nia us³ug w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych
lub opró¿niania i transportu nieczysto�ci ciek³ych.

§ 3. Gmina tworzy warunki do utrzymania czysto�ci i po-
rz¹dku poprzez:

1) tworzenie polityki ekologicznej i wspó³dzia³anie w tym
zakresie z s¹siednimi gminami,

2) propagowanie zachowañ proekologicznych w�ród
mieszkañców,

3) organizowanie selektywnej zbiórki odpadów,
4) zabezpieczenie czysto�ci terenu wokó³ stref ujêæ wody pitnej,
5) kontrolowanie i likwidowanie "dzikich" wysypisk �mieci,
6) znakowanie obszarów dotkniêtych lub zagro¿onych cho-

rob¹ zaka�n¹ zwierz¹t,
7) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania

zw³ok zwierz¹t lub ich czê�ci poprzez  wspó³dzia³anie z przedsiê-
biorcami podejmuj¹cymi dzia³ania w tym zakresie.

§ 4.  - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III.VR-0911-1-25/03 z dnia 7 marca 2003r.

§ 5. Miejscami wyznaczonymi na gromadzenie odpadów
s¹:

1. Gminne Sk³adowisko Odpadów Komunalnych w Krzy-
¿anowicach - dla odpadów komunalnych,

2. Punkt zlewny w Gorzowie �l¹skim lub oczyszczalnia
�cieków w Praszce - dla nieczysto�ci ciek³ych.

3. Do utylizacji lub sk³adowania sta³ych odpadów komu-
nalnych na sk³adowisko gminne przyjmowane bêd¹ jedynie
odpady dowo¿one przez jednostki organizacyjne lub podmioty
posiadaj¹ce zezwolenie.

4. W wyj¹tkowych, uzasadnionych pod wzglêdem ochrony
�rodowiska sytuacjach, dopuszcza siê mo¿liwo�æ przyjêcia na
sk³adowisko odpadów dowo¿onych przez w³a�cicieli nierucho-
mo�ci.

Rozdzia³ 2

Wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku i czysto-
�ci na nieruchomo�ciach oraz terenach u¿ytku publicznego

§ 6. 1. W³a�ciciele nieruchomo�ci s¹ obowi¹zani do utrzy-
mania na jej terenie czysto�ci, porz¹dku oraz nale¿ytego stanu
sanitarno-higienicznego.

2. W³a�ciciele nieruchomo�ci lub inne podmioty wskaza-
ne ustaw¹ u.c.p. maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego uprz¹tniêcia
ze �niegu, lodu, b³ota, li�ci oraz innych zanieczyszczeñ z chodni-
ka bezpo�rednio przyleg³ego do nieruchomo�ci.

3. Obowi¹zek uprz¹tniêcia chodnika ze �niegu i lodu po-
winien byæ realizowany przez:

1) odgarniêcie w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ w ru-
chu pieszych lub pojazdów,

2) podjêcie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej ograni-
czaj¹cych �lisko�æ chodnika, przy czym piasek, popió³ lub inne
materia³y u¿yte do tych celów nale¿y uprz¹tn¹æ z chodnika nie-
zw³ocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

4. Zanieczyszczenia uprz¹tniête z chodników nale¿y gro-
madziæ we w³asnych pojemnikach na odpady.

5. Zakazuje siê zgarniania �niegu lodu, b³ota lub innych
zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.

6. Zabrania siê naklejania afiszy i plakatów w miejscach
do tego nie przeznaczonych.

§ 7. Na nieruchomo�ciach lub ich czê�ciach takich jak
chodniki, podwórka itp.:

1)mycie samochodów mo¿e siê odbywaæ jedynie pod
warunkiem, ¿e powstaj¹ce �cieki odprowadzane s¹ do kanali-
zacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich
usuniêcie; w szczególno�ci �cieki takie nie mog¹ byæ bezpo-
�rednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.
Zabrania siê mycia samochodów na drogach publicznych,

2) dora�ne naprawy samochodów, z wy³¹czeniem napraw
blacharsko-lakierniczych, mog¹ siê odbywaæ tylko w miejscach
do tego celu wyznaczonych i pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce odpady
bêd¹ gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

§ 8. Gmina kontroluje stan czysto�ci i porz¹dku na terenie nie-
ruchomo�ci a w razie zaniedbañ na ich terenie, wzywa w³a�cicieli do
usuniêcia uchybieñ w utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku.

§ 9. Organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹ do
zaopatrzenia siê w:

- worki lub kosze na �mieci,
- tymczasowe przeno�ne ubikacje kontenerowe
oraz uprz¹tniêcia terenu po odbyciu siê imprezy.

Rozdzia³ 3

Gospodarka odpadami

§ 10. 1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieru-
chomo�ci powinny byæ gromadzone w urz¹dzeniach odpowia-
daj¹cych wymaganiom okre�lonym w Regulaminie, natomiast
nieczysto�ci ciek³e w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych
odpowiadaj¹cych wymaganiom wynikaj¹cym z przepisów od-
rêbnych, w szczególno�ci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z
pó�n. zm).

W przypadku udowodnionej nieszczelno�ci zbiornika,
wszystkie konsekwencje zwi¹zane z zanieczyszczeniem �rodo-
wiska, jak i udokumentowaniem tego faktu, ponosi w³a�ciciel
nieruchomo�ci.

2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce w
zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomo�ci dzia³al-
no�ci¹ w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych, nie
mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹cych do groma-
dzenia odpadów komunalnych. Szczegó³owe zasady postêpo-
wania z tymi odpadami okre�laj¹ przepisy odrêbne.

3. Odpady inne ni¿ wymienione w ust. 1 i 2, powstaj¹ce na
terenie nieruchomo�ci nale¿y gromadziæ oddzielnie, a zasady
gospodarowania takimi odpadami okre�laj¹ przepisy odrêbne.

4. �rodki chemiczne, ochrony ro�lin oraz ich opakowania
nale¿y umie�ciæ w szczelnych workach i dostarczyæ, we w³a-
snym zakresie, do specjalistycznych zak³adów utylizacji.

§ 11. W³a�ciciel nieruchomo�ci ma obowi¹zek:
1. wyposa¿enie nieruchomo�ci w co najmniej jeden po-

jemnik na odpady komunalne: stalowy lub plastikowy o pojem-
no�ci 110, 120 lub 240 litrów,

2. utrzymywaæ pojemniki w stanie porz¹dkowym, sanitar-
nym i technicznym, umo¿liwiaj¹cym korzystanie z nich bez prze-
szkód i powodowania zagro¿eñ dla zdrowia u¿ytkowników,
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3. wykonaæ przy³¹cze do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej,
na warunkach podanych przez administratora sieci,

4. gromadziæ nieczysto�ci ciek³e w szczelnych zbiornikach
bezodp³ywowych do okresowego opró¿niania (szamba), z wy³¹-
czeniem nieruchomo�ci okre�lonych w ust. 3.

§ 12. 1. Pojemniki nale¿y ustawiaæ:
1) w granicach nieruchomo�ci w miejscu:
a) posiadaj¹cym równ¹ i utwardzon¹ nawierzchniê, za-

bezpieczon¹ przed zbieraniem siê wody i b³ota,
b) ³atwo dostêpnym dla ich u¿ytkowników i dla pracowni-

ków przedsiêbiorstwa wywozowego
2) w sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwo�ci i

utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomo�ci lub osób trzecich.
2. W³a�ciciel nieruchomo�ci jest obowi¹zany utrzymywaæ

miejsce ustawienia pojemników w czysto�ci i porz¹dku.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia

pojemników ponosi w³a�ciciel nieruchomo�ci.

§ 13. 1. Opady zbierane w pojemnikach powinny byæ usu-
wane z terenu nieruchomo�ci okresowo,w terminach uzgod-
nionych z przedsiêbiorstwem wywozowym, co najmniej 2 razy w
miesi¹cu.

2. W sytuacjach wyj¹tkowego krótkotrwa³ego zwiêkszenia
ilo�ci odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich
w szczelnych workach z tworzywa sztucznego.

3. Nieczysto�ci ciek³e powinny byæ usuwane z nierucho-
mo�ci z czêstotliwo�ci¹ uzgodnion¹ z zarz¹dc¹ stacji zlewnej
oraz zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu zbiornika bezodp³ywowego i
wyp³ywowi tych nieczysto�ci do ziemi i wód gruntowych, jednak
nie rzadziej jak raz na trzy miesi¹ce.

§ 14. 1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na od-
pady komunalne �niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gruzu
budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i wy-
buchowych, a tak¿e odpadów z dzia³alno�ci gospodarczej.

2. Zabrania siê wypuszczania nieczysto�ci ciek³ych do
kanalizacji deszczowej, przydro¿nych rowów, rowów melioracyj-
nych, rzek i stawów.

§ 15. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomo-
�ci, w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomo�ci przez
osoby do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej, w termi-
nach uzgodnionych z przedsiêbiorstwem wywozowym lub pod-
miotem prowadz¹cym zak³ad ich utylizacji.

§ 16. 1. W³a�ciciel nieruchomo�ci obowi¹zany jest do
zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiê-
biorstwem wywozowym oraz zawarcia umowy o przyjmowanie
nieczysto�ci ciek³ych z administratorem sieci kanalizacyjnej.

2.W³a�ciciel nieruchomo�ci zobowi¹zany jest do pobie-
rania, przechowywania i okazywania, na zasadach okre�lonych
w ustawie u.c.p., dowodów usuniêcia ustalonej ilo�ci odpadów
w sposób zgodny z postanowieniami tej ustawy.

3.W³a�ciciel nieruchomo�ci jest obowi¹zany do udziela-
nia przedsiêbiorstwu wywozowemu informacji niezbêdnych dla
ustalenia tre�ci umowy o usuwanie odpadów.

§ 17. Stawki op³at za zbiórkê i transport oraz odzysk lub
unieszkodliwianie odpadów wielogabarytowych ustalane s¹ w
drodze umowy z przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym stosowne
zezwolenie na �wiadczenie takich us³ug.

§ 18. 1. Gmina zapewni selektywn¹ zbiórkê odpadów ko-
munalnych poprzez zaopatrzenie mieszkañców gminy w odpo-
wiednio oznaczone worki foliowe przeznaczone do selektywnej
zbiórki odpadów:

a) niebieski - na papier
b) bia³y - na szk³o opakowaniowe bia³e
c) zielony - na szk³o opakowaniowe kolorowe
d) ¿ó³ty - na opakowania z tworzyw sztucznych
e) czerwony - na puszki aluminiowe.

2. Terminy odbioru bêd¹ podawane do wiadomo�ci w
sposób zwyczajowo przyjêty w gminie.

Rozdzia³ 4

Obowi¹zki w³a�cicieli zwierz¹t domowych oraz zasa-
dy utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenie gminy
Gorzów �l¹ski.

§ 19. 1. Osoby bêd¹ce w³a�cicielami lub opiekunami psów
i innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do sprawowania
w³a�ciwej opieki nad tymi zwierzêtami, w szczególno�ci niepo-
zostawiania bez dozoru, je¿eli zwierzê nie jest nale¿ycie uwi¹za-
ne lub nie znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym b¹d� na
terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy samodzielne
wydostanie siê zwierzêcia.

2. Zakazuje siê szczucia psów lub doprowadzania ich do
stanu, w którym pies mo¿e staæ siê niebezpieczny dla cz³owieka
lub zwierzêcia.

§ 20. 1. Na tereny u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ wy-
prowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest do-
zwolone tylko w miejscach ma³o uczêszczanych i pod warun-
kiem, ¿e pies ma kaganiec, a w³a�ciciel (opiekun) ma mo¿li-
wo�æ sprawowania bezpo�redniej kontroli nad jego zachowa-
niem.

2. Zobowi¹zuje siê w³a�cicieli psów do:
a) zg³oszenia psa do ewidencji i oznakowania psa,
b) szczepienia psa przeciw w�ciekli�nie,
c) okazywania dowodu szczepienia i p³acenia podatku wg

odrêbnych przepisów.

§ 21. 1. W³a�ciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani
do usuniêcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeñ na klat-
kach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków s³u-
¿¹cych do u¿ytku publicznego a tak¿e na terenach u¿ytku pu-
blicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleñce itp.

2. Zakazuje siê wprowadzania psów lub innych zwierz¹t
do obiektów u¿ytku publicznego, placówek handlowych lub ga-
stronomicznych, piaskownic, placów zabaw dla dzieci i obiek-
tów sportowych.

§ 22. 1. Prowadz¹cy hodowlê zwierz¹t gospodarskich jest
zobowi¹zany zapewniæ:

1) gromadzenie i usuwanie powstaj¹cych w zwi¹zku z ho-
dowl¹ odpadów i nieczysto�ci w sposób zgodny z prawem oraz
niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomo�ci oraz
wód powierzchniowych i podziemnych,

2) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarno-
epidemiologicznych.

3)  zabezpieczenie nieruchomo�ci przed opuszczeniem
jej przez zwierzêta gospodarskie.
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Rozdzia³ 5
Deratyzacja na terenie gminy i sposoby jej przeprowadzania

§ 23. 1. Nieruchomo�ci i obiekty na nich zlokalizowane, które
nale¿¹ do osób prawnych, osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alno�æ
gospodarcz¹, w³a�cicieli domów wielorodzinnych, urzêdów organów
administracyjnych, zak³adów opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej,
szko³y i placówki w rozumieniu przepisów o systemie o�wiaty, pla-
cówki kulturalno-o�wiatowe s¹ objête obowi¹zkow¹ deratyzacj¹.

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 przeprowa-
dzana jest przez ich w³a�cicieli dwa razy w roku: wiosn¹ i jesieni¹.

3. Uczestnicy akcji deratyzacyjnej w terminie do dwóch
tygodni od jej zakoñczenia s¹ zobowi¹zani z³o¿yæ na pi�mie spra-
wozdanie Burmistrzowi.

Rozdzia³ 6

Postanowienia koñcowe

§ 24. Zasady i warunki wy³apywania bezdomnych zwierz¹t
z terenu gminy Gorzów �l¹ski reguluj¹ odrêbne przepisy prawa
miejscowego.

§ 25. Naruszenie obowi¹zków zawartych w niniejszym Re-
gulaminie podlegaj¹ postêpowaniu w sprawach o wykroczenia
i zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z 13 wrze�nia 1996 roku o
utrzymaniu czysto�ci porz¹dku w gminach, czyny tego rodzaju
s¹ zagro¿one kar¹ grzywny.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ;  2002r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 )  oraz art. 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 ;  2000r.
Nr 12 poz. 136,  Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 ;  2001r.  Nr
5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr
154 poz. 1804; 2002r. Nr 25 poz. 2533, Nr 113 poz. 984 i Nr 130
poz. 1112 ) -  Rada Miejska uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy  Gorzów �l¹ski,  zatwierdzone-
go uchwa³¹  Rady Narodowej Miasta i Gminy w Gorzowie �l¹-
skim  Nr  100 / XXIV / 1988  z dnia 20 marca1988r. og³oszon¹ w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Czêstochowskiego Nr 4 / 88
poz. 59,  zmienianej uchwa³ami : uchwa³¹ Nr 23 / IV / 94 z dnia
14 listopada 1994r. uchwa³¹ Nr VI/32/2002 z dnia 10 pa�dzierni-
ka 2002r.

§ 2. 1.  Zmiana planu dotyczy terenów po³o¿onych  na
obszarze miasta i gminy Gorzów �l¹ski , okre�lonych w tek�cie
i za³¹cznikach graficznych do uchwa³y Rady Miejskiej w Gorzo-
wie  �l¹skim Nr IX / 63 / 2000 z dnia 3 listopada 2000r. w pozy-
cjach 1,3,4,6.

2.  Granice terenów objêtych zmian¹ planu jak w ust. 1,
okre�lone zosta³y na rysunkach    zmian planu bêd¹cych  za³¹cz-
nikami od  1 do 6  do  niniejszej uchwa³y.

§ 3. Plan terenów objêtych zmian¹ planu wykonany na
kserokopiach map zasadniczych jest integraln¹ czê�ci¹ zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Gorzów �l¹skim. Rysunki zmiany planu okre�laj¹
granice obszarów oraz ustalaj¹ :

-  linie rozgraniczenia terenów o ró¿nym sposobie u¿ytko-
wania,

-  linie rozgraniczaj¹ce dróg,
-  linie zabudowy,
-  miejsca zieleni izolacyjnej i innych stref ochronnych.

§ 4. Dla potrzeb zmiany planu opracowano Prognozy skut-
ków wp³ywu ustaleñ planu na �rodowisko przyrodnicze, które
stanowi¹ osobne opracowania w za³¹czeniu.
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Uchwa³a  Nr II / 9  / 2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 19  lutego 2003r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy  Gorzów �l¹ski.

§ 5. Dla tekstu i rysunku planu wprowadza siê ustalenia
opisowe i graficzne objête zmian¹ planu wg za³¹czników od
nr 1 do  4. Ilekroæ w tekstach ustaleñ jest mowa o poni¿szych
zapisach, nale¿y je rozumieæ nastêpuj¹co :

dopuszczalne normy uci¹¿liwo�ci -  rozumie siê przez to
okre�lone przepisami szczególnymi akceptowalne, progowe
poziomy obci¹¿enia komponentów �rodowiska, obejmuj¹ce
zanieczyszczenia powietrza, natê¿enia ha³asu, zanieczyszcze-
nie wód powierzchniowych, ziemi, gleb, przekroczenie których
mo¿e wywo³aæ skutki prawne w stosunku do ich emitenta,

przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko -  rozumie siê przez to inwestycje budowlane lub
inne ingerencje, posiadaj¹ce negatywny wp³yw na �rodowisko,
okre�lone w przepisach szczególnych, dla których istnieje obo-
wi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko lub,
dla których obowi¹zek taki mo¿e zostaæ ustalony,

us³ugi nieuci¹¿liwe -  oznacza to us³ugi nie zaliczone do
kategorii inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodo-
wisko i zdrowie ludzi w rozumieniu przepisów szczególnych oraz
nie wywo³uj¹ stanów, zjawisk fizycznych ani wzmo¿onego ruchu
komunikacyjnego, utrudniaj¹cego u¿ytkowanie obiektów i  tere-
nów przyleg³ych,

gminny system gromadzenia i usuwania odpadów / plan
gospodarki odpadami / rozumie siê przez to zorganizowany i
nadzorowany przez gminê zespó³ dzia³añ organizacyjnych, praw-
nych i przedsiêwziêæ technicznych, maj¹cych na celu   utrzyma-
nie czysto�ci sanitarnej, obejmuj¹cy przej�ciowe gromadzenie,
usuwanie i unieszkodliwienie odpadów o charakterze komu-
nalnym i zbli¿onym do komunalnych,  powstaj¹cych w obrêbie
nieruchomo�ci mieszkalnych, obiektach u¿yteczno�ci     publicz-
nej i obs³ugi ludno�ci,

ekspertyza ekologiczna -  rozumie siê przez to doku-
mentacjê sporz¹dzon¹ w przypadku zagro¿enia przekszta³cenia
powierzchni ziemi w sposób naruszaj¹cy równowagê przyrod-
nicz¹, spe³niaj¹c¹ wymogi okre�lone przepisami szczególny-
mi.

§ 6.  Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu warto-
�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci:
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Nr

za³¹ �
cznika

Miejscowo�æ Przeznaczenie

terenu

Oznaczenie

terenu

Wysoko�æ
stawki

1 / 1    Skroñsko
Budownictwo jednorodzinne

z us³ugami nieuci¹¿liwymi MNu 20

2 / 3 a,b    Koz³owice
Budownictwo jednorodzinne

z us³ugami nieuci¹¿liwymi MNu 20

3 / 4    Uszyce

Zabudowa rzemie�lnicza
produkcyjno - us³ugowa Pu 20

4 / 6    Gorzów �l. Stacja telefonii cyfrowej Tk 20

§ 7. Dla terenów objêtych zmian¹ planu zagospodarowa-
nia przestrzennego trac¹ moc ustalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gorzów �l¹-
ski, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr  100 / XXIV / 1988  z dnia 20
marca 1988r.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Roman Neugebauer1 . W ie�  SK R O Ñ S K O

N o w y

sym bo l

te renu

N r

za ³¹cz

n ika

T re�æ  usta leñ

1 2 3

M N u 1  / 1 1  /  P rzezna czen ie  terenu  :

       b udo w n ic tw o   jedno rodz inne  z  u s³ugam i n ieuc i¹¿ liw ym i.

2  /  Za sa dy  za go spo d aro w a nia  terenu  i k szta ³to w a nia  za b ud ow y :
a  /  g ranicê  te ren u  o kre�la  lin ia  ro zgran icza j¹ca , o znaczo na  na  rysu nk u  p lan u

      lin i¹  c i¹g ³¹ ,

b  /  p ow ierzch n iê  te re nu  p rzeznaczo n¹  p od  ce le  b udo w la ne  us ta la  siê

       na  o k . 0 ,34 0  ha . Jest to  o b ecn ie  ro la  i ³¹ka  k l. V ,

c  /  d ojazd  �  z  istn ie j¹cej , p rzyleg ³e j d ro gi g m inne j.

      Z a lecana  szeroko�æ  d ro gi w  lin iach  rozgranicze n ia  �  m in . 10 ,0  m ,

d  /  m in im alna  lin ia  zab udo w y o d  jezdn i w  / w ym . d ro gi �  m in . 1 5 ,0  m .

e  /  d la  ca ³ego  te renu M N u   na le¿ y o praco w aæ ko ncep c jê  zagosp o daro w a nia
      i po d zia ³u  terenu  na  d zia³ki b ud o w la ne o  po w . o k. 1 00 0  m

2  
,

f /  te ren  p o w in ie n  p osiad aæ  w ³a�c iw ¹ ob s³ugê in¿ yn ie ryjn¹  i ko m una ln¹ ,

g  /  w yso ko �æ  zabud o w y �  do  d w ó ch ko nd yg nac ji. D ach y s tro m e. P od d asza  m o g¹

      b yæ  u¿ ytko w e. A rch itek turê  bud yn kó w  do sto so w aæ do  istn ie j¹cej  i

      rea lizo w a ne j w  o to czen iu ,

h  /  p o w ierzch n ia  d z ia ³k i cz ynna  p rz yrod n iczo  po w in na  za jm o w aæ  co  na jm nie j
      30  %  p ow ierzc hn i ca ³ko w ite j,

i /  cha rak te r zabud o w y w in ien  po siad aæ  cechy b udo w nic tw a  w ie jsk iego ,

      u w z glêdn ia j¹cego  m ie jscow y kra jo b raz  kultu ro w y.

3  /  Za sa dy  w y po sa¿enia  w  in frastru ktu rê  tech n iczn¹  :
a  /  zaop a trzen ie  w  w od ê  �  z  w o d oci¹g u  lo ka lne go ,

b  /  �c iek i sa n ita rne  o dp ro w adz iæ p rze j�c io w o  d o  ind yw id ua ln ego , szcze lne go
       u rz¹dzen ia , zap ew nia j¹c  ich  u su w anie  i o cz yszcza n ie ,

c  /  o dp ad y sta ³e  sk ³ad o w aæ  w  szcze lnyc h ko n tenerac h , um o ¿liw iaj¹c  ich

       transp o rt na  w ysyp isko  gm in ne ,

d  /  o grze w an ie  -  z  ind yw idua lne go  �ró d ³a z  zastoso w an ie m  p a liw

      p ³yn nych , gazo w yc h lub  e le ktrycz n ych  z  zac ho w a nie m   w ³a�c iw ych
      w arunkó w  tech n iczn ych i b ezp ieczeñ stw a  p o ¿aro w ego ,

e  / energ iê  e le k tryczn¹  �  d o pro w ad ziæ  p op rzez  p rzy³¹cza  z  is tn ie j¹cej  siec i

     e lektroenerge tycz nej na  w aru nkach Z a k ³ad u E nerge tycznego ,

f /  p rzy ³¹cza  te le fo n iczne  �  z  istn ie j¹c yc h  i p ro jek to w an yc h  siec i na  w aru nkac h

     ich  dysp onen tó w .

4  /  Za sa dy  o chro ny  �rod o w iska :
 a  /  na  te ren ie  o praco w a nego  p lanu  p rzestrze nne go  ob o w i¹zuj¹ do p uszcza lne

      w arto �c i stê¿eñ  substanc ji zaniecz yszcza j¹c ych  w  po w ie trzu , w ynika j¹ce

      z  ak tualnie  o bo w i¹z uj¹c ych przep isó w  szczegó ln yc h ,

b  /  na te ren ie  o praco w a nia usta la  siê  d op uszcza lne  p o zio m y na tê¿enia ha ³asu

      w  �ro do w isku , w yn ika j¹ce z  aktua ln ie  ob o w i¹zuj¹c yc h przep isó w  p ra w n yc h ,

      odp o w iad aj¹ce okre�lo nem u w  usta le niach  szcze gó ³o w ych  p lan u ,
      pod sta w o w e m u przeznacze n iu  te re n u, tj . jak  d la  te renó w  zab ud o w y

      m iesz kan io w ej jedno rod z innej,
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c /  na terenie zabudowy mieszkaniowej dopuszcza siê lokalizacjê us³ug o
      charakterze nieuci¹¿liwym, tj. takich, które nie powoduj¹ wystêpowania
      zjawisk fizycznych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych
      dla otaczaj¹cego �rodowiska np. us³ugi ma³ego handlu, rzemios³a, biurowe
      itp.

d /  na terenie opracowanego planu zakazuje siê lokalizowania przedsiêwziêæ
      mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na stan �rodowiska, dla których, zgodnie
      z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, istnieje obowi¹zek
      sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêæ na �rodowisko oraz
      przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na stan �rodowiska, dla
      których obowi¹zek taki mo¿e byæ ustalony.
5 /  Ochrona �rodowiska kulturowego :
       w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych znalezisk

       archeologicznych, obowi¹zkiem Inwestora jest powiadomienie o znalezisku
       S³u¿by Ochrony Zabytków � Oddzia³ w Opolu.
       Dalsze wykonywanie robót mo¿e byæ kontynuowane pod nadzorem
       archeologicznym.

 2 . Wie�  KOZ£OWICE

1 2 3

MNu 2 /
3 a,b

1 /  Przeznaczenie terenu :
      budownictwo  jednorodzinne z us³ugami nieuci¹¿liwymi..
2 /  Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy :
a /  granice terenu okre�la linia rozgraniczaj¹ca, oznaczona na rysunku planu
      lini¹ ci¹g³¹,
b /  powierzchnia terenu przeznaczona pod cele budowlane wynosi:

      dla czê�ci terenu jak w za³¹czniku a � do 0,9900 ha,
      dla czê�ci terenu jak w za³¹czniku b -  do ok. 2,3800 ha  / w tym rola
      kl. IV - 1,6385 ha /. Pozosta³¹ powierzchniê stanowi¹ tereny zabudowane,
      rolne i rolne zurbanizowane,

c /  dojazd � istniej¹cych dróg : powiatowej i gminnych.
- szeroko�æ w liniach rozgraniczenia -  min. 20,0 m dla  Z / powiatowej /,

- szeroko�æ w liniach rozgraniczenia  -  min. 10,0 m dla D / gminnej /,

- linia zabudowy od jezdni  drogi Z  -  min. 20,0 m,

- linia zabudowy od jezdni drogi  D  -   min. 15,0 m.

d /  architekturê budynku mieszkalnego i innych / pomocniczych / dostosowaæ
      form¹ i skal¹ do otoczenia. Wysoko�æ zabudowy � do dwóch kondygnacji.
      Poddasze mo¿e byæ u¿ytkowe,
e /  powierzchnia dzia³ki czynna przyrodniczo, powinna zajmowaæ min 30 %
      powierzchni ogólnej dzia³ki.
      Dla ca³ego terenu nale¿y opracowaæ projekt podzia³u terenu, uszczegó³owiaj¹c
      jego zagospodarowanie, w tym nadaj¹c nowe przeznaczenie przyleg³emu
      obszarowi lokalnej linii kolejowej, bêd¹cej w likwidacji / funkcja terenu
       winna byæ przyjazna projektowanemu otoczeniu /,
f /   charakter zabudowy winien posiadaæ cechy nawi¹zuj¹ce do miejscowego
       krajobrazu kulturowego

3 /  Zasady wyposa¿enia w infrastrukturê techniczna :
      jak w poz. 1 p 3.

4 /  Zasady ochrony �rodowiska :
       jak w poz. 1 p 4.

5 /  Ochrona �rodowiska kulturowego :
       jak w poz. 1 p 5.
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3. Wie�  USZYCE

 1 2 3

Pu 3 / 4 1/  Przeznaczenie terenu :
      zabudowa rzemie�lnicza, produkcyjno - us³ugowa.
2/  Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy :
a /  granicê terenu okre�la linia rozgraniczaj¹ca, oznaczona na rysunku planu
      lini¹ ci¹g³¹. Powierzchnia terenu obecnie rolnego kl. VI � ok. 2,100 ha.
b /  dojazd � z istniej¹cej drogi gminnej kl. L.
      Jej szeroko�æ w liniach rozgraniczenia winna wynosiæ 12,0 m.
c /  liniê zabudowy ustala siê w odleg³o�ci min. 10,0 m od linii rozgraniczenia
      drogi,

d  /  architekturê obiektów  dostosowaæ skal¹, form¹ i kolorystyk¹ do otoczenia.
       Wysoko�æ  zabudowy do dwóch kondygnacji,
e /   w bilansie powierzchni czynnej przyrodniczo na terenie inwestycji, nale¿y
       uwzglêdniæ zieleñ izolacyjn¹ / �redni¹ i wysok¹ /, urz¹dzon¹ od strony
       zachodniej i pó³nocnej. Zaleca siê jej urz¹dzenie równie¿ od strony
       po³udniowej.
       Szeroko�æ pasa zieleni izolacyjnej � min. 5,0 m.
 3 /  Zasady wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹ :
a /  doprowadzenie wody do celów spo¿ywczych, socjalnych i technologicznych
      - z w³asnego ujêcia.
       Jej w³a�ciw¹ jako�æ do celów spo¿ywczych winna potwierdziæ
       Powiatowa Stacja  Sanitarno � Epidemiologiczna,

b /  doprowadzenie energii elektrycznej, ³¹czeñ telefonicznych z istniej¹cych
      lub projektowanych sieci na warunkach ich dysponentów,

c /   �cieki sanitarne z terenów projektowanej zabudowy nale¿y docelowo
       odprowadzaæ do projektowanej � w³asnej kanalizacji sanitarnej.
       Tymczasowo �cieki sanitarne nale¿y odprowadzaæ do zbiorników
       wybieralnych � sk¹d nale¿y je wywoziæ na najbli¿sz¹ oczyszczalniê �cieków,
       na warunkach okre�lonych przez jej w³a�ciciela. �cieki technologiczne przed
       odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej / oczyszczalni �cieków lub
       przej�ciowo do zbiorników wybieralnych / wymagaj¹  podczyszczenia w
       miejscu ich powstania. Wody opadowe czyste odprowadzaæ do istniej¹cych
       i projektowanych rowów, zgodnie z warunkami okre�lonymi w ustawie
       � Prawo Wodne �. Wody opadowe z terenów produkcyjnych

       / �brudne� / wymagaj¹ wstêpnego podczyszczenia na urz¹dzeniach
        oczyszczaj¹cych poszczególnych podmiotów gospodarczych,
d /  odpady komunalne, technologiczne, inne, gromadziæ w szczelnych
      zbiornikach , sk¹d zapewniæ nale¿y ich odbiór przez
      wyspecjalizowane jednostki w ramach gospodarczego wykorzystania

      odpadów.

      Uwaga!

      Powy¿sze postêpowanie winno byæ zgodne z aktualnymi przepisami dot.
      zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych,

e /  gospodarkê ciepln¹ dla celów socjalno � bytowych i technologicznych nale¿y
      prowadziæ na bazie kot³owni lokalnych, pracuj¹cych na paliwach
      niskoemisyjnych / ciek³e, gazowe, w tym p³ynne /, z wykorzystaniem energii
      elektrycznej, biomasy lub energii odnawialnej,
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f /  komunikacjê wewnêtrzn¹ z w³a�ciw¹ ilo�ci¹ miejsc postojowych dla
     pojazdów obs³uguj¹cych proces technologiczny oraz miejsca manewrowe
     pojazdami � przewidzieæ w ramach zagospodarowania terenu
     Uwaga 1

     Wszystkie opracowania projektowe musz¹ posiadaæ w³a�ciwe uzgodnienia,
     wymagane odrêbnymi przepisami.

- Zasady ochrony �rodowiska :
a /  na terenie opracowanego planu przestrzennego obowi¹zuj¹ dopuszczalne
      warto�ci stê¿eñ zanieczyszczeñ atmosferycznych, wynikaj¹ce z aktualnie
      obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych,

b /  na terenach produkcyjnych, okre�lonych w ustaleniach szczególnych planu
     obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy natê¿enia ha³asu w �rodowisku,
      wynikaj¹ce z aktualnych przepisów szczególnych. Wewn¹trz terenów, na
      których prowadzona jest dzia³alno�æ gospodarcza zaleca siê, aby
      dotrzymane by³y warunki wynikaj¹ce z przepisów normatywnych na
      stanowiskach pracy,

c /  na terenach opracowanego planu nie powinno  siê lokalizowaæ
      przedsiêwziêæ  mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na stan �rodowiska, dla
      których istnieje obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na
      �rodowisko. Lokalizacja przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
       na stan �rodowiska, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu
       oddzia³ywania przedsiêwziêæ na  �rodowisko mo¿e zostaæ ustalony,
       wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania
       na �rodowisko,
d /  gromadzenie i usuwanie odpadów o charakterze komunalnym i podobnym

      do komunalnych nakazuje siê prowadziæ przy wykorzystaniu
      specjalistycznych urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów. Ich usuwanie i
      zagospodarowanie  prowadziæ poprzez wyspecjalizowane jednostki gminne
      lub podmioty gospodarcze, zgodnie z gminnym systemem gromadzenia

      i usuwania odpadów / planem gospodarki odpadami /,

e /  przy prowadzeniu dzia³alno�ci gospodarczej wskazane jest zapobieganie
       lub  ograniczanie powstawania odpadów technologicznych oraz ich

       gospodarcze  wykorzystanie, zgodnie z zasadami gospodarowania

       odpadami okre�lonymi w przepisach szczególnych oraz zgodnie z
       obowi¹zuj¹cymi planami  gospodarki odpadami.
       Zakazuje siê sk³adowania odpadów poprodukcyjnych na otwartych
       placach, celem nie dopuszczenia do powstania �róde³ emisji
       niezorganizowanej,

f /   nale¿y zapewniæ zorganizowany sposób odprowadzania zanieczyszczeñ
       py³owych od urz¹dzeñ produkcyjnych,
g /   wprowadza siê zakaz prowadzenia prac zwi¹zanych z przeróbk¹ drewna
       poza budynkiem przeznaczonym na ten cel.

       Przeróbka drewna winna odbywaæ siê bowiem w obiekcie zamkniêtym,
       posiadaj¹cym w³a�ciwa izolacjê akustyczn¹ w stosunku do s¹siaduj¹cego
       otoczenia / w tym ewentualnej czê�ci mieszkalno � gospodarczej,
       zlokalizowanej na terenie obszaru planu /,

h /   na terenie zagospodarowania zakazuje siê wykonywanie tzw.
       pierwotnej przeróbki drewna.
5 /  Ochrona �rodowiska kulturowego :
      w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych znalezisk

      archeologicznych, obowi¹zkiem Inwestora jest powiadomienie o
      znalezisku  S³u¿by Ochrony Zabytków Oddzia³ Wojewódzki w Opolu.
      Kontynuowanie dalszych prac mo¿e byæ mo¿liwe pod nadzorem
      archeologicznym.
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4. miasto  GORZÓW  �L.

1 2 3

Tk 4 / 6 1/  Przeznaczenie terenu :
      usytuowanie Stacji telefonii cyfrowej ERA GSM � 900 MHz

      Nr BTS � 52178.

2/  Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy :
a /   granicê terenu okre�la linia rozgraniczaj¹ca, oznaczona na rysunku planu

- lini¹ ci¹g³¹,
b /   powierzchniê terenu z dzia³ki rolnej kl. IVb Nr 51 km 8 w Gorzowie �l.
      stanowi jej wydzielona czê�æ o pow. do  0,05 ha,
c /  dojazd z drogi gminnej, przyleg³ej do wymienionej wy¿ej powierzchni.
       Ustala siê  dla przyleg³ych dróg nastêpuj¹ce parametry :

- przyleg³a droga gminna  dojazdowa � o szeroko�ci  w liniach rozgraniczenia
min. 10,0 m,

- minimalna linia zabudowy �  10,0 m od linii rozgraniczenia,

- przyleg³a droga krajowa Nr 45 � szer. w liniach  rozgraniczenia

min. 25,0 m,

- minimalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia � 25,0 m,

d /   teren i obiekt powinien posiadaæ w³asn¹, niezbêdn¹ obs³ugê in¿ynieryjn¹
       i komunaln¹, w tym :

-  dojazd o szer. min. 3,0 m z utwardzonymi i odwodnionymi poboczami,

-  energiê elektryczn¹ z istniej¹cego przy³¹cza w s¹siedztwie, na warunkach
   jego w³a�ciciela,
-  utwardzenie powierzchni terenu w czê�ci niezbêdnej dla : dojazdu,
   doj�cia i dla min. 2 stanowisk postojowych dla samochodów technicznych,

e /   dla terenu dzia³ki nale¿y opracowaæ jej plan zagospodarowania zgodnie
       z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadaæ
       budynki i ich usytuowanie w tym nale¿nymi dla wnioskowanej Stacji
        telefonii cyfrowej,

f /     przy usytuowaniu Stacji nale¿y zachowaæ i zrealizowaæ wszystkie
        niezbêdne warunki i przepisy okre�lone w obowi¹zuj¹cych obecnie
        rozporz¹dzeniach :

- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ministra Infrastruktury,

Ministra Ochrony �rodowiska Zasobów Naturalnych i Le�nictwa oraz innych,
w³a�ciwych dla uzgodnienia tej inwestycji

      w tym :

     ¦  Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

     ¦  G³ównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego,
     ¦   Starosty  Opolskiego,

     ¦   u¿ytkownika przyleg³ej drogi krajowej,
     ¦   innych specjalistycznych,

g /   teren Stacji winien posiadaæ sta³e, trwa³e ogrodzenie od pozosta³ego terenu
       u¿ytkowanego rolniczo, uniemo¿liwiaj¹ce dostêp dla osób i osobników
       postronnych,

3 /  Zasady ochrony �rodowiska, inne :
a /   dla inwestycji nale¿y wykonaæ geotechniczne zbadanie warunków
       posadowienia i uzyskaæ ich ocenê sporz¹dzon¹ z aktualnymi przepisami
       w tym zakresie,

b /   inwestycja mo¿e znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko i wymaga
      sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko dla którego obowi¹zek
      sporz¹dzenia jest ustalony w³a�ciwym rozporz¹dzeniem Ministra
      Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 14.04.1998r
      z pó�niejszymi i aktualnymi zmianami,
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1 2 3

c /   zasiêg dopuszczalnych poziomów elektromagnetycznych promieniowania
       niejonizuj¹cego  jakie mo¿e wyst¹piæ w �rodowisku  nie mo¿e
       przebiegaæ w obszarze dostêpnym dla ludzi, z wyj¹tkiem osób z dora�nej
       obs³ugi urz¹dzeñ i ich konserwacji, w³a�ciwie zabezpieczonych
       przed promieniowaniem pod wzglêdem BHP / dla tych prac /,
d /   Stacja ma byæ obiektem funkcjonuj¹cym samoczynnie,
e /   teren Stacji winien byæ obudowany zieleni¹ izolacyjn¹ niska i �redni¹
       o wys. do  3 � 4 m i szer. od ogrodzenia do 3 m.

f /    nie ustala siê warunków dotycz¹cych : akustyki, gospodarki wodnej,
       �ciekowej, dot. odpadów, emisji z tyt. ogrzewania i innych z racji  ich
       nie wystêpowania.
4.  Parametry techniczne inwestycji :
   Ustalenia projektu planu, zgodnie z wnioskiem inwestora, dotycz¹
   elementów, w tym emitorów zamontowanych na antenie

   nadawczo � odbiorczej o wys. do 40,0 m npt z jej obs³ug¹ naziemn¹
  / kontenerem / , a to :

     -  anten¹ sektorow¹ K 730 378 azymuty 400 
i 140

0 
 :

      na poziomie 40,3m npt         zasiêg obszaru wynosi 25,3m,
      w pionie                                zasiêg obszary od 36,3m npt do 41,7m npt,

     -   anten¹ sektorow¹ K 730378 azymut 2400 
:

       na poziomie 40,3m npt        zasiêg obszaru wynosi 17,9m,
       w pionie                               zasiêg obszaru od 37,4m npt do 41,3m npt,

     -   anten¹ paraboliczn¹ MW ComelitHP 06 � 212S azymuty 420
, 110

0
 i 224

0 
:

        na poziomie 41,1m npt        zasiêg obszaru wynosi 24,0m,
        w pionie                               zasiêg obszaru od 40,8m npt do 41,4m npt,

      -  anten¹ paraboliczn¹ MW ComelitHP 06 � 212S azymuty 850
, 142

0
, i 285

o
 :

                na poziomie 39,7m npt        zasiêg obszaru wynosi 45,8m,
                w pionie                               zasiêg obszaru od 39,1m npt do 40,3m npt.
  Powy¿sze dotycz¹ obliczeñ o zasiêgu promieniowania elektromagnetycznego
  o natê¿eni wy¿szym ni¿  0,1 W / m2

.

  Dopuszcza siê zmianê azymutów planowanych anten oraz mo¿liwo�æ instalacji
  dodatkowych o zasiêgu promieniowania zawieraj¹cym siê w obszarze anten
  planowanych

- Ustalenia inne :
a /   wobec wnioskowanych parametrów i zgodnie z opracowan¹ ocen¹
       oddzia³ywania na �rodowisko inwestycji, nie ustala siê obecnie tworzenia
       w przestrzenni obszarów ograniczonego u¿ytkowania,
b /  nie wyklucza siê ustalenia takich obszarów przez w³a�ciwe jednostki
       / instytucje /, odpowiedzialne za jako�æ u¿ytkowania terenów
       przyleg³ych, w tym drogi krajowej i gminnej,
c /   integraln¹ czê�ci¹ zapisu s¹ ustalenia i wnioski dotycz¹ce :

4. Oceny oddzia³ywania  na �rodowisko inwestycji / autor :mgr in¿.
J. Bonenberg /,

5. Prognoza oddzia³ywania inwestycji na �rodowisko / autor : mgr in¿.
Z. M¹dry /,

  Uwaga!.

  Wnioski obydwu ustaleñ winny byæ za³¹cznikami do decyzji o warunkach
   zabudowy i realizacji inwestycji.

- Ochrona �rodowiska kulturowego :
      w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych znalezisk

      archeologicznych, obowi¹zkiem Inwestora jest powiadomienie o
      znalezisku  S³u¿by Ochrony Zabytków Oddzia³ Wojewódzki w Opolu.
      Kontynuowanie dalszych prac mo¿e byæ mo¿liwe pod nadzorem
      archeologicznym.
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 Na podstawie art.18 ust.2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.
1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806)  i w zwi¹zku z art. 5, art., 6 ust. 9  ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych. ( tj. Dz. U.z
2002 r.  Nr 9 poz.84 ) oraz ustawy z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.
o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych  (Dz. U. Nr
200 poz.1683) -  Rada Gminy w Kamienniku uchwala,  co na-
stêpuje:

§  1. W uchwale Nr  III/16/02 Rady Gminy w Kamienniku z
dnia 19 grudnia 2002 r. wprowadza  siê nastêpuj¹ce zmiany:

1/ w § 1 pkt 1 lit. b  otrzymuje brzmienie:
" b/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych    lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej,"

2/ w § 1 pkt 1 lit. d  wyrazy ��wiadczenia us³ug medycz-
nych�  zastêpuje siê wyrazami   " udzielania  �wiadczeñ zdrowot-
nych".
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U c h w a ³ a    Nr V/28/03
 Rady Gminy w Kamienniku

 z dnia 31 stycznia 2003 r.

w  sprawie wprowadzenia zmian do uchwa³y w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci
 na rok 2003.

§ 2. Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.

§ 3. Wykonanie  uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a podana zostaje do publicznej wiadomo�ci
poprzez og³oszenia na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy oraz
na tablicach og³oszeñ w poszczególnych so³ectwach.

 Uchwa³a podlega og³oszeniu w  Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 5. -   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu orzek³o o niewa¿no�ci w tej czê�ci uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym / t.j.Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz.
1591;  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806/ w zwi¹zku z art. 10 ust.1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych / t.j.Dz.U. z
2002r. Nr 9, poz. 84 / - Rada Gminy  w Kamienniku uchwala,  co
nastêpuje:
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Uchwa³a Nr V/29/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do chwa³y w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawki podatku od �rodków transporto-
wych i zwolnieñ w tym podatku.

§  1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr III/18/02 Rady Gminy
w Kamienniku z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych  i zwol-
nieñ w tym podatku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1/ pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 "2/ od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie

ca³kowitej:

Wyszczególnienie osie jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zwaieszeniem uznawanym za

pneumatyczne

inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a 2 osie 3 osie 2 osie 3 osie

mniejszej ni¿ 18 ton 1365,-z³ 1300,-z³  1396,-z³ 1330,-z³
równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a

i j j i

3 osie  4 osie i  wiêcej
i i j

 3 osie 4 osie i wiêcej

mniejszej ni¿ 26 ton 1430,-z³ 1365,-z³ 1463,-  z³ 1396,- z³
równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton              4 osie i wiêcej 4 osie i wiêcej

1489,-z³ 2125,-z³
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2/ pkt 3 otrzymuje brzmienie:
" 3/ od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystoso-

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

a/
Wyszczególnienie Do pojazdów spe³niaj¹cych

warunki

norm czysto�ci spalin EURO i
wyprodukowanych od 1992r.

w³¹cznie

Dla pojazdów wyprodukowanych

poni¿ej 1992r.

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  1050,- z³  1074,- z³

b/ -  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
orzek³o o niewa¿no�ci w tej czê�ci uchwa³y.

  "
3/ pkt 4 otrzymuje brzmienie:
" 4/ od przyczepy lub naczepy z wyj¹tkiem zwi¹zanych z

dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rol-
nego, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopusz-
czaln¹ masê ca³kowit¹:

a/  -  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
orzek³o o niewa¿no�ci w tej czê�ci uchwa³y.

b/  - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
orzek³o o niewa¿no�ci w tej czê�ci uchwa³y.

§ 2. Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.

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

§ 4. Uchwa³a podana zostaje do publicznej wiadomo�ci
poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy oraz
na tablicach og³oszeñ w poszczególnych so³ectwach.

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

§ 6. - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-
lu orzek³o o niewa¿no�ci w tej czê�ci uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

  Na podstawie art. 6, ust.13 ustawy  z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach  i op³atach lokalnych  (Dz. U. z  2002 r. Nr
9 poz. 84, Nr 200, poz.1683)-  Rada Gminy  w Kamienniku uchwa-
la, co nastêpuje:

 §  1. W uchwale Nr III/21/02 Rady Gminy w Kamienniku z
dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy dotycz¹-
cych podatku od nieruchomo�ci wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1/  w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y w dziale D w rubryce D.2
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   " 2. Zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej  ogó³em",

2/ w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y w dziale D w rubryce D.2
pkt 4 wyrazy "�wiadczenia us³ug  medycznych" zastêpuje siê
wyrazami  "udzielania �wiadczeñ zdrowotnych",

3/ w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y w dziale D w rubryce D.2
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 " 2. Zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej oraz od budynków   mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej  ogó³em",
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Uchwa³a  Nr V/30/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwa³y w sprawie wzorów formularzy dotycz¹cych podatku od nieruchomo�ci.

4/ w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y w dziale D w rubryce D.2
pkt 4 wyrazy "�wiadczenia us³ug   medycznych" zastêpuje siê
wyrazami  "udzielania �wiadczeñ zdrowotnych".

§  2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§  3.   Uchwa³a podana zostaje do publicznej wiadomo�ci
poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ   w Urzêdzie Gminy oraz
w poszczególnych so³ectwach.

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

 §  5.  -  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu orzek³o o niewa¿no�ci w tej czê�ci uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591;2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz. 984)
w zwi¹zku z art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz .U. Nr 155, poz. 1014, 1999r. Nr 38, poz.360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255,  2000r. Nr 6.
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr
119, poz.1251, Nr 122, poz. 1315,  2001r. Nr45, poz. 497, Nr 46,
poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr    100,    poz.1082,
Nr    102,    poz.1116,    Nr    125,    poz.    1368,    Nr    145,    poz.1623,
2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113,  poz. 984. Nr
153, po z. 1271, Nr 156,  poz. 1300/  -  uchwala siê , co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XIII/123/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r.
Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie okre�lenia szczegó³o-
wych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na
raty wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿no-
�ci pieniê¿nych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

" Pozosta³e wierzytelno�ci mog¹ byæ umorzone uchwa³¹
Rady Miejskiej ",

2) § 8 otrzymuje brzmienie:
"Burmistrz przed³o¿y Radzie Miejskiej sprawozdanie z

udzielonych umorzeñ po up³ywie kwarta³u wed³ug wzoru stano-
wi¹cego za³¹cznik do uchwa³y".

3) § 9 otrzymuje brzmienie:
"Wykonanie powierza siê Burmistrzowi Miasta Kluczbor-

ka."

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Janusz Kêdzia
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Uchwa³a Nr IV/31/2003
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 30 grudnia  2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie okre�lenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozk³adania na raty wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 19 Poz.466-467         -1119 -

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214,poz.1806) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431,
1994r. Nr 1, poz.3 ; 1996r. Nr 91, poz.409 ; 1997r. Nr 43, poz. 272,
Nr 137, poz.926; 1998r. Nr 108, poz.681; 2001r. Nr 81, poz.875;
2002r. Nr  200, poz.1680) -  Rada Miejska uchwala, co nastêpu-
je:

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,
z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r.o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r.
Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683) -  Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Krapkowi-
cach z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci
stawek podatku od nieruchomo�ci i zwolnieñ od tego podatku
§3 otrzymuje brzmienie:

"§3 Zwalnia siê równie¿ od podatku od nieruchomo�ci:
1. Grunty, budynki lub ich czê�ci po³o¿one na terenach

wiejskich, wykorzystywane do do prowadzenia dzia³alno�ci w
zakresie �wiadczenia us³ug medycznych,
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Uchwa³a Nr IV/49/03
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie zwolnienia od podatku rolnego.

§ 1. Zwalnia siê od podatku rolnego grunty pracowniczych
ogrodów dzia³kowych, po³o¿one na terenie gminy i sklasyfiko-
wane w ewidencji gruntów i budynków jako u¿ytki rolne.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krapkowic.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Andrzej Kulpa
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Uchwa³a Nr IV/50/03
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie okre-
�lenia stawek podatku od nieruchomo�ci i zwolnieñ od tego podatku.

2. Budynki i budowle po³o¿one na gruntach pracowniczych
ogrodów dzia³kowych."

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krap-
kowic.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Andrzej Kulpa



Poz. 468-469
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 19                                       -1120 -

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

§1. 1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

a) w czê�ci 2 tabeli koi. 1 wyrazy "czê�ci budynków miesz-
kalnych" zastêpuje siê wyrazami "od budynków mieszkalnych
lub ich czê�ci",

b) w czê�ci 4 tabeli koi. 1 wyrazy "�wiadczenia us³ug me-
dycznych" zastêpuje siê wyrazami "udzielania �wiadczeñ zdro-
wotnych".

2. W za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y wprowadza siê nastêpu-
j¹ce zmiany:

a) w czê�ci 2 tabeli koi. 1 wyrazy "czê�ci budynków miesz-
kalnych" zastêpuje siê wyrazami "od budynków mieszkalnych
lub ich czê�ci",
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Uchwa³a Nr IV/25/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/10/2002  w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

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

§1. W uchwale wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
w § 1 pkt2:
1) lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej -17,00 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej",

2) lit. c otrzymuje brzmienie:
" c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

b) w czê�ci 4 tabeli koi. 1 wyrazy "�wiadczenia us³ug me-
dycznych" zastêpuje siê wyrazami "udzielania �wiadczeñ zdro-
wotnych".

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £am-
binowice.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Micha³ Serafin

469

Uchwa³a Nr IV/26/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/11/2002  w sprawie podatku od nieruchomo�ci na 2003 rok.

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 5,46 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej",

3) lit. d otrzymuje brzmienie:
"d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych 3,46 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej".

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £am-
binowice.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Micha³ Serafin



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 19 - 1121 - Poz. 470-471

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591,
w 2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 127 oraz Nr 214, poz. 1806) - Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§1. W§ 3 uchwa³y ust 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Na terenie so³ectwa £ambinowice do pobierania op³a-

ty upowa¿nia siê Pani¹ Monikê Kucharczyk - jako przedstawicie-
la Zarz¹du Klubu Sportowego "METALOWIEC" w £ambinowi-
cach".

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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Uchwa³a Nr IV/30/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIV/161/2000  z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek op³aty
targowej na terenie Gminy £ambinowice.

Na podstawie art.10 ust.1 i 2, art.12 ust.4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych /Dz.U. z 2002r.
Nr 9, poz. 84 z pó�n. zm./, art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym/Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z pó�n. zm./   -  Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala:

§1. W §1 uchwa³y Nr 11/9/02 z dnia 16 grudnia 2002r. w
sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków
transportowych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :

1/ w pkt 1 ppkt a) dodaje siê :
" - samochody posiadaj¹ce katalizator i wyprodukowane

w roku 1995 i wcze�niej o dopuszczalnej masie ca³kowitej w
tonach powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie - 1.028 z³

- dla samochodów nie posiadaj¹cych katalizatora spalin i
wyprodukowanych po roku 1995 o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej w tonach powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie - 1.028 z³

- dla samochodów nie posiadaj¹cych katalizatora spalin i
wyprodukowanych w roku 1995 i wcze�niej o dopuszczalnej
masie ca³kowitej w tonach powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie-1.028 z³."

2/ w pkt. 2 ppkt. b) dodaje siê : " - o dopuszczalnej masie
ca³kowitej w tonach nie mniejszej ni¿ 36 ton i niniejszej ni¿ 40 ton
o liczbie 3 osi jezdnych :

- z  zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równowa¿ne w wysoko�ci- 1.819 z³,

§3. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr XXXVII/257/2002 z
dnia 4 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIV/161/2000
z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia dziennych stawek
op³aty targowej na terenie Gminy £ambinowice.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Micha³ Serafin
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Uchwa³a Nr IV/18/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1. 819 z³."
oraz, dodaje siê: " - od ci¹gnika siod³owego lub balasto-

wego, przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przy-
czep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

- równej i wy¿szej ni¿ 40 ton o liczbie 2 osi jezdnych - 2.354 z³
- równej i wy¿szej ni¿ 44 tony o licznie 3 osi jezdnych - 2.354 z³
- równej i wy¿szej ni¿ 44 tony o liczbie 2 i 3 osi jezdnych -2.354 z³."
3/ w pkt, 4 dodaje siê :
-  " o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 12 ton do 23 ton

o liczbie 2 osi jezdnych -1.439 z³."

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kolo-
nowskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 19 - 1122 -     Poz. 472

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

§ 1. W  za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Rady Gminy w Olszan-
ce Nr II/7/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia
stawek podatku od �rodków transportowych dokonuje siê na-
stêpuj¹cych zmian:

a) pkt. 2 za³¹cznika nr 1 do powy¿szej uchwa³y otrzymuje
brzmienie zgodnie z pkt. 1 za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y;

b) pkt. 4 za³¹cznika nr 1 do powy¿szej uchwa³y otrzymuje
brzmienie zgodnie z pkt. 2 za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y;

c) pkt. 6 za³¹cznika nr 1 do powy¿szej uchwa³y otrzymuje
brzmienie zgodnie z pkt. 3 za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr  IV/ 42/2003
Rady Gminy w Olszance

 z dnia  19 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/7/2002 Rady Gminy w Olszance z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie  okre�lenia
stawek podatku od �rodków transportowych.

§ 2. Realizacjê uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ol-
szanka.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Gminy w Olszance

                                                                  Nr  IV/42/2003
z dnia  19 lutego 2003r.

1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³ko-
witej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:

Dopuszczalna masa ca³kowita ilo�æ osi jezdnych
o� jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym

za równowa¿ne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

dwie osie 700 z³ 800 z³

trzy osie 750 z³ 850 z³12 ton i wiêcej, a mniej ni¿
15 ton

cztery osie i wiêcej 800 z³ 900 z³

dwie osie 750 z³ 1090 z³

trzy osie 800 z³ 1150 z³
15 ton i wiêcej, a mniej ni¿ 23
tony

cztery osie i wiêcej 850 z³ 1200 z³

dwie osie 800 z³ 1100 z³

        trzy osie 900 z³ 1370 z³
23 tony i wiêcej, a mniej ni¿ 29
ton

cztery osie i wiêcej 950 z³ 1450 z³

dwie osie 900 z³ 1200 z³

trzy osie 1100 z³ 1400 z³

29 ton i wiêcej

cztery osie i wiêcej 1500 z³ 2150 z³
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Dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów

ilo�æ osi jezdnych
o� jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

dwie osie 700 z³ 1000 z³12 ton i wiêcej, a mniej ni¿
18 ton trzy osie 1100 z³ 1500 z³

dwie osie 900 z³ 1400 z³18 ton i wiêcej, a mniej ni¿
31 ton trzy osie 1200 z³ 1600 z³

dwie osie 1250 z³ 1700 z³31 ton i wiêcej do 36 ton w³¹cznie

trzy osie 1500 z³ 1800 z³

dwie osie 1300 z³ 1750 z³powy¿ej 36 ton

trzy osie 1550 z³ 2250 z³

Dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów

ilo�æ osi jezdnych
o� jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym

za równowa¿ne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

jedna o� 300 z³ 500 z³

dwie osie 350 z³ 550 z³12 ton i wiêcej, a mniej ni¿
25 ton

trzy osie 600 z³ 850 z³

jedna o�
500 z³ 700 z³

dwie osie 750 z³ 1150 z³
25 ton i wiêcej do  36 ton
w³¹cznie

trzy osie 800 z³ 1200 z³

jedna o� 700 z³ 900 z³

dwie osie 850 z³ 1200 z³
powy¿ej 36 ton, a mniej ni¿ 38
ton

trzy osie 950 z³ 1300 z³

jedna o� 950 z³ 1100 z³

dwie osie 1000 z³ 1500 z³
powy¿ej 38 ton

trzy osie 1050 z³ 1550 z³

2.  Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿y-
wania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

3. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy-
¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.



    Województwa Opolskiego Nr 19
Dziennik Urzêdowy

                  Poz. 473-474- 1124 -

 Na podstawie art. 18  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym  /Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r.  Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558; Nr 113,poz,. 984; Nr
214, poz. 1806 / oraz art. 34 a  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014; 1999 r. Nr 49
poz. 485,  Nr70 poz. 778; 2000 r.  Nr 6 poz.69 , Nr 12, poz.136; Nr
48, poz. 550 ; Nr 95 poz. 1041, Nr 119, poz. 1251; Nr 122, poz.1315;
2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 88, poz. 961; Nr 98,
poz. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 106, poz.
1149; Nr 145, poz. 1623; 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365; Nr
74,poz.676, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271i Nr 156, poz.
1300)  -   Rada Miejska uchwala , co nastêpuje:

§   1. Wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych gminy z
tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych , do których nie stosuje siê przepi-
sów ustawy Ordynacja podatkowa mog¹ byæ umarzane, ich sp³a-
ta  odraczana i  rozk³adana  na raty.

§   2. Wierzytelno�ci o których mowa w §1, mog¹ byæ umo-
rzone w nastêpuj¹cych przypadkach:

1. Gdy przemawia za tym wa¿ny interes jednostki lub spo-
³eczny.

2. Gdy koszty windykacji znacz¹co przekraczaj¹ wysoko�æ
wierzytelno�ci.

  §   3. 1.Umorzenie wierzytelno�ci w przypadkach okre-
�lonych w § 2 pkt 1 i 2 mo¿e nast¹piæ na  wniosek d³u¿nika.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, podlega zaopiniowa-
niu przez :
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Uchwa³a Nr IV/32/2003
Rady  Miejskiej w Otmuchowie

   z dnia 17 stycznia 2003 r.

w  sprawie   zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci jednostek  organizacyjnych z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych, do
których   nie stosuje siê przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa,  udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿no�ci oraz

wskazania organów do tego uprawnionych.

   a/ Kierownika O�rodka Pomocy Spo³ecznej,
   b/ kierowników wydzia³ów Urzêdu Miejskiego

  §  4. 1.Odroczenie terminu p³atno�ci  wierzytelno�ci i roz-
³o¿enie ich na raty mo¿e nast¹piæ w  przypadkach wymienionych
w § 2 pkt 1 i 2.

2. §  3 niniejszej uchwa³y stosuje siê odpowiednio.

 §  5. Umorzenie wierzytelno�ci z przyczyny okre�lonej w
§  2 pkt 3 mo¿e nast¹piæ na wniosek kierownika wydzia³u Urzê-
du Miejskiego.

§   6.Organem uprawnionym do umarzania, odraczania i
rozk³adania na raty wierzytelno�ci  ujêtych w  § 1 jest Burmistrz
Otmuchowa .

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

  §   8.Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo-
�ci poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tabli-
cy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk

Na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o
utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz.
622 z pó�n. zm.) -Rada Gminy w Pokoju uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Z uwagi na wyposa¿enie nieruchomo�ci w urz¹dze-
nia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych o ró¿nej
pojemno�ci ustala siê górn¹ stawkê op³aty ponoszon¹ przez
w³a�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi w zakresie usuwania i
unieszkodliwiania odpadów w wysoko�ci:

13,74 z³/miesi¹c od pojemnika 1100 l.
11,98 z³/miesi¹c od pojemnika   110 l.

§ 2. Us³ugi, o których mowa w § 1, wykonuje Zak³ad Go-
spodarki Komunalnej w Pokoju.
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Uchwa³a Nr IV/40/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia górnej stawki op³aty za us³ugi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
na  terenie Gminy Pokój.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr III /23/2002 Rady Gminy w Po-
koju z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie op³at za us³ugi komu-
nalne na rok 2003.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pokój.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 19  Poz. 475-476- 1125 -

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i
Nr 200, poz. 1683)  - Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala,
co nastêpuje:

§1. W uchwale Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6
grudnia 2002r. Nr II/10/2002 w sprawie okre�lenia wysoko�ci
stawek podatku od nieruchomo�ci dokonuje siê nastêpuj¹cych
zmian:

1. W § 1 ust. 2 wyrazy " od budynków lub ich czê�ci zwi¹za-
nych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od czê�ci
budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci
gospodarczej " zastêpuje siê wyrazami " od budynków lub ich
czê�ci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej".
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Uchwa³a Nr IV/42/2003
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 14 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w³asnej Nr II/10/2002 z dnia 6 grudnia 2002r.w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek
podatku od nieruchomo�ci.

2. W § 1 ust. 4 wyrazy " �wiadczeñ us³ug medycznych "
zastêpuje siê wyrazami " �wiadczeñ zdrowotnych".

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pol-
ska Cerekiew.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

Na podstawie art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84 i Nr
200, poz.1682 )- Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co
nastêpuje:

§1. W uchwale Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia
6 grudnia 2002r. Nr II/15/2002 w sprawie wzorów formularzy,
oraz deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny i
podatek le�ny dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:

1. ~ w za³¹czniku nr 1 w pkt. l lit. "b" wyrazy  "  czê�ci budyn-
ków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej " zastêpuje siê wyrazami  " od budynków mieszkalnych
lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodar-
czej"

~ w za³¹czniku nr 1 w pkt. l lit. "d" wyrazy " zajêtych na
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie �wiadcze-
nia us³ug medycznych " zastêpuje siê wyrazami " zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie udzielania
�wiadczeñ zdrowotnych"
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Uchwa³a Nr IV/43/2003
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 14 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w³asnej Nr II/15/2002  z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy oraz
deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny i podatek le�ny.

2. ~ w za³¹czniku nr 2 w pkt l lit "b" wyrazy " czê�ci budyn-
ków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej"   zastêpuje siê wyrazami "od budynków mieszkalnych
lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodar-
czej"

~ w za³¹czniku nr 2 w pkt. l lit "d" wyrazy " zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie �wiadczenia
us³ug medycznych" zastêpuje siê wyrazami " zajêtych na prowa-
dzenie - dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie udzielania �wiad-
czeñ zdrowotnych".

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pol-
ska Cerekiew.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper



      Poz. 477-478
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 19 - 1126 -

Na podstawie art.30, ust.6, pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. -  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz.357,  1998 r. Nr
106, poz.668, Nr 162, poz.1118,  2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19,
poz.239, Nr 22, poz.291, Nr 122, poz.1323,  2001 r. Nr 111,
poz.1194, Nr 128, poz.1404, Nr 144, poz.1615,  2002 r. Nr 4,
poz.32, Nr 113, poz.984, Nr 240, poz.2052), w zwi¹zku z art. 18
ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr
62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1086)
-  Rada Gminy uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 111/XVII/2000 Rady Gminy w Rad³owie
z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³o-
wych warunków przyznawania tych dodatków w drodze regula-
minów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w za³¹czniku nr 1 - regulamin dodatku motywacyjnego
w § 3 cyfrê "3%" zmienia siê na cyfrê "5%"

2) w § 3 dodaje siê pkt.1"a" o brzmieniu:
"Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany w wysoko�ci

od 2% do 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela".
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Uchwa³a  Nr  33/V/2003
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 10 lutego  2003 r.

o zmianie uchwa³y Nr 111/XVII/2002 Rady Gminy w Rad³owie z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owych warunków przyznawania tych dodatków

w drodze regulaminów.

Lp. Stanowisko/funkcja % kwoty bazowej

1. Przedszkola:

dyrektor przedszkola

            do 30

2. Szko³y podstawowe:

Dyrektor szko³y podstawowej

do 40

3. Gimnazjum

Dyrektor gimnazjum

do 40

4. Wychowawca oddzia³u w szko³ach i przedszkolach 2

5. Opiekun sta¿u 1

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska

3) w za³¹czniku nr 2 - regulamin dotycz¹cy wysoko�ci sta-
wek dodatków funkcyjnych oraz szczegó³owe warunki przyzna-
wania tych dodatków dla nauczycieli § 4 "tabela dodatków funk-
cyjnych" otrzymuje brzmienie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / tekst jednolity  Dz.U. z 2001 r.  Nr 142
poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 / oraz w zwi¹zku z art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach  lokal-
nych / tekst jednolity  Dz. U. z 2002 r.Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz.
1683/ - Rada Gminy Rudniki uchwala:

§1. W uchwale Nr II/ 7/02 Rady Gminy Rudniki z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek po-
datku od �rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Punkty 2, 4 i 6 za³¹cznika nr 1 do uchwa³y z dnia
11 grudnia 2002 r. otrzymuj¹ brzmienie okre�lone w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rud-
niki.

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

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

Przewodnicz¹cy
Edward G³adysz

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu
uchwa³¹ Nr 7/113/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. orzek³o nie-
wa¿no�æ § 1 uchwa³y Rady Gminy Rudniki Nr IV/30/03 z dnia
11 lutego 2003 r. w czê�ci dotycz¹cej ustalenia stawek podat-
ku od �rodków transportowych dla:

- ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowane-
go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
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Uchwa³a Nr IV/30/03  */
Rady Gminy Rudniki

z dnia 11 lutego 2003 r.

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



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 19                       Poz. 478

- 1127 -

czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej 25 t  dla dwóch
osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym  lub uznanym za
równowa¿ne oraz innym systemem zawieszenia,

- przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ w przedziale:

- równej 25 t  dla jednej osi jezdnej z zawieszeniem pneu-
matycznym oraz uznanym za równowa¿ne ,

- nie mniej ni¿ 12 ton  do mniej ni¿ 28 ton dla dwóch osi
jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym oraz uznanym za
równowa¿ne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych,

- nie mniej ni¿ 28 ton dla dwóch osi jezdnych z zawie-
szeniem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne,



- 1128 -  Poz. 478 Województwa Opolskiego Nr 19
Dziennik Urzêdowy



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 19 - 1129 -  Poz. 479-481

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ustawy z dnia  8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142
poz.1591 ; 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558 , Nr 113,poz.984
Nr 153 ,poz.1271, Nr 214, poz. 1806) oraz  art.18 i 19 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i op³atach lokalnych( Dz.U.z
2002r.  Nr 9 poz.84 i Nr 200,poz.1683 )  -   Rada  Gminy  Skarbi-
mierz    u c h w a l a ,    co nastêpuje :

§  1. W  § 1 uchwa³y  Nr II/18/2002 Rady Gminy Skarbi-
mierz z dnia 28 listopada 2002r  w sprawie op³aty administracyj-
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Uchwa³a Nr V/35/2003
 Rady Gminy  Skarbimierz

  z dnia  21 lutego 2003r.

wprowadzaj¹ca  zmianê  w uchwale Nr II/18/2002 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie op³aty
administracyjnej, zwolnieñ, terminów p³atno�ci oraz  sposobów jej pobierania w 2003 roku.

nej, zwolnieñ, terminów p³atno�ci oraz  sposobów jej pobiera-
nia w 2003r  s k r e � l a  siê  pkt. 3.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Na podstawie art. 28 § 4 ordynacji podatkowej - ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 , Nr 160 poz.
1083 ;  1998r. Nr 106 poz. 668;  1999 r. Nr 11 poz. 95, Nr 92
poz.1062 ;  2000 r.  Nr 94 poz. 1037, Nr 116 poz. 1216; Nr 122
poz. 1315;  2001r.Nr l6 poz.166, Nr 39 poz.459 ; Nr 42 poz.475 Nr
110 poz. 1189, Nr 125 poz.1368, Nr 130 poz. 1452 ;  2002 r. Nr 89
poz. 804, Nr 113 poz. 984 ; Nr 153 poz.1271 ; Nr 169 poz. 1387 )
w zwi¹zku art. 14 ust 3 i art. 19 ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84, Nr 200 poz. 1683 )- Rada Gminy Skarbimierz uchwala,
co nastêpuje :

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591,
2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz.1271 art.214 poz. 1806/ art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku  rolnym/Dz. U. z 1993r.Nr  94  poz.431;1994r.Nr
1 poz.3; 1996r. Nr 91 poz.409; 1997r.Nr 43 poz.272; 1997r.Nr
137 poz.926;1998r.Nr 108 poz.681; 201r.Nr 81 poz.875;2002r.Nr
200 poz.1680/art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 pa¿dziernika  2002r.o
podatku le�nym  (Dz.U.Nr 200 poz.1682) oraz art.6 ust.12 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U.z 2002r.Nr 9 poz.84;Nr 200 poz.1683) -Rada Gminy w Tu-
rawie uchwala,  co nastêpuje:

§   1. Zarz¹dza  siê na terenie gminy pobór podatku rolne-
go, podatku  le�nego i od nieruchomo�ci nale¿nego od osób
fizycznych  w drodze inkasa .
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Uchwa³a Nr V/39/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 21 lutego 2003 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów na pobór podatków i op³at lokalnych w formie inkasa.

§ 1.Na inkasentów wyznacza siê so³tysów poszczególnych wsi,
oraz Przewodnicz¹cego Rady Osiedla, z wyj¹tkiem so³ectwa Prêdo-
cin - na inkasenta wyznacza siê Pani¹ Felicjê Malewick¹ .

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Skar-
bimierz.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak481

Uchwa³a Nr  V/45/2003
Rady  Gminy w Turawie

 z dnia 26 lutego 2003r.

   w sprawie poboru podatku  rolnego, podatku  le�nego i podatku od nieruchomo�ci od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz  wyznaczenia  inkasentów  i okre�lenia wysoko�ci  wynagrodzenia za inkaso.

§    2. 1.Inkasentami bêd¹ so³tysi poszczególnych so³ectw.
2.Inkasenci  otrzymuj¹ wynagrodzenie w  wysoko�ci 10%

od sumy zainkasowanych kwot.

  § 3. Traci moc uchwa³a   Nr IV/64/99 Rady Gminy w Tura-
wie  z dnia 11 lutego 1999r.w sprawie inkasa  podatku rolnego,
le�nego i od nieruchomo�ci.

§ 4.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Turawa.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus



-1130 - Poz. 482-483Województwa Opolskiego Nr 19
Dziennik Urzêdowy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,z
2002 r. Nr.23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806), art.17 ust.1 i art.19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683)  -  Rada Gminy w Tura-
wie uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Op³atê miejscow¹ pobiera siê od osób fizycznych prze-
bywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach wypoczynkowych, szkole-
niowych lub turystycznych w nastêpuj¹cych miejscowo�ciach:
Kotórz Wielki, Rzêdów i Turawa.

§ 2. Stawka op³aty wynosi 1 z³. za ka¿dy dzieñ pobytu w
miejscowo�ciach okre�lonych w § 1.

§ 3. Zwalnia siê z op³aty miejscowej dzieci i m³odzie¿ szkol-
n¹ w wieku do lat 18 wypoczywaj¹c¹ z rodzicami lub indywidualnie.

§ 4. 1. Op³atê miejscow¹ pobieraj¹ o�rodki wczasowe,
wypoczynkowe, szkoleniowe i osoby fizyczne prowadz¹ce za-
kwaterowanie. Op³atê pobiera siê z góry za ca³y okres pobytu.

2. Do poboru op³aty stosuje siê "Kwitariusz przychodowy
K-103".

§ 5. 1. Zainkasowane kwoty op³aty inkasent przekazuje na
rachunek bankowy Urzêdu Gminy w Turawie lub wp³aca w ka-
sie Urzêdu w terminie do 10-go dnia za miesi¹c poprzedni.

2. Inkasentom op³aty miejscowej przys³uguje wynagro-
dzenie prowizyjne w wysoko�ci 20% pobranych op³at.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Turawie.

§ 7. Traci moc uchwa³a Nr III/21/98 Rady Gminy w Turawie
z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie okre�lenia stawek i zwol-
nieñ op³aty miejscowej.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus
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Uchwa³a Nr   V / 47 /2003
Rady Gminy w Turawie

z  dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie op³aty miejscowej na terenie gminy Turawa.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142 poz.
1591;2002 r. Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984)
oraz  art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200
poz. 1683  ) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62
poz. 718)  - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje :

 § 1. W uchwale Nr II/10/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. w
sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo-
�ci wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :

1. § 1 ust. 2 pkt. "a" otrzymuje brzmienie:  mieszkalnych -
0,51 z³ od  1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.

2. § 1 ust. 2 pkt. "b" otrzymuje brzmienie: zwi¹zanych z
prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czê�ci  zajêtych na prowadzenie dzia³alno-
�ci gospodarczej - 15,50 z³ od  1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.

3. § 1 ust. 2 pkt. "d" otrzymuje brzmienie: zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie udzielania �wiad-
czeñ zdrowotnych - 3,46 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jan Kubicz
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Uchwa³a  Nr  V/27/03
Rady Gminy w Walcach

 z dnia 3 lutego 2003 r.

 w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/10/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie  okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od
nieruchomo�ci.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 19 - 1131 - Poz. 484-485

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych ( Dz. U.  z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.
1683), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podat-
ku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, 1994 r. Nr 1, poz. 3,
1996 r. Nr 91, poz. 409,  1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,
1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, 2002 r. Nr 200,
poz. 1680), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o
podatku le�nym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) oraz art. 13 pkt. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) -
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

 § 1. W uchwale Nr III/15/02 z dnia 16 grudnia 2002 r.w
sprawie : wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, de-
klaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek le�ny oraz  wzo-
ru informacji o nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych,
wzoru informacji o gruntach i wzoru informacji o lasach wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany :

1. § 1 pkt. 1 w za³¹czniku nr 1 deklaracji na podatek od
nieruchomo�ci Dzia³ D2 poz. 2 otrzymuje brzmienie: zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od  budynków
mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno-
�ci gospodarczej    ogó³em, w tym:

- kondygnacji o wysoko�ci od 1,4 do 2,20 m (zaliczyæ 50 %
powierzchni),

- kondygnacji powy¿ej 2,20 m.
2. § 1 pkt. 1 w za³¹czniku nr 1 deklaracji na podatek od

nieruchomo�ci Dzia³ D 2 poz. 4    otrzymuje brzmienie: zajêtych
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Uchwa³a Nr V/28/03
Rady Gminy w Walcach

z dnia 3 lutego 2003  r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/15/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na   podatek od nierucho-
mo�ci, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek  le�ny oraz  wzoru informacji o nieruchomo�ciach i obiektach

budowlanych,  wzoru informacji o gruntach i wzoru informacji o lasach.

na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie  udziela-
nia �wiadczeñ zdrowotnych ogó³em, w tym:

- kondygnacji o wysoko�ci od 1,4 do 2,20 m (zaliczyæ 50 %
powierzchni),

- kondygnacji powy¿ej 2,20 m,
3. § 2 pkt. 1 w za³¹czniku nr 4 informacji o nieruchomo-

�ciach i obiektach budowlanych Dzia³ D 2 poz. 2 otrzymuje brzmie-
nie: zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej   oraz
od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci   gospodarczej ogó³em, w tym:

- kondygnacji o wysoko�ci od 1,4 do 2,20 m (zaliczyæ 50 %
powierzchni),

- kondygnacji powy¿ej 2,20 m,
4. § 2 pkt. 1 w za³¹czniku nr 4 informacji o nieruchomo-

�ciach i obiektach budowlanych Dzia³ D 2 poz. 4 otrzymuje brzmie-
nie: zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych ogó³em, w tym:

- kondygnacji o wysoko�ci od 1,4 do 2,20 m (zaliczyæ 50 %
powierzchni),

- kondygnacji powy¿ej 2,20 m.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jan Kubicz

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.
984, Nr  153 ,poz.1271, Nr 214, poz.1806) oraz art. 14 pkt 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683)   -  Rada
Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co nastêpuje:

 § 1. Paragraf 1 w/w uchwa³y otrzymuje brzmienie:
   "Ustala siê na terenie Gminy Zdzieszowice stawkê podat-

ku od posiadania psów   w wysoko�ci: 36,00 z³. za jednego psa ".
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Uchwa³a  N r  V/36/03
 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

 z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/8/02 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawki i okre�lenia zasad poboru oraz terminy p³atno�ci w podatku od posiadania psów na 2003 rok.

§ 2. Pozosta³e postanowienia w/w uchwa³y pozostaj¹ bez
zmian.

 § 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowice.

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

                                                                                 Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                 Edward Paciorek



- 1132 -  Poz.486-487Województwa Opolskiego Nr 19

Dziennik Urzêdowy

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

§ 1.    Ustala siê na terenie gminy pobór podatku rolnego, le�nego i od
nieruchomo�ci od osób   fizycznych w drodze inkasa.

§ 2.  Ustala siê  nastêpuj¹cych  inkasentów :
- Pan  Wyrwo³  Jan wie�  Januszkowice
- Pani Mandala Justyna                          wie�  Jasiona
- Pan  Kala Norbert wie�  Krêpna
- Pan  Klama Jerzy wie�  Oleszka
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Uchwa³a Nr V/37/03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia  28 stycznia 2003 r.

w  sprawie  inkasa  podatków  rolnego, le�nego i  od  nieruchomo�ci.

- Pan  Koptoñ Henryk wie�  Rozwadza
- Pan  Wilczek Józef wie�  ¯yrowa.

§ 3.  Za pobór podatku rolnego, le�nego i od  nieruchomo�ci
inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w  wysoko�ci 7 % zainkaso-
wanych kwot.

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

§ 5.   Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/232/97  Rady  Miejskiej w
Zdzieszowicach  z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie inkasa podatków
rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Paciorek

 Na  podst. art. 6 b  ustawy z  dnia  15 listopada 1984r.o  podatku  rolnym
/ Dz. U.z 1993r. Nr 94,poz.431 z pó�n.zm./  oraz  art. 6  ust 8  ustawy  z  dnia
30  pa�dziernika  2002r. o  podatku  le�nym  /Dz. U. Nr 200,poz.1682 z
pó�n.zm/ i art.6 ust.12 i art.14 ust.3 ustawy  z  dnia  12  stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach  lokalnych / Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 Nr 200,  poz.1683/
i na podst.art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa
/Dz .U. Nr 137,poz.926 z pó�n.zm /oraz na podstawie  art.18  ust.2 pkt 15 i art.
40-42 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U z 2001r.
Nr 142, poz. 1591; 2002r. Nr 23,poz.120,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr
153,poz.1271,  Nr 214,poz.1806/ - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2.  Inkasentem  podatków jest so³tys:
      1.So³ectwa Zêbowice     -  p. Respondek Gabriela

§  3.  Zainkasowan¹  gotówkê  inkasent wp³aca w  BS  Zawadzkie
Oddzia³  Zêbowice na rachunek Urzêdu Gminy w Zêowicach
nr 89091029-2437- 3601-10 w ci¹gu 5 dni po zainkasowaniu nale¿no�ci.
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Uchwa³a Nr V/34/2003
Rady Gminy w Zêbowicach

z dnia 24 lutego 2003 r.

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

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

§  5. Inkasenci  otrzymuj¹  zrycza³towane wynagrodzenie w
wysoko�ci 5%   od  sumy  zainkasowanych  kwot  podatku  rolnego ,
le�nego  i od  nieruchomo�ci  oraz  10 % od sumy zainkasowanej kwoty
podatku od  posiadania psów.

 §  6.    Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§  7.  Uchwa³a  podlega  og³oszeniu w  Dzienniku  Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Zêbowice.

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

        Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek


