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Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz.
1592 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 34 ust 6 i art. 68 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z pó�n. zm.) -  Rada Powiatu
Brzeskiego uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. § 4 uchwa³y z dnia 30 sierpnia 1999 r. Nr XI/56/99
otrzymuje brzmienie:

Przyznaje siê pierwszeñstwo nabycia gara¿y stanowi¹cych
samodzielne lokale u¿ytkowe najemcom tych gara¿y pod wa-
runkiem, ¿e lokalizacja gara¿y jest zgodna z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego.

§2. § 7 ust. 2 uchwa³y z dnia 30 sierpnia 1999 r. Nr XI/56/
99 otrzymuje brzmienie:

Zwaloryzowane bonifikaty, zastosowane zgodnie z ust. 1,
podlegaj¹ zwrotowi, je¿eli nabywca nieruchomo�ci przed up³y-
wem 10 lat, licz¹c od dnia jej nabycia, zby³ lub wykorzysta³ nieru-
chomo�æ na cele inne, ni¿ wymienione w ust. 1 lit.a i b, lub przed
up³ywem 5 lat na cele inne, ni¿ wymienione w ust. 1 lit e. Nie
dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

600

Uchwa³a Nr V/41/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

 z dnia 27 lutego 2003 r
.

dotycz¹ca zmiany uchwa³y Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. Nr XI/56/99 w sprawie zasad nabywa-
nia, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzier¿awiania lub

wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 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)- Rada Miejska w Byczynie
uchwala, co nastêpuje :

§ 1. 1. Uchwala siê przeprowadzenie konsultacji z miesz-
kañcami so³ectw gminy Byczyna w sprawie nadania statutów
tych so³ectw.

2. Konsultacje przeprowadzone zostan¹ w terminie sze-
�ciu miesiêcy od wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

3. W konsultacjach maj¹ prawo braæ udzia³ osoby stale za-
mieszkuj¹ce na obszarze so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

4. Statuty so³ectw zostan¹ zaopiniowane poprzez g³osowanie.
5. Organizacjê konsultacji z mieszkañcami so³ectw po-

wierza siê Burmistrzowi Byczyny.
6. Wynik przeprowadzonych konsultacji przed³o¿ony zo-

stanie Radzie Miejskiej    w Byczynie w formie protoko³u zawiera-
j¹cego :
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Uchwa³a Nr V/34/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami gminy Byczyna
w sprawie nadania statutów .

- ogóln¹ liczbê mieszkañców so³ectwa,
- liczbê uprawnionych do g³osowania,
- liczbê osób, które wziê³y udzia³ w konsultacjach,
- liczbê g³osów "za" i "przeciw".
7.   Powy¿sze zasady stosuje siê przy nadaniu Statutu

Samorz¹du Mieszkañców Byczyny.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej  w Byczynie

Józef Lucjan Kêdzia
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    Na podstawie art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzania �cie-
ków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 ) - Rada Miejska w Byczynie uchwala,
co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowa-
dzania �cieków dla Gminy Byczyna, stanowi¹cy za³¹cznik do
uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomo-
�ci w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy.

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

Przewodnicz¹cy
        Rady Miejskiej w Byczynie

   Józef Lucjan Kêdzia

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/42/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 20 lutego 2003 r.

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA �CIEKÓW

ROZDZIA£ l
Postanowienia ogólne

§1. Celem niniejszego Regulaminu jest:

1) okre�lenie praw i obowi¹zków Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Byczynie, zwanego dalej "Zak³adem"
oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowo-  kanalizacyjnych �wiadczo-
nych przez ten Zak³ad, wynikaj¹cych z ustawy   z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym   odprowa-
dzaniu �cieków ( Dz. U. Nr 72. poz. 747 ) zwanej dalej ustaw¹
oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy,

2) ustanowienie warunków przy³¹czania do sieci, zgodnie
z art. 15 ust, 4 ustawy,

3) udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji   o mo¿liwo�ciach dostêpu i warunkach przy³¹-
czenia do sieci,

4) udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom infor-
macji nt. wzajemnych  praw i obowi¹zków przedsiêbiorstw wo-
doci¹gowo-kanalizacyjnych i odbiorców  us³ug.

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez Zak³ad

§2. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z za-
opatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków w sposób zgod-
ny z przepisami ustawy oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci Za-
k³adu, w szczególno�ci do :

1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ   wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bak-
teriologicznego wody w sieci   wodoci¹gowej na skutek cofniê-
cia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu  ciep³ej wody
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania ,

2) zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnio-
nych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodo-
mierz,

3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ   funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom przed-
siêbiorstwa wodoci¹gowo-   kanalizacyjnego wstêpu na teren
nieruchomo�ci i do pomieszczeñ w celach   okre�lonych prze-
pisami ustawy oraz niniejszego Regulaminu,

5) poinformowania przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-ka-
nalizacyjnego o w³asnych  ujêciach wody, w celu prawid³owe-
go ustalania op³at za odprowadzanie �cieków,

6) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹-
cza kanalizacyjnego  wy³¹cznie w celach okre�lonych w warun-
kach przy³¹czenia do sieci.

Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z od-

biorcami us³ug

§3. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o za-
opatrzenie w wodê i odprowadzanie �cieków okre�laj¹ przepi-
sy art. 6 ustawy.

§4. 1. Umowa, o której mowa w §3, zawiera w szczegól-
no�ci postanowienia dotycz¹ce  dokumentów upowa¿niaj¹-
cych do wstêpu na teren nieruchomo�ci i do pomieszczeñ od-
biorcy us³ug.

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1, stanowi¹ :
delegacjê i upowa¿nienie podpisane przez kierownika

Zak³adu okre�laj¹ce  czynno�ci, których wykonanie wymaga wstê-
pu na teren nieruchomo�ci,  w szczególno�ci obejmuj¹ce:

   dokonanie odczytu i sprawdzenie prawid³owo�ci dzia-
³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub
wodomierzy w lokalach, wykonanie prac   konserwacyjno-re-
montowych oraz kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umo-
w¹.

§5. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowa-
dzanie �cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protoko-
³ów z prób i odbiorów prac budowlano-monta¿owych wykony-
wanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.
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Uchwa³a Nr V/42/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków dla Gminy Byczyna.
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§6. Tre�æ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
�cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron, wynika-
j¹cych z przepisów ustawy , z przepisów wykonawczych do usta-
wy oraz z niniejszego Regulaminu.

§7. W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyga-
�niêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.

§8. Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okre�lane, zgodnie z
przepisami ustawy przez Zak³ad i zatwierdzane uchwa³¹ Rady
Gminy, nie podlegaj¹ ustalaniu w oparciu o umowê o zaopatrze-
nie w wodê i odprowadzanie �cieków.

§9. Integraln¹ czê�æ umowy o zaopatrzenie w wodê i od-
prowadzanie �cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez odbior-
cê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany ka¿dorazowo
po zmianie warunków korzystania z us³ug, okre�laj¹cy charakte-
rystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj, ilo�æ, a w przypadku przemys³o-
wych odbiorców us³ug, równie¿ jako�æ odprowadzania �cieków.

Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at ustalo-

ne w taryfach

§10. 1. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone �cieki   w terminie okre�lonym w fakturze,
który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni   od daty jej dostarczenia.

2. Zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysoko-
�ci rachunku  nie wstrzymuje jego zap³aty.

3. W przypadku nadp³aty, zalicza siê j¹ na poczet przysz³ych
nale¿no�ci,  lub na ¿¹danie odbiorcy us³ug, zwraca siê j¹ w ter-
minie 14 dni od dnia  z³o¿enia wniosku w tej sprawie.

ROZDZIA£ 5
Warunki przy³¹czania do sieci

§11. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czeniu i po spe³nieniu
technicznych warunków przy³¹czenia, okre�lonych przez Zak³ad,
zwanych dalej " warunkami przy³¹czania".

§12. 1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej mo¿e  wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca tytu³
prawny do korzystania z nieruchomo�ci,   która ma byæ przy³¹czo-
na do sieci.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada w Zak³adzie wnio-
sek o okre�lanie  warunków przy³¹czenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala Zak³ad.

§13. 1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej powinien   w szczególno�ci zawieraæ:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okre�lenie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
3) charakterystykê zu¿ycia wody,
4) rodzaj i ilo�æ, a w przypadku przemys³owych odbiorców

us³ug równie¿ jako�æ odprowadzanych �cieków,
5) przeznaczenie wody,
6) informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹

obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w szczególno�ci :
a) powierzchniê u¿ytkow¹, rodzaj lokali ( mieszkalne, u¿yt-

kowe ...) w budynkach   zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce

wodê   i odprowadzaj¹ce �cieki,
c) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. l , osoba ubiegaj¹-
ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:

1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z
nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,

2) mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nierucho-
mo�ci, o której mowa w ust. 1 wzglêdem istniej¹cych sieci wo-
doci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.

§14. 1. Zak³ad okre�la warunki przy³¹czenia i przekazuje
wnioskodawcy wraz z    projektem umowy przy³¹czenie, w termi-
nie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia   z³o¿enia wniosku, o którym
mowa w § 12.

2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okre�lenia.

3. Warunki przy³¹czenia powinny okre�laæ w szczególno�ci:
1) miejsce i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i

kanalizacyjnej   z instalacjami odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i

techniczne, w których   zu¿ywana jest woda i odprowadzane s¹
�cieki,

3) wymagania dotycz¹ce:
   a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
   b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
   c) jako�ci odprowadzanych �cieków.
4) Termin wa¿no�ci warunków przy³¹czenia.

Rozdzia³ 6
Mo¿liwo�ci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanaliza-

cyjnych

§15. Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpno�ci tych
us³ug w:

1) urzêdach gmin, które udostêpniaj¹ nieodp³atnie wgl¹d w:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) regulamin �wiadczenia us³ug,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbioro-

wego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania �cieków.
2) Zak³adzie, udostêpniaj¹cym nieodp³atnie wgl¹d w:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) plany inwestycyjne,
c) regulamin �wiadczenia us³ug.

Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i odprowadzanych �cieków, a w szczególno�ci sposoby za-
³atwiania reklamacji i wymiany informacji

§16. 1. Zak³ad zobowi¹zany jest do udzielania odbiorcom
us³ug informacji, dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopa-
trzenia w wodê i odprowadzania �cieków oraz awarii urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków mo¿e nast¹piæ   bez uprzedniego zawiadomienia od-
biorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i �rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce
�wiadczenie us³ug, w szczególno�ci gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwo�ci prowadzenia
zaopatrzenia w wodê  lub odprowadzania �cieków,
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2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpo�rednie za-
gro¿enie dla ¿ycia,   zdrowia lub �rodowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków, o którym mowa  w ust. 2 Zak³ad niezw³ocznie informuje
odbiorców, w sposób zwyczajowo  przyjêty.

§17. 1. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie �cieków inaczej, Zak³ad udziela informa-
cji na ¿¹danie odbiorców w sprawach zwi¹zanych z ci¹g³o�ci¹
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowa-
dzanych do sieci kanalizacyjnej �cieków.

2. Udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje
w ci¹gu:

1) 12 godzin - na telefoniczne ¿¹danie okre�lenia przewidy-
wanego terminu  usuniêcia przerw i zak³óceñ w �wiadczeniu
us³ug,

2) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ,
o których mowa   w pkt.1,

3) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia wymaga-
j¹ce   przeprowadzenia postêpowania wyja�niaj¹cego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U .Nr 71 poz.
733,  2002r. Nr 113 poz. 984/ -  Rada Gminy  w Domaszowicach
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Domaszowice na lata 2003-2007, okre�lony w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy okre�la odrêbna uchwa³a Rady
Gminy.

§ 3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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Uchwa³a Nr IV/20/03
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 28 lutego 2003r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Domaszowice
 na lata 2003-2007.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/212/2001 Rady Gminy w
Domaszowicach z dnia 26 kwietnia 2001r w sprawie okre�le-
nia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak

§18. Zak³ad zobowi¹zany jest do zawiadomienia odbior-
ców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych
zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków z wyprzedze-
niem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych
warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.

§19. 1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych ilo�ci i jako�ci    �wiadczonych us³ug oraz wysoko-
�ci op³at za us³ugi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1  wnoszone s¹
na pi�mie osobi�cie przez   zainteresowanego w siedzibie
Zak³adu lub listem poleconym i rozpatrywane s¹   przez Dyrek-
tora Zak³adu.

3. Zak³ad zobowi¹zany jest do powiadomienia zaintere-
sowanego o sposobie  za³atwiania reklamacji w terminie
14 dni od daty wp³ywu.

Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe

§20. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
maj¹ zastosowanie przepisy ustawy wraz z aktami wykonaw-
czymi do ustawy.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/20/03

Rady Gminy Domaszowice
                                       z dnia 28 lutego 2003r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Domaszowice

Artyku³y powo³ane w niniejszym programie bez bli¿szego
okre�lenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmia-
nie Kodeksu cywilnego /Dz.U.Nr 71 poz. 733/.

Rozdzia³ I
Prognoza dotycz¹ca wielko�ci oraz stanu techniczne-

go zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach
z podzia³em na lokale mieszkalne i lokale socjalne

Wielko�æ zasobów mieszkaniowych gminy wg stanu na
dzieñ 31 grudnia 2002r wynosi;

- ilo�æ budynków -  2
- ilo�æ lokali mieszkalnych -12
   w tym lokali socjalnych              -  1

Budynki mieszkalne:  Nowa Wie�, Siemys³ów
Lokale mieszkalne:    Domaszowice,    ul. Kolejowa    - 2

                        Domaszowice,     ul. Strzelecka  - 4
            Nowa Wie� - 1
            Siemys³ów - 1
            Strzelce - 2
            Woskowice Gorne - 1

Lokal socjalny :           �wibne              - 1

Na rzecz najemców sprzedano  51 lokali mieszkalnych.

Prognoza wielko�ci mieszkaniowego zasobu gminy przed-
stawia siê nastêpuj¹co:

Rok Ilo�æ mieszkañ w tym
                                                                       lokali socjalnych
2003 12 1
2004   7 1
2005   6 1
2006   5 1
2007   5 1

Stan techniczny zasobów mieszkaniowych gminy:
A)   stopieñ wyposa¿enia mieszkañ w podstawowe insta-

lacje i urz¹dzenia
- instalacja wodoci¹gowa 100 %
- instalacja centralnego ogrzewania   63 %
- ³azienka                73 %
- instalacja kanalizacyjna  W.C.                73 %

B)  struktura wiekowa budynków;
 - wybudowanych do 1945r               50 %

 -       w latach 1945-1970  16 %
 -       w latach 1970-2002  34 %

Rozdzia³ II
Analiza potrzeb oraz planów remontów i modernizacji

wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali z podzia-
³em na kolejne lata

Rodzaj robót 2003     2004  2005 2006         2007
............................................................................................................................... ...............
Roboty ogólno-
budowlane     2 000  2 000 1 500        1500

-elektryczne
-wod.-kanalizacyjne
-malarskie
-stolarskie

roboty
dekarskie 1 000

Inne    3 000   2 000         2 000        2 000

............................................................................................................................... .................

     Ogó³em 1 000    5 000   4 000         3 500        3 500

Rozdzia³  III
Planowana  sprzeda¿ lokali  w kolejnych latach

Rok    Ilo�æ        Ilo�æ lokali  w tym                    Sprzeda¿ Sprzeda¿
       budynków    mieszkalnych lokali socjalnych   budynków           lokali

mieszkalnych
2003       2              12        1 1                      5
2004       1                7        1 0     1
2005       1                6        1 0                     1
2006       1                5        1 0                     0

2007       1                5                            1                             0     0

Rozdzia³  IV
Zasady polityki czynszowej

1.Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów;
- za lokale mieszkalne,
- za lokale socjalne,
który op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych i socjalnych

stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.
2.Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej mieszka-

nia ustala Wójt Gminy.
3.Podwy¿szania czynszu bêdzie dokonywane raz w roku

co 12 miesiêcy.
4.Przy ustalaniu stawki czynszu za lokale mieszkalne na-

le¿y zastosowaæ maksymaln¹ wysoko�æ podwy¿ki, jak¹ dopusz-
cza art. 9 ust.3 ustawy.

5.Zasada okre�lona w pkt.4 nie dotyczy podwy¿szania czyn-
szu za lokale socjalne.

6.Stawka czynszu za lokale mieszkalne uwzglêdniaæ bê-
dzie czynniki obni¿aj¹ce ich warto�æ u¿ytkow¹ miedzy innymi
wyposa¿enie budynku i lokalu w urz¹dzenia techniczne i insta-
lacyjne oraz ich stan.

7.Zarz¹dzenie Wójta ustalaj¹ce podwy¿szona stawkê czyn-
szu podaje siê do publicznej wiadomo�ci poprzez umieszcze-
nie go na tablicy og³oszeñ Urzêdu.

Rozdzia³ V
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami

wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz
przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania mieszkanio-
wym zasobem gminy w kolejnych latach

Mieszkaniowym zasobem gminy zarz¹dza³ bêdzie Wójt
Gminy.
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Rozdzia³ VI
�ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w  2003r

i kolejnych latach

Przychody           2003             2004            2005 2006              2007
wp³ywy z
czynszu najmu
mieszkañ         20 589        14 938           9 967 9 967   9 967

wp³ywy z
czynszu lokali
u¿ytkowych         20 111           4 310          4 310 4 310           4 310
............................................................................................................................... ...

ogó³em         40 700          19 248        14 277                14 277        14 277

Rozdzia³  VII
Wysoko�æ wydatków w kolejnych latach, z podzia³em

na koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz kosz-
ty modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu gminy koszty zarz¹du nieruchomo�ciami
wspólnymi których gmina jest jedynym ze wspó³w³a�cicieli  a
tak¿e wydatki inwestycyjne

Koszty             2003           2004        2005          2006         2007

-bie¿¹ce
 eksploatacja            3 000        2 000           2 000       2000

-bie¿¹ce
  remonty             1 000         2 000          2 000         1 500      1 500
.............................................................................................................................................
  ogó³em             1 000         5 000          4 000          3 500      3500

Rozdzia³  VIII
Opis  innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wyko-

rzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy

W ramach dzia³añ maj¹cych na celu poprawê gospodarki
mieszkaniowym zasobem gminy winno byæ d¹¿enie do zbycia
maksymalnej ilo�ci lokali mieszkalnych.

Gmina powinna utrzymaæ zasób mieszkañ komunalnych
na poziomie 5 - 6 mieszkañ w tym lokal socjalny.
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Uchwa³a Nr VI/51/2003
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych  w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz.
733,  2002r. Nr 113, poz. 984) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142 poz. 1591;  2002r. Nr 23, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806)  - Rada Miejska w Kêdzierzynie-Ko�lu uchwala, co
nastêpuje :

§ 1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspól-
noty samorz¹dowej Kêdzierzyna-Ko�la, wprowadza siê zasady
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu Gminy Kêdzierzyn-Ko�le, okre�lone w za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XLVIII/602/2001 Rady Miejskiej
w Kêdzierzynie-Ko�lu z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie okre-
�lenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu gminy z pó�niejszymi zmianami oraz uchwa³a
Nr VI/46/1999r. Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu z dnia 28
stycznia 1999r. w sprawie powo³ania Spo³ecznej Komisji Miesz-
kaniowej.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y  VI/51/2003

Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu
z dnia 27 lutego 2003 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Kêdzierzyn-Ko�le

§ 1. 1. Zasady niniejsze maj¹ zastosowanie do mieszka-
niowego zasobu Gminy Kêdzierzyn-Ko�le i obejmuj¹ procedury
oddawania w najem oraz zamiany lokali mieszkalnych:

1) wynajmowanych na czas nieokre�lony,
2) maj¹cych status lokali socjalnych,
3) wynajmowanych na czas trwania stosunku pracy,
4) lokali mieszkalnych o powierzchni u¿ytkowej przekra-

czaj¹cej 80 m2.
2. W sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Kêdzierzyn-

Ko�le wchodz¹ lokale stanowi¹ce w³asno�æ Gminy, komunal-
nych osób prawnych albo spó³ek prawa handlowego, utworzo-
nych z udzia³em Gminy, z wyj¹tkiem towarzystw budownictwa
spo³ecznego.

3. Jednostki, którym powierzono gospodarowanie miesz-
kaniowym zasobem gminy, zwane dalej jednostkami  admini-
struj¹cymi,  prowadz¹ ewidencjê wolnostanów lokali mieszkal-
nych przeznaczonych do oddania w najem   na czas nieokre�lo-
ny, lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do oddania w na-
jem  na czas stosunku pracy stanowi¹cych w³asno�æ Gminy
Kêdzierzyn-Ko�le.

Zasady ogólne

§ 2. Do wynajêcia przeznaczone s¹ lokale mieszkalne:
1) zdatne do zasiedlenia,
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2) niezdatne do zasiedlenia tzn. takie, w których zu¿yte
elementy wyposa¿enia technicznego zostan¹, na wniosek na-
jemcy, wymienione na koszt wynajmuj¹cego. Zakres napraw i
warunki rozliczenia kosztów tych napraw okre�li umowa pomiê-
dzy najemc¹ i wynajmuj¹cym, zawarta najpó�niej w dniu podpi-
sania przez strony umowy najmu. Wykazy lokali  mieszkalnych,
niezdatnych  do  zasiedlenia  sporz¹dza jednostka administru-
j¹ca i przedstawia do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

§ 3. 1. Lokale mieszkalne mo¿na oddaæ w najem osobie,
której nie przys³uguje tytu³ prawny do innego lokalu, z wy³¹cze-
niem komunalnych mieszkañ s³u¿bowych.

2. W przypadku osób pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñ-
skim, tytu³ taki nie mo¿e równie¿ przys³ugiwaæ ma³¿onkowi.

3. Nie wynajmuje siê lokali wchodz¹cych w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu gminy osobom, które  zrzek³y siê tytu³u praw-
nego do lokalu mieszkalnego lub sprzeda³y w³asny lokal miesz-
kalny w ci¹gu 5 lat poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o wynajê-
cie lokalu mieszkalnego.

§ 4. 1. Postêpowanie w sprawie ustalenia uprawnieñ do
wst¹pienia wnioskodawców w najem lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy prowadzi w³a�ciwa komórka
organizacyjna Urzêdu Miasta.

2. Umowy najmu lokali mieszkalnych zawieraj¹ kierowni-
cy jednostek administruj¹cych.

§ 5. 1. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, z
wy³¹czeniem najmu lokali socjalnych, nastêpuje po wp³aceniu
na rachunek jednostki administruj¹cej wynajmowanym loka-
lem, najpó�niej w dniu zawarcia umowy najmu, kaucji zabezpie-
czaj¹cej stanowi¹cej 5-krotno�æ miesiêcznego czynszu najmu
danego lokalu, obliczonego wg stawek obowi¹zuj¹cych w dniu
zawarcia umowy najmu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê w stosunku do osób
wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 2.

§ 6. 1. Na wniosek osoby zainteresowanej, nawi¹zuje siê
ponownie umowê najmu z by³ym najemc¹, z którym umowa
najmu zosta³a rozwi¹zana na skutek wypowiedzenia dokona-
nego przez jednostkê administruj¹c¹, je¿eli  powodem wypo-
wiedzenia by³y zaleg³o�ci czynszowe, a najemca je uregulowa³
przed opró¿nieniem lokalu. Zawarcie umowy nastêpuje z pierw-
szym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o uregulowanie zaleg³o�ci.

2. Na pisemny wniosek osoby, która pozosta³a w lokalu
opuszczonym przez najemcê, nawi¹zuje siê umowê najmu, je-
¿eli osoba ta jest osob¹ blisk¹ najemcy w rozumieniu art. 691
Kodeksu cywilnego, o ile nie posiada tytu³u prawnego do inne-
go lokalu mieszkalnego.

3. Nawi¹zanie umowy najmu z osob¹, która nie wst¹pi³a
w stosunek najmu po �mierci najemcy, z którym zamieszkiwa³a,
mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w przypadku ustalenia, i¿ osoba ta ze
wzglêdu na z³y stan zdrowia lub podesz³y wiek albo co najmniej
5-cio letnie zerwanie trwa³ych wiêzi z poprzednim miejscem za-
mieszkania,  nie mo¿e do niego powróciæ.

§ 7. Lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieokre-
�lony oraz wynajmowane na czas trwania stosunku pracy o po-
wierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2 mog¹ byæ wynajmo-
wane wy³¹cznie osobom, których dochód miesiêczny przypada-
j¹cy na jednego cz³onka rodziny przekracza okre�lone w przepi-
sach o pomocy spo³ecznej kryterium dochodowe uprawniaj¹ce
osobê samotnie gospodaruj¹c¹ do �wiadczeñ pieniê¿nych z
pomocy spo³ecznej.

§ 8. 1. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ zamiany mieszkañ za
zgod¹ Prezydenta Miasta i po uzyskaniu opinii jednostek admi-
nistruj¹cych zamienianymi lokalami. Zamiany mog¹ byæ reali-
zowane jako:

1) zamiany wzajemne pomiêdzy zainteresowanymi najem-
cami lub w³a�cicielem i najemc¹,

2) zamiany na wniosek najemcy lokalu, w nastêpuj¹cych
przypadkach:

a) je¿eli zamiana mieszkania sta³a siê niezbêdna z uwagi
na  stopieñ niepe³nosprawno�ci: znaczny lub umiarkowany,
stwierdzony orzeczeniem powiatowego zespo³u ds. orzekania o
stopniu niesprawno�ci,

b) je¿eli najemca zajmuj¹cy mieszkanie o okre�lonym
standardzie wnosi o zamianê na lokal o ni¿szym standardzie,

c) je¿eli najemca wystêpuje o zamianê dotychczas zajmo-
wanego mieszkania na mieszkanie o powierzchni normatywnej
okre�lonej w przepisach o dodatkach mieszkaniowych.

2. Standard mieszkania ocenia siê wg ilo�ci elementów
wyposa¿enia lokali w urz¹dzenia techniczne maj¹ce wp³yw na
wysoko�æ czynszu.

3. Nie zezwala siê na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku
na osobê bêdzie przypadaæ mniej ni¿ 5m2 powierzchni ³¹cznej
pokoi lub gdy zamiana mo¿e zagroziæ interesowi miasta.

4. Warunkiem zamiany jest niezaleganie osób ubiegaj¹-
cych siê o zamianê z op³acaniem czynszu najmu i innych op³at
za u¿ywanie lokalu.

5. Zamiany nie mog¹ dotyczyæ komunalnych lokali s³u¿bo-
wych.

Najem lokali mieszkalnych na czas nieokre�lony

 § 9. 1. Wykaz lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowe-
go zasobu Gminy przeznaczonych do oddania w najem na czas
nieokre�lony zatwierdza Prezydent Miasta na wniosek kierowni-
ka jednostki administruj¹cej.

2. Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieokre�lo-
ny mog¹ byæ zawarte z osobami posiadaj¹cymi alternatywnie :

1) co najmniej dwuletnie zameldowanie na pobyt sta³y na
terenie Gminy Kêdzierzyn-Ko�le liczony wstecz od dnia z³o¿enia
wniosku,

2) zameldowanie na pobyt czasowy przy spe³nieniu wa-
runku zamieszkiwania i wykonywania pracy zarobkowej, prowa-
dzenia dzia³alno�ci gospodarczej lub pobierania nauki na tere-
nie Gminy Kêdzierzyn-Ko�le co najmniej przez 2 lata, liczone
wstecz od dnia z³o¿enia wniosku.

§10. 1. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu mieszkalnego na
czas nieokre�lony przys³uguje nastêpuj¹cym osobom:

1) uprawnionym do lokalu zamiennego,
2) które  opu�ci³y  dom  dziecka w  zwi¹zku  z  uzyskaniem

pe³noletno�ci, a przed umieszczeniem w placówce opiekuñczej
zameldowane by³y na terenie gminy Kêdzierzyn-Ko�le,

3) znajduj¹cym siê w trudnych warunkach mieszkanio-
wych i osi¹gaj¹cym dochód za okres ostatnich trzech miesiêcy
nie wy¿szy ni¿ dochód przypadaj¹cych na cz³onka rodziny wg
przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

2. Przez trudne warunki mieszkaniowe rozumie siê:
1) nadmierne zagêszczenie lokalu (powierzchnia pokoi

przypadaj¹ca na cz³onka rodziny nie przekracza 5 m2),
2) konflikty rodzinne (np. potwierdzone wyrokiem s¹do-

wym znêcanie siê nad cz³onkami rodziny), alkoholizm,
3) zamieszkiwanie w lokalu nie spe³niaj¹cym wymogów

pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi ( potwierdzone orze-
czeniem w³a�ciwego organu).

3. Dochód uprawniaj¹cy do oddania mieszkania w najem
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ustalony bêdzie w dniu sk³adania wniosku i oddania mieszkania
w najem, a jego przekroczenie pozbawi wnioskodawcê upraw-
nieñ do nawi¹zania umowy.

4. Trudne warunki mieszkaniowe stanowi¹ podstawê do
ustalenia pierwszeñstwa wynajmowania lokalu wchodz¹cego w
sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy na czas nieokre�lony wy-
³¹cznie, gdy wynikaj¹ one z naturalnego rozwoju rodziny.

Najem lokali mieszkalnych na czas trwania stosunku
pracy

§ 11. Lokale mieszkalne wydzielone w zasobie mieszka-
niowym Gminy do wynajêcia na czas trwania stosunku pracy,
zwane dalej komunalnymi mieszkaniami s³u¿bowymi, bêd¹ wy-
najmowane wg nastêpuj¹cych zasad i kryteriów:

1. Komunalne mieszkania s³u¿bowe wynajmowane s¹
wy³¹cznie na czas trwania stosunku pracy, w zwi¹zku z którym
mieszkania te wynajêto

2. Zgodê na wynajêcie komunalnego mieszkania s³u¿bo-
wego wyra¿a Prezydent Miasta na wniosek zainteresowanego
pracodawcy po zasiêgniêciu opinii kierownika jednostki, której
powierzono zarz¹dzanie komunalnym mieszkaniem s³u¿bowym.

3. Wyra¿aj¹c zgodê na wynajêcie komunalnego mieszka-
nia s³u¿bowego Prezydent Miasta kieruje siê;

1) znaczeniem pracy wykonywanej przez ubiegaj¹cego siê
o najem komunalnego mieszkania s³u¿bowego, dla zaspokaja-
nia potrzeb spo³eczno�ci lokalnej,

2) potrzeb¹ zapewnienia nale¿ytej ochrony komunalnym
obiektom u¿yteczno�ci publicznej.

4. Umowê najmu komunalnego mieszkania s³u¿bowego z
osob¹, która uzyska³a zgodê organu wykonawczego gminy, okre-
�lon¹ w ust. 3, zawiera kierownik jednostki administruj¹cej ko-
munalnymi mieszkaniami s³u¿bowymi.

5. Wykaz komunalnych mieszkañ s³u¿bowych okre�la od-
rêbna uchwa³a Rady Miejskiej.

6. Osoby najmuj¹ce komunalne mieszkania s³u¿bowe
mog¹ ubiegaæ siê o najem lokali mieszkalnych na czas nieokre-
�lony.

Najem lokali socjalnych

§ 12. 1. Wykaz lokali socjalnych zatwierdza Prezydent Mia-
sta na wniosek kierownika jednostki, której powierzono gospo-
darowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

2. Prawo do wynajêcia lokalu socjalnego przys³uguje oso-
bom stale zamieszkuj¹cym na terenie Gminy, które:

1) znalaz³y siê w niedostatku i dochód, który osi¹gaj¹ nie
przekracza 75 % najni¿szej emerytury w gospodarstwie jedno-
osobowym i 50 % w gospodarstwie wieloosobowym i nie posia-
da innych �rodków utrzymania,

2) naby³y prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia
s¹dowego, z zastrze¿eniem, i¿ o kolejno�ci realizacji decyduje
data z³o¿enia wniosku,

3) utraci³y mieszkania wskutek klêski ¿ywio³owej, katastro-
fy, po¿aru i znalaz³y siê w niedostatku, a dochód miesiêczny nie
pozwala na wynajêcie lokalu mieszkalnego,

4) nie posiadaj¹ innych �róde³ utrzymania poza �wiadcze-
niami z pomocy spo³ecznej lub alimentami,

5) nie maj¹ innych �róde³ dochodów, poza zasi³kiem dla
bezrobotnych i na utrzymaniu maj¹ ma³oletnie dzieci.

3. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na czas
okre�lony nie przekraczaj¹cy 1 roku.

Postanowienia koñcowe

§ 13. 1. Wnioski o najem lokali mieszkalnych wynajmo-
wanych na czas nieokre�lony i lokali socjalnych rozpatruje Pre-
zydent Miasta, po przeprowadzeniu postêpowania przez w³a-
�ciw¹ komórkê organizacyjn¹ Urzêdu Miasta.

2. W przypadku odmownego rozstrzygniêcia wydanego
w trybie okre�lonym w ust. 1 wnioskodawca mo¿e w terminie
14 dni od daty zawiadomienia o tym rozstrzygniêciu, zwróciæ
siê do Prezydenta Miasta o ponowne rozpatrzenie wniosku.

3. Prezydent Miasta podejmuje ostateczne rozstrzygniê-
cie w przedmiocie wniosku w terminie 30 dni od daty z³o¿enia
wniosku o ponowne rozpatrzenie.

4. W³a�ciwa komórka organizacyjna Urzêdu Miasta opra-
cowuje i przedk³ada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta:

1) listy osób uprawnionych do wst¹pienia na czas nie-
okre�lony w najem lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkanio-
wego zasobu Gminy,

2) listy osób uprawnionych do wstêpowania w najem lokali
socjalnych wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy.

5. Listy, o których mowa w ust. 4, s¹ raz na kwarta³ przed-
k³adane przez Prezydenta Miasta do wiadomo�ci komisji Rady
Miejskiej w³a�ciwej do spraw polityki mieszkaniowej oraz po-
dawane do publicznej wiadomo�ci poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta.

6. Kolejno�æ osób ujêtych na listach, o których mowa w
ust. 4, uwzglêdnia pierwszeñstwo wst¹pienia w stosunek naj-
mu przys³uguj¹ce tym osobom oraz daty z³o¿enia pozytywnie
rozpatrzonych wniosków o oddanie w najem lokalu wchodz¹-
cego w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.

.
§ 14. 1. W³a�ciwa komórka organizacyjna Urzêdu Miasta

w oparciu listy, o których mowa w § 13 ust. 4 oraz zatwierdzone
przez Prezydenta Miasta wykazy lokali mieszkalnych sporz¹-
dzonych przez jednostki administruj¹ce w my�l niniejszej
uchwa³y, przedk³ada  osobom ujêtym na tych listach, stosowne
propozycje lokali, przeznaczonych do oddania w najem.

2. Propozycje oddania w najem lokalu mieszkalnego i
lokalu socjalnego przedk³adane s¹ osobom uprawnionym do
wst¹pienia w najem wg kolejno�ci umieszczenia na li�cie
uprawnionych, o której mowa w § 13 ust. 4.

3. Skre�lenie z listy uprawnionych, o której mowa w § 13
ust. 4 nastêpuje w przypadku dwukrotnej rezygnacji z przyjêcia
proponowanego lokalu mieszkalnego lub socjalnego i odmo-
wy zawarcia umowy. Nie skutkuje skre�leniem z listy upraw-
nionych, odmowa przyjêcia lokalu, o którym mowa w § 2 pkt. 2.

4. W³a�ciwa komórka organizacyjna Urzêdu Miasta  prze-
kazuje listy osób uprawnionych i lokali mieszkalnych przezna-
czonych do oddania tym osobom w najem kierownikom jedno-
stek administruj¹cych celem realizacji, w drodze zawarcia sto-
sownej umowy najmu.

5. Kierownicy jednostek administruj¹cych sk³adaj¹ raz
na kwarta³, Prezydentowi Miasta informacjê o sposobie reali-
zacji zadania, o którym mowa w ust. 4.  Informacjê tê  Prezydent
Miasta przekazuje komisji Rady Miejskiej w³a�ciwej do spraw
polityki mieszkaniowej.
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Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.42
ustawy   z  dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U.
z 2001 r.  Nr 142, poz.1591 z pó�n. zm./ i art.3 ustawy z dnia
14 grudnia 2001 r.  o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze
S¹dowym,   ustawy - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o Krajo-
wym Rejestrze  S¹dowym oraz ustawy - Prawo dzia³alno�ci go-
spodarczej   / Dz.U. z 2002 r. Nr 1,   poz.2/ -  Rada Gminy w Lubszy
uchwala, co nastêpuje :

§ 1.  Zwalnia siê  z op³at sta³ych wnioski o wpis do ewiden-
cji  dzia³alno�ci gospodarczej sk³adane przez osoby bezrobotne
i   absolwentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grud-
nia  1994 r.   o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu.

 § 2 . Podstaw¹ zwolnienia z op³at sta³ych bezrobotnych i absol-
wentów  jest przed³o¿enie do wniosku za�wiadczenia z Powiatowego
Urzêdu Pracy o spe³nieniu warunków do uznania za bezrobotnego
lub  absolwenta zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art.2 ustawy z dnia 14
grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu.

 § 3 . Zwolnienie z op³at sta³ych za wniosek o wpis do
ewidencji  dzia³alno�ci gospodarczej obejmuje wy³¹cznie doko-
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Uchwa³a  Nr  IV/35/2003
 Rady Gminy w Lubszy

z dnia  21 lutego 2003 r.

w sprawie  zwolnienia od op³at za wniosek o wpis do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej.

nanie pierwszego wpisu i nie ma zastosowania do zmian czy
poszerzenia wpisu.

§ 4. Zwolniæ z op³at sta³ych wnioski o zmianê wpisu do
ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej spowodowane wprowa-
dzeniem administracyjnej zmiany w nazewnictwie ulic b¹d� nu-
meracji  budynków.

§ 5 .  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 6.  Traci moc § 2 uchwa³y Nr XXII /219/2000 Rady Gminy
w Lubszy  z dnia 28 grudnia 2000 r.  w sprawie ustalenia wyso-
ko�ci op³aty  administracyjnej za zarejestrowanie dzia³alno�ci
gospodarczej i zmianê dzia³alno�ci gospodarczej.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia  8 marca
1990 r. 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
153, poz.271, Nr 214, poz. 1806/  -  Rada Miejska w Otmuchowie
uchwala, co nastêpuje:

§1. W Statucie Gminy Otmuchów przyjêtym uchwal¹
Nr XXIV/202/96 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 pa�-
dziernika 1996r. (zmiany : uchwala Nr 1/4/98 z dnia 30 pa�dzier-
nika 1998r., uchwa³a Nr 11/19/98 z dnia 19 listopada 1998r.,
uchwala Nr V/55/99 z dnia 27 lutego 1999 r., uchwa³a Nr XII/110/99
z dnia 22 lipca 1999r., uchwa³a Nr IV/130/99 z 29 pa�dziernika
1999r., uchwala Nr XXXIII/267/2001 z dnia 27 lipca 2001 r.), wpro-
wadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê :
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Uchwa³a Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Otmuchów.

-u¿yte w ró¿nych przypadkach w tre�ci Statutu wyrazy "Za-
rz¹d Miejski" zastêpuje siê u¿ytymi w ró¿nych przypadkach wyra-
zami  "Burmistrz Otmuchowa".

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
Nr 214, poz. 1806) oraz art.10, 11 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r Nr
15, poz.139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279,  2000r.  Nr 12,
poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268,  2001r.  Nr 5, poz.42,
Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154,
poz.1804, 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130, poz.
1112) w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXXVII/252/01 Rady Miejskiej w
Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2001 r.- Rada Miejska w
Strzelcach Opolskich uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê zmianê "Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie" oraz zmia-
nê "Miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania prze-
strzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Szymiszów-
Osiedle, rejon ulic 1 Maja, Ligonia i Piêknej", dotycz¹ce terenu
zabudowy mieszkaniowej we wsi Szymiszów,  w granicach okre-
�lonych   w rysunku planu.

§ 2. 1. Okre�lona w § 1 niniejszej uchwa³y zmiana planów
sk³ada siê z:

a) ustaleñ zmiany planów zawartych w uchwale,
b) rysunku zmiany planów opracowanego  na mapie pod-

stawowej w skali 1: 500, stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

2. Przedmiotem planu jest okre�lenie przeznaczenia dzia-
³ek gruntowych nr 111, 112, 113, 114 z karty mapy 1, obrêb Szy-
miszów pod tereny mieszkaniowe wraz z terenami komunikacji
i uzbrojenia przy uwzglêdnieniu wymogów ochrony �rodowiska.

3. Celem planu s¹ ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia te-
renów, sposobu ich zagospodarowania wraz  z infrastruktur¹,
okre�lone w art. 10 ust. 1 w  punktach 1 -10 wy¿ej wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie wyni-
kaj¹cym z okre�lonych planem rodzajów przeznaczenia terenu.

§ 3 Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

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

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej;

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek  pla-
nu na mapie w skali 1:500 stanowi¹cy za³¹cznik  do niniejszej
uchwa³y;

4) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwa³y przepisy
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Uchwa³a  Nr VI/28/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie"
oraz zmiany "Miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkanio-
wego Szymiszów-Osiedle, rejon ulic 1 Maja, Ligonia i Piêknej", dotycz¹cej terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Szymiszów.

ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenami wynikaj¹ce z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu, które powinno przewa¿aæ na
danym terenie, wyznaczonym liniami  rozgraniczaj¹cymi i okre-
�lonym symbolem literowym;

6) przeznaczeniu towarzysz¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu innego ni¿ podstawowe, któ-
re uzupe³nia i wzbogaca funkcjê podstawow¹ danego terenu i
mo¿e byæ okre�lone liniami podzia³u wewnêtrznego i symbo-
lem literowym;

7) urz¹dzeniach budowlanych - nale¿y przez to rozumieæ
urz¹dzenia techniczne, zapewniaj¹ce mo¿liwo�æ u¿ytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy³¹cza i urz¹dze-
nia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia �cieków,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki;

8) obiektach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
budynki pomocnicze, gospodarcze, gara¿e, obiekty ma³ej archi-
tektury  oraz inne urz¹dzenia pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec prze-
znaczenia terenu lub budynku, a tak¿e lokale u¿ytkowe;

9) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ tere-
ny w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych  ulicy;

10) zabudowie mieszkaniowej niskiej - rozumie siê przez
to zabudowê mieszkaniow¹ nie przekraczaj¹c¹ dwóch kondy-
gnacji nadziemnych i poddasza u¿ytkowego, obejmuj¹c¹  bu-
dynki jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne zawieraj¹ce dwa
mieszkania, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych
w nich rodzin  budynkami gara¿owymi i gospodarczymi;

11) zabudowie jednorodzinnej - rozumie siê przez to je-
den budynek mieszkalny (wolno stoj¹cy, bli�niaczy, szeregowy)
jednorodzinny lub ich zespó³ takich budynków, wraz z przezna-
czonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych w nich rodzin budynkami
gara¿owymi i gospodarczy

12)  us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ ogólnodostêpny
budynek u¿yteczno�ci publicznej, zespó³ budynków lub teren
przeznaczone do wykonywania funkcji: handlu, gastronomii, oraz
innych podobnych funkcji;

13) lokalu u¿ytkowym - rozumie siê przez to czê�æ budyn-
ku, wydzielon¹ sta³ymi przegrodami budowlanymi, albo ca³y bu-
dynek nie bêd¹cy mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym,
a tak¿e gospodarczym;

14) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie siê przez
to grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê powierzchnio-
w¹ na dzia³ce budowlanej;

15) odleg³o�ciach i strefach  ograniczeñ  zabudowy -
nale¿y przez to rozumieæ ograniczenia wywo³ane obecno�ci¹
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lub dzia³aniem istniej¹cych i planowanych funkcji terenu, urz¹-
dzeñ i sieci technicznych, dróg i ulic wymagaj¹cych zachowania
odleg³o�ci od innych funkcji lub terenów  stosownie do wyma-
ganych standardów technicznych;

16) �rodowisku - rozumie siê przez to ogó³ elementów
przyrodniczych, w tym tak¿e przekszta³conych w wyniku dzia³al-
no�ci cz³owieka, a w szczególno�ci powierzchniê ziemi, kopali-
ny, wody, powietrze, zwierzêta i ro�liny, krajobraz oraz klimat;

17) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - rozumie siê przez to
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe
dla otaczaj¹cego �rodowiska, a zw³aszcza ha³as,wibracje, za-
nieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie odpadami;

18) szkodliwej uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska rozumie siê
przez to zjawiska fizyczne lub stany o natê¿eniu utrudniaj¹cym
¿ycie ludzi albo dokuczliwe dla �rodowiska w stopniu powodu-
j¹cym zagro¿enie zdrowia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie
�rodowiska;

19) walorach krajobrazowych  �rodowiska - rozumie
siê przez to warto�ci ekologiczne, estetyczne, widokowe i kultu-
rowe terenu i zwi¹zanych z nim elementów przyrodniczych,
ukszta³towanych przez si³y przyrody lub w wyniku dzia³alno�ci
cz³owieka.

§ 4.   PRZEZNACZENIE TERENÓW

Przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami literowy-
mi i wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi okre�la siê nastê-
puj¹co:

1. MN - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
zabudowy mieszkaniowej niskiej, istniej¹cej i planowanej, wraz
z obiektami towarzysz¹cymi i urz¹dzeniami budowlanymi:

Na terenie tym:
1) ustala siê jako obiekty i funkcje towarzysz¹ce  -  us³ugi

nie przekraczaj¹ce   25 % powierzchni u¿ytkowej budynków  na
dzia³ce (w tym budynków gospodarczych);

2) nakazuje  siê,  aby intensywno�æ zabudowy i utwardze-
nia dzia³ek nie przekracza³y 40 %, ich powierzchni (w tym: bu-
dynki, nawierzchnie utwardzone, doj�cia, dojazdy i parkingi, ta-
rasy i trwa³e urz¹dzenia rekreacyjne),  pozosta³¹ czê�æ dzia³ek
nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie;

3) ustala siê zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, to jest pogorszyæ jego stan,
stanowiæ uci¹¿liwo�æ lub szkodliw¹ uci¹¿liwo�æ dla  �rodowiska i
zdrowia ludzi; wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywa-
niu na �rodowisko, oraz dla których obowi¹zek sporz¹dzenia ra-
portu mo¿e byæ wymagany, wed³ug przepisach szczególnych;

4) ustala siê zakaz realizacji obiektów wymagaj¹cych wie-
lokrotnej obs³ugi transportowej (ponad  2 kursy na dobê)  oraz
ciê¿kiego transportu dostawczego (ponad 3,5 tony);

5) parkingi i gara¿e dla zabudowy mieszkaniowej i us³ug
winny byæ zlokalizowane w ca³o�ci w obrêbie granic dzia³ek;
parkingi  w ilo�ciach okre�lonych  w § 8, ust.3, pkt 1 i 2 niniejszej
uchwa³y, gara¿e w ilo�ci maksimum 2 stanowiska na dzia³ce.

§ 5.  LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£-
TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla istniej¹cej i planowanej zabudowy mieszkaniowej ni-
skiej MN:

1. Ustala siê, ¿e wysoko�æ nowych oraz poddanych prze-
budowie budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ 2 kon-
dygnacji (w tym poddasze u¿ytkowe) i wysoko�ci 12,0 m, liczo-
nej od powierzchni terenu do kalenicy;

2. Dopuszcza siê wysoko�æ nowych oraz przebudowywa-
nych budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji, w tym podda-

sze u¿ytkowe w dachu stromym, i do 14,0 m, liczonych od po-
wierzchni terenu do kalenicy, w przypadku lokalizacji zabudowy
w s¹siedztwie istniej¹cych budynków o zbli¿onych gabarytach,
pod warunkiem nie przekroczenia gabarytu zabudowy s¹sied-
niej oraz  dokonania analizy stopnia ingerencji w krajobraz;

3. Zaleca siê stosowaæ dach dwuspadowy lub czterospa-
dowy, symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci 30o - 45o,  kryty da-
chówk¹ lub materia³em odpowiadaj¹cym dachówce;

4. Ustala siê zasadê nawi¹zania bry³¹ i gabarytem budyn-
ków do istniej¹cej zabudowy;

5. Ustala siê mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych, do wysoko�ci poziomu parteru nie wy¿ej
ni¿ 1,3 m nad poziomem terenu, a w przypadku wystêpowania
wody gruntowej szczelinowej na g³êboko�ci mniej ni¿ 1,0 m pod
powierzchni¹ terenu zaleca siê projektowanie budynków bez
podpiwniczenia;

6. Ustala siê wysoko�æ us³ug towarzysz¹cych, która nie
mo¿e przekraczaæ 1 kondygnacji i 5,0 m, liczonych od powierzchni
terenu do szczytu dachu budynku;

7. Ustala siê wysoko�æ budynków gospodarczych, gara¿y,
która nie mo¿e przekraczaæ kondygnacji z dachem p³askim lub
stromym;

8. Ustala siê, ¿e nieprzekraczalna linia zabudowy zasad-
niczych bry³ planowanych budynków  winna przebiegaæ:

a) w odleg³o�ci 6,0 m,  od linii rozgraniczaj¹cej ulicê  do-
jazdow¹ KD  (ul. 1 Maja),

b) w odleg³o�ci 6,8 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê dojazdow¹
KD  (ul. Szkolna), w nawi¹zaniu do istniej¹cej linii zabudowy,

9. Ustala siê, ¿e nieprzekraczalna linia zabudowy istniej¹-
cych budynków i ich mo¿liwej rozbudowy winna zostaæ utrzyma-
na i przebiegaæ w odleg³o�ci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej
ulicê lokaln¹ KL (ul. Ligonia).

§ 6.  ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW NA DZIA£-
KI BUDOWLANE

1. Dla terenu planowanej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN, usta-
la siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

1) zaleca siê podzia³ na piêæ dzia³ek budowlanych dla za-
budowy wolno stoj¹cej,

2) powierzchnia dzia³ki budowlanej winna wynosiæ nie
mniej ni¿ 1000,0 m2,

3) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki okre�la siê na 22,0 m.

§ 7.  SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW

1. W obszarach  zwi¹zanych z ochron¹ zasobów wodnych
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 333 Opole - Zawadz-
kie i nr 335 Krapkowice - Strzelce Opolskie oraz stref¹ ochrony
po�redniej zewnêtrznej ujêcia wody w Izbicku obowi¹zuj¹  zaka-
zy i ograniczenia okre�lone przepisami szczególnymi.

2. Wymogi dotycz¹ce ograniczenia skutków oddzia³ywa-
nia realizacji ustaleñ planu na �rodowisko okre�la siê w spo-
sób nastêpuj¹cy:

1) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
obowi¹zuje zasada stosowania paliwa proekologicznego, zgod-
nie z zapisem ust. 4, § 9  niniejszej uchwa³y pt. "zasady obs³ugi
w zakresie infrastruktury technicznej";

2) w zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleby i wód przed
zanieczyszczeniem obowi¹zuj¹ zasady:

a) zorganizowanego, selektywnego gospodarowania od-
padami komunalnymi przez specjalistyczne s³u¿by, zgodnie z
zapisem ust. 5, § 9 niniejszej uchwa³y,
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b) uregulowania gospodarki �ciekami sanitarnymi oraz
�ciekami pochodz¹cymi z wód opadowych i roztopowych, zgod-
nie z zapisem ust. 2 i 3 § 9 niniejszej uchwa³y;

c) zachowania naturalnego ukszta³towania terenów po³o-
¿onych wokó³ istniej¹cych i planowanych obiektów budowlanych,
ograniczaj¹c prace niwelacyjne do niezbêdnego minimum.

3. W zakresie ochrony przed ha³asem terenów mieszka-
niowych okre�lonych  symbolem MN, ustala siê obowi¹zek za-
chowania  dopuszczalnych poziomów ha³asu zewnêtrznego
mierzonych na granicy terenów przeznaczenia podstawowego
wg aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych;

4. Przy dokonywaniu nowych nasadzeñ drzew i krzewów
zaleca siê stosowanie gatunków pochodzenia rodzimego.

§ 8.  ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

1. Ustala siê tereny przestrzeni publicznej w zakresie ko-
munikacji, wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, obejmuj¹ce
pasy ulic przeznaczone do obs³ugi bezpo�redniego otoczenia
wraz z urz¹dzeniami budowlanymi nie zwi¹zanymi z obs³ug¹
ruchu pojazdów lub pieszych oraz okre�la siê parametry tech-
niczne stosownie do klasyfikacji funkcjonalnej ulic:

      -   KL - ulice klasy lokalnej uk³adu obs³uguj¹cego, sze-
roko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych       15,0  m,

     -  KD - ulice klasy dojazdowej uk³adu obs³uguj¹cego,
szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych       10,0 -12,0  m.

2. Okre�la siê funkcje u¿ytkowe ulic, a pasach pomiêdzy
liniami rozgraniczaj¹cymi tworz¹ce  przestrzeñ publiczn¹, jako
nastêpuj¹ce:

1) ruch ko³owy i postój pojazdów zgodnie z klasyfikacj¹ i
wynikaj¹cymi z niej parametrami funkcjonalnymi obejmuj¹ce jezd-
nie, wjazdy na posesje, parkingi uliczne, zatoki postojowe, itp.;

2) ruch pieszy i ruch rowerowy,
3) zieleñ izolacyjn¹  w miarê potrzeb i mo¿liwo�ci terenowych,
4) infrastrukturê techniczn¹ komunaln¹ na warunkach

okre�lonych w przepisach szczególnych,
5) lokalizacjê w sposób nie ograniczaj¹cy bezpieczeñstwa

ruchu:
a) obiektów in¿ynierskich oraz urz¹dzeñ technicznych zwi¹-

zanych  z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
b) komunalnych urz¹dzeñ budowlanych dopuszczonych

na warunkach okre�lonych w przepisach szczególnych.

3. Ustala siê minimalne ilo�ci miejsc parkingowych, wy-
znaczonych w obrêbie terenu przeznaczenia podstawowego w
ilo�ciach wynikaj¹cych z aktualnie stosowanych wska�ników
obs³ugi motoryzacji:

1) dla terenu zabudowy  mieszkaniowej niskiej oznaczo-
nego symbolem  MN - 1,5 - 2,0  stanowisk / mieszkanie;

2) dla us³ug wbudowanych lub towarzysz¹cych zabudo-
wie mieszkaniowej:

a) 1-2 stanowisk / 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
wbudowanych,

b) 1-2 stanowisk / 10 miejsc konsumpcyjnych.

§ 9.  ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

1. W zakresie zaopatrzenia w wodê dla celów bytowych,
us³ugowych oraz ochrony przeciwpo¿arowej ustala siê:

1) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu grupowego w Szy-
miszowie,

2) sieci wodoci¹gowe winny byæ prowadzone w pasach
drogowych i ulicznych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi, z uwzglêdnieniem warunków dostêpno�ci wody
dla celów przeciwpo¿arowych.

2. W zakresie odprowadzenia komunalnych �cieków sa-
nitarnych ustala siê nastêpuj¹ce wymogi:

1) dla wiejskiego obszaru gminy nale¿y kompleksowo
rozwi¹zaæ  grupowy system odbioru i oczyszczania �cieków by-
towych, zgodnie  zaleceniami  zawartymi w  "Studium uwarunko-
wañ  i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Strzelce Opolskie" uchwalonym uchwa³¹ Nr XXII/124/2000
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2000 r.;

2) do czasu realizacji grupowego systemu odbioru i oczysz-
czania �cieków bytowych dopuszcza siê odprowadzenie �cie-
ków bytowych do indywidualnych, szczelnych, bezodp³ywowych
zbiorników na nieczysto�ci ciek³e, lokalizowanych zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi;

3) bezodp³ywowe zbiorniki winny byæ sukcesywnie opró¿-
niane, a nieczysto�ci ciek³e wywo¿one  do gminnej oczyszczalni
�cieków;

4) planowane docelowo sieci kanalizacyjne winny byæ pro-
wadzone w pasach ulicznych,  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami szczególnymi;

5) zakazuje siê lokalizowania przydomowych oczyszczalni
�cieków.

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopo-
wych ustala siê nastêpuj¹ce wymogi:

1) w przypadku udokumentowanego braku mo¿liwo�ci
przy³¹czenia do sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza siê od-
prowadzenie wód opadowych na w³asny teren nieutwardzony,
do do³ów ch³onnych lub do zbiorników retencyjnych;

2) docelowo ustala siê odprowadzenie wód opadowych i
roztopowych do krytej kanalizacji deszczowej, do której  pod³¹-
czone bêd¹  wpusty deszczowe i rynny  budynków;

3) ustala siê odprowadzenie krytej kanalizacji deszczowej
do okolicznych rowów po uzgodnieniu warunków ich odprowa-
dzenia, poprzez oczyszczanie �cieków w koñcowych odcinkach
doprowadzalników, w odstojnikach szlamowych,  piaskownikach
i separatorach lekkich olei mineralnych;

4) prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w pasach
ulicznych i drogowych,  a tak¿e przez tereny o innych funkcjach w
sposób nie powoduj¹cy kolizji  z podstawow¹ funkcj¹ terenu
oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê:

1) zastosowanie indywidualnych i lokalnych �róde³ ciep³a,
opartych na paliwie proekologicznym (olej opa³owy, gaz przewo-
dowy oraz energia elektryczna),

2) dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych dla celów
grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenach istniej¹cej
zabudowy mieszkaniowej, do czasu ich pó�niejszej modernizacji;

3) stosowanie paliwa sta³ego do celów grzewczych, w
obiektach innych ni¿ wymienione w pkt. 2, mo¿e byæ dopuszczo-
ne jedynie wyj¹tkowo na podstawie wyników oceny oddzia³ywa-
nia na �rodowisko przyjêtej technologii, zapewniaj¹cej nie prze-
kraczanie dopuszczalnych standardów emisyjnych.

5. W zakresie elektroenergetyki ustala siê:
1) zasilanie istniej¹cych i planowanych budynków z ist-

niej¹cej stacji transformatorowej, znajduj¹cej siê poza terenem
opracowania; zwiêkszenie mocy szczytowej nie spowoduje wy-
miany transformatora,

2) prowadzenie sieci niskiego napiêcia jako napowietrz-
nej oraz jako kablowej, w uzasadnionych technicznie przypad-
kach, prowadzonej g³ównie w pasach rozgraniczenia ulic, dróg
i przestrzeni publicznych,

3) przebudowa istniej¹cych urz¹dzeñ elektroenergetycz-
nych, w wyniku ewentualnej  kolizji spowodowanej realizacj¹
planowanych budynków wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
winna siê odbywaæ na koszt ich inwestorów.
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6. W zakresie ³¹czno�ci ustala siê:
1) adaptacjê  istniej¹cej sieci telefonicznej,
2) w przypadku potrzeby rozbudowy sieci zaleca siê pro-

wadzenie sieci w liniach rozgraniczaj¹cych ulic jako sieci pod-
ziemnej.

7. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) ustala siê zasadê sk³adowania odpadów sta³ych po-

chodz¹cych z obszaru planu na sk³adowisku odpadów we wsi
Szymiszów, zbilansowanym dla gminy Strzelce Opolskie w "Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków  zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Strzelce Opolskie" uchwalonym uchwa³¹
Nr XXII/124/00 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
27 stycznia 2000r. ww. "Studium" zak³ada docelowo system or-
ganizacji gospodarki odpadami komunalnymi dla zespo³u gmin
Strzelce Opolskie, Izbicko i Jemielnica;

2) ustala siê wymóg wyposa¿enia dzia³ek w miejsca na
pojemniki lub kontenery do czasowego gromadzenia odpadów
sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwo�ci ich segregacji i wywozu
na sk³adowisko odpadów, w ramach zorganizowanej, selektyw-
nej gospodarki odpadami przez specjalistyczne s³u¿by, zgodnie
z przepisami szczególnymi,

3) zakazuje siê sk³adowania odpadów komunalnych b¹d�
obojêtnych na terenach jakiejkolwiek funkcji planu.

§ 10.  OCHRONA �RODOWISKA KULTUROWEGO

1. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych, na terenie opracowania planu, znalezisk archeologicznych
na inwestorze ci¹¿y obowi¹zek powiadomienia o znalezisku
S³u¿bê Ochrony Zabytków w Opolu;

2. Planowane  budynki mieszkalne w granicach planu
winny nawi¹zywaæ bry³¹, form¹ dachu i gabarytem do zabudowy
s¹siedniej.

§ 11. Tereny planowane do nowego przeznaczenia mog¹
byæ u¿ytkowane do czasu jego realizacji w sposób dotychczaso-
wy, pod warunkiem udostêpnienia gruntów dla wykonania do-
jazdów i uzbrojenia wynikaj¹cych z ustaleñ planu.

§ 12.  W granicach planu okre�lonych w § 1, trac¹ moc
obowi¹zuj¹c¹ ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie  uchwalo-
nego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Strzelce Opol-
skie  Nr XVIII/78/86 z dnia 23 wrze�nia 1986r.  (Dziennik Urzêdo-
wy Województwa Opolskiego Nr 21, poz.  480 z 1990 r.) oraz
ustalenia miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego
Szymiszów - Osiedle rejon ulic 1 Maja, Ligonia i Piêknej".

§ 13.  Plan  ustala stawkê procentow¹ od wzrostu warto-
�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z  jego uchwaleniem, s³u¿¹c¹ na-
liczeniu i pobraniu jednorazowej op³aty nale¿nej od w³a�ciciela
nieruchomo�ci dla gminy Strzelce Opolskie przy zbyciu nieruchomo-
�ci, dla terenu zabudowy mieszkaniowej niskiej - MN:    10,0  %.

§ 14.  Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Strzelec Opolskich.

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Kowalczykiewicz
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Województwa Opolskiego Nr 25 - 1463 -   Poz.608-609

Na wniosek z dnia 27 lutego 2003 r. Zak³adu Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Namys³owie, zosta³a zmieniona decyzja
administracyjna z dnia 18 listopada 1998 r. Nr WCC/640/88/W/
3/98/DN o udzieleniu koncesji w zakresie wytwarzania ciep³a.

Uzasadnienie:

Decyzj¹ z dnia 18 listopada 1998 r. Nr WCC/640/88/W/3/
98/DN, zmienion¹ decyzjami z dnia 21 marca 2000 r. Nr WCC/
640A/88/W/3/2000/BP i z dnia 25 czerwca 2001 r. Nr WCC/640B/
88/W/3/2001/BK udzielono Zak³adowi Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Namys³owie koncesji na wytwarzanie ciep³a, na okres
do 30 listopada  2008 r.

Wnioskiem z dnia 27 lutego 2003 r., znak L.dz. 236/03,
Zak³ad wyst¹pi³ o zmianê wydanej decyzji, w zwi¹zku ze zmian¹
zakresu prowadzonej dzia³alno�ci, spowodowan¹ moderniza-
cj¹ kot³ów przy ul. Reymonta, po³¹czon¹ z wymian¹ instalacji
odpylania spalin oraz modernizacj¹ kot³owni przy ul. Staromiej-
skiej, polegaj¹c¹ na wymianie kot³ów opalanych wêglem na
kot³y opalane gazem ziemnym.

608

INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Nr WCC/640C/88/W/OWR/2003/HC

z dnia 31 marca 2003 r.

 w sprawie zmiany koncesji dla Zak³adu Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. w Namys³owie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10  kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pó�n. zm.) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca
1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 32 ust. 1 pkt 1
ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Ener-
getyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 18 listopada
1998 r. Nr WCC/640/88/W/3/98/DN, z pó�n. zm., w sprawie udzie-
lenia koncesji na wytwarzanie ciep³a.

Decyzjê z upowa¿nienia Prezesa URE podpisa³ Dyrektor
Po³udniowo-zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regu-
lacji Energetyki z siedzib¹ we Wroc³awiu.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
DYREKTOR

Wincenty Rêkas

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy,  tj. od 1 kwietnia
do 30 wrze�nia 2003r., wska�nik przeliczeniowy  kosztu odtwo-
rzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla
miasta Opola  w wysoko�ci 2 420  z³.

609

Obwieszczenie
W o j e w o d y     O p o l s k i e g o

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla miasta Opola.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia z moc¹ od   1 kwietnia 2003r.

2.Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 25 - 1464 -  Poz.610-612

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê,  co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy tj. od 1 kwietnia do
30 wrze�nia 2003r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu odtworze-
nia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych: dla
powiatu brzeskiego  w wysoko�ci 2 420 z³.

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy tj. od 1 kwietnia do
30 wrze�nia 2003r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu odtworze-
nia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych :

dla powiatu  g³ubczyckiego  w wysoko�ci 2 420  z³.

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy tj. od 1 kwietnia do
30 wrze�nia 2003r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu odtworze-
nia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych:

dla powiatu kêdzierzyñsko - kozielskiego  w wysoko�ci 2 420 z³.

610

Obwieszczenie
W o j e w o d y      O p o l s k i e g o

z dnia  31 marca 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu brzeskiego.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia, z moc¹ od  1 kwietnia 2003r.

2.Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

611

Obwieszczenie
W o j e w o d y       O p o l s k i e g o

z dnia  31 marca 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu g³ubczyckiego.

§2 . 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia, z moc¹ od  1 kwietnia 2003r.

2.Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

612

Obwieszczenie
W o j e w o d y       O p o l s k i e g o

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu kêdzierzyñsko - kozielskiego.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia, z moc¹ od  1 kwietnia 2003r.

2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 25 - 1465 -      Poz. 613-615

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê co nastêpuje:

§ 1.Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy tj. od 1 kwietnia do
30 wrze�nia 2003r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu odtworze-
nia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych :

dla powiatu  kluczborskiego  w wysoko�ci 2 420 z³.

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê , co nastêpuje:

§ 1.Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy tj. od 1 kwietnia do
30 wrze�nia 2003r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu odtworze-
nia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych :

dla powiatu  namys³owskiego  w wysoko�ci 2 420  z³.

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê , co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy tj. od 1 kwietnia do
30 wrze�nia 2003r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu odtworze-
nia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych :

dla powiatu krapkowickiego  w wysoko�ci 2 420  z³.

613

Obwieszczenie
W o j e w o d y     O p o l s k i e g o

 z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu kluczborskiego.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia, z moc¹ od  1 kwietnia 2003r.

2.Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

614

Obwieszczenie
W o j e w o d y      O p o l s k i e g o

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu krapkowickiego.

§ 2.1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia, z moc¹ od  1 kwietnia 2003r.

2.Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

615

Obwieszczenie
W o j e w o d y      O p o l s k i e g o

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu namys³owskiego.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia, z moc¹ od  1 kwietnia 2003r.

2.Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 25 - 1466 - Poz.616-618

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy tj. od 1 kwietnia do
30 wrze�nia 2003r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu odtworze-
nia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych :

dla powiatu  nyskiego  w wysoko�ci 2 420 z³.

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê,  co nastêpuje:

§ 1.Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy tj. od 1 kwietnia do
30 wrze�nia 2003r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu odtworze-
nia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych:

 dla powiatu opolskiego  w wysoko�ci 2 420  z³.

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy tj. od 1 kwietnia do
30 wrze�nia 2003r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu odtworze-
nia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych :

dla powiatu  oleskiego  w wysoko�ci 2 420 z³.

616

Obwieszczenie
W o j e w o d y       O p o l s k i e g o

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu nyskiego.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia, z moc¹ od   1 kwietnia 2003r.

2.Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

617

Obwieszczenie
W o j e w o d y       O p o l s k i e g o

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu oleskiego.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia, z moc¹ od    1 kwietnia 2003r.

2.Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

618

Obwieszczenie
W o j e w o d y       O p o l s k i e g o

z dnia  31 marca 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu opolskiego.

§ 2.1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia, z moc¹ od   1 kwietnia 2003r.

2.Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 25 -1467 - Poz. 619-621

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê,  co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy tj. od 1 kwietnia do
30 wrze�nia 2003r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu odtworze-
nia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych:

 dla powiatu strzeleckiego  w wysoko�ci 2 420  z³.

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê,  co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy tj. od 1 kwietnia do
30 wrze�nia 2003r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu odtworze-
nia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych:

 dla powiatu prudnickiego  w wysoko�ci 2 420  z³.
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Obwieszczenie
W o j e w o d y       O p o l s k i e g o

z dnia   31 marca 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu prudnickiego.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia, z moc¹ od  1 kwietnia 2003r.

2.Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

620

Obwieszczenie
W o j e w o d y       O p o l s k i e g o

z dnia   31 marca 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu strzeleckiego.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia, z moc¹ od  1 kwietnia 2003r.

2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.1060, z 2001 r. Nr
45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr
113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) w zwi¹zku z postanowieniem
S¹du Okrêgowego w Opolu z dnia 11 grudnia 2002 r. Sygn. akt
I Ns 199/02 oraz postanowieniem S¹du Apelacyjnego we Wro-
c³awiu z dnia 31 stycznia 2003 r. Sygn. akt I A Cz 91/03 - uniewa¿-
niaj¹cymi wybory w Okrêgu Wyborczym Nr 3 do Rady Powiatu w
Namys³owie, zarz¹dzam:
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ZARZ¥DZENIE NR 47/03
WOJEWODY OPOLSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie ponownego ustalenia wyników wyborów w Okrêgu Wyborczym Nr 3 do Rady Powiatu w Namys³owie.

§ 1. Ponowne przeliczenie g³osów niewa¿nych w Obwo-
dach g³osowania: Nr 2 we W³ochach, Nr 5 w Grêboszowie, Nr 6
w Siemys³owie (gmina Domaszowice), Nr 2 w Pokoju, Nr 4 w
Domaradzu, Nr 6 w Zawi�ci (gmina Pokój), Nr 3 w D¹browie,
Nr 5 w Biestrzykowicach (gmina �wierczów) i ustalenie wyni-
ków g³osowania na poszczególnych kandydatów z list komite-
tów wyborczych zarejestrowanych w Okrêgu Wyborczym Nr 3 do
Rady Powiatu w wyborach zarz¹dzonych na dzieñ 27 pa�dzierni-
ka 2002 r.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 25 - 1468 -     Poz. 621

§ 2. Na podstawie zweryfikowanych wyników g³osowania,
ponowne ustalenie wyników wyborów w Okrêgu Wyborczym
Nr 3 przez Powiatow¹ Komisjê Wyborcz¹ w Namys³owie.

§ 3. Terminy wykonania ponownych czynno�ci wyborczych
okre�la kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dze-
nia.

§ 4. 1. Na podstawie art. 62 ust. 2 Ordynacji Wyborczej
stwierdzam, ¿e w wyniku powo³anych na wstêpie orzeczeñ s¹-
dowych, mandaty radnych Rady Powiatu w Namys³owie trac¹:

z listy nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1) Mazur Roman Piotr
2) Szubert Jerzy Czes³aw

z listy nr 6 Komitet Wyborczy PSL
1) Michta Andrzej Kazimierz
2) Zaj¹c Barbara

z listy nr 8 Forum Rozwoju Ziemi Namys³owskiej
1) Owczarek Piotr Józef
2. Zgodnie z art. 62 ust. 3 Ordynacji Wyborczej wyga�niê-

cie mandatów radnych nastêpuje z dniem podania zarz¹dzenia
do publicznej wiadomo�ci.

§ 5.Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego,
a nadto podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci.

WOJEWODA OPOLSKI
   El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 47/03

Wojewody Opolskiego
z dnia 4 kwietnia 2003 r.

KALENDARZ  WYBORCZY

Termin wykonania czynno�ci

wyborczej

Tre�æ czynno�ci

do 22.04.2003 r.

 

1. podanie do publicznej wiadomo�ci zarz¹dzenia Wojewody Opolskiego w

sprawie ponownego ustalenia wyników wyborów w Okrêgu Wyborczym

Nr 3 do Rady Powiatu       w Namys³owie

25.04.2003 r.

godz. 9.00

 

2. zwo³anie posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, wymienionych

w § 1 zarz¹dzenia, powo³anych do przeprowadzenia wyborów do rad

gmin, rad powiatów i sejmików województw zarz¹dzonych na dzieñ 27

pa�dziernika 2002 r.

25.04.2003 r.

godz. 13.00

 

3. zwo³anie posiedzenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Namys³owie,

powo³anej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i

sejmików województw zarz¹dzonych na dzieñ 27 pa�dziernika 2002 r.


