
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia  8 maja  2003 r. Nr 33

TRE�Æ:
Poz.:

�

UCHWA£Y

763 - Rady Miejskiej w Bia³ej Nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w bud¿ecie
Gminy Bia³a na rok kalendarzowy 2002.......................................................................................................................1786

764 - Rady Miejskiej w G³ogówku Nr V/54/2003  z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy G³ogówek..........................................................1787

765 - Rady Gminy Jemielnica Nr VII/39/03  z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie okre�lenia zasad
korzystania z sali wielofunkcyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jemielnicy..........................................1796

766 - Rady Miejskiej w Niemodlinie Nr III/20/2002  z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zmian do uchwa³y
Nr XLVI/344/2001  z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie bud¿etu Gminy Niemodlin na rok 2002.........................................1797

767 - Zarz¹du Powiatu Opolskiego Nr 37/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie rozk³adu godzin pracy
aptek ogólnodostêpnych na terenie Powiatu Opolskiego..........................................................................................1799

768 - Rady Gminy w Reñskiej Wsi Nr V/39/03  z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
w Wiêkszycach.....................................................................................................................................................................1800

769 - Rady Gminy w Reñskiej Wsi Nr V/40/03 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w
Wiêkszycach......................................................................................................................................................................1801

770 - Rady Gminy w Reñskiej Wsi Nr V/41/03 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w
Wiêkszycach........................................................................................................................................................................1802

771 - Rady Gminy w Reñskiej Wsi Nr V/42/03 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w
Radziejowie.........................................................................................................................................................................1803

772 - Rady Gminy w Reñskiej Wsi Nr V/43/03 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w
D³ugomi³owicach...............................................................................................................................................................1804

773 - Rady Gminy w �wierczowie Nr V/21/2003  z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmian w Statucie
Gminy �wierczów...............................................................................................................................................................1805

774 - Rady Gminy Tarnów Opolski Nr VI/32/03 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory.................................................................................1807

775 - Rady Gminy w Tarnowie Opolskim Nr VI/35/03 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia wieloletnie-
go programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Tarnów Opolski na lata 2003 -2007............................1827

776 - Rady Gminy Tarnów Opolski Nr VI/36/03 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski.....................................................1829

777 - Rady Miejskiej w Wo³czynie Nr VI/37/2003  z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% z wyj¹tkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprze-
da¿y napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wo³czyn, warunków sprzeda¿y tych napojów oraz
wprowadzenia zakazu spo¿ywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych na tere-
nie miasta i gminy Wo³czyn.............................................................................................................................................1831

POROZUMIENIE

778 - Porozumienie Nr 2/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych
zadañ z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegó³owymi i spó³kami wodnymi................................................1833

INFORMACJE

779 - Informacja Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach z dnia 25 kwietnia
2003 r. w sprawie przeprowadzenia oprysków lasów na terenie województwa opolskiego..............................1834

780 - Informacja o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w sprawie wyga�niêcia decyzji
koncesyjnych dla Huty "ANDRZEJ" Spó³ka Akcyjna w upad³o�ci z siedzib¹  w Zawadzkiem .............................1834



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 33 - 1786 -          Poz. 763

OBWIESZCZENIE

781 - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 kwietnia 2003 r. o wynikach wyborów
do Rady Powiatu w Namys³owie....................................................................................................................................1835

OG£OSZENIE

782 - Og³oszenie Starosty Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie mo¿liwo�ci zg³aszania
kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych............................................1835

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 /
oraz art. 109 w zwi¹zku z art. 119 oraz art.110 i 124 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155, poz.
1014; 1999 r.  Nr 38, poz.360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr
110, poz.1255; 2000 r.  Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz.
550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz.1315;
2001r.  Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145, poz. 1623; 2002 r. Nr 41,
poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984,  Nr 156, poz.
1300 / oraz art. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 -  2002
/ Dz.U.  Nr 150, poz. 983, Nr 162, poz.1119; 2000 r. Nr 95, poz.
1041; 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574,  Nr 145, poz. 1623
/-Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie Gmi-
ny Bia³a na 2002 rok.

ZWIÊKSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE DOCHODÓW
                                                                 o  kwotê    35.000,00

 Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                o  kwotê       35.000,00

Rozdzia³ 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorz¹du terytorialnego    o  kwotê       35.000,00

§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                             o  kwotê        35.000,00
ZWIÊKSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE WYDATKÓW
                                                                o  kwotê  130.177,00

 Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa                                                         o  kwotê        1.200,00

Rozdzia³ 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne
                                                               o  kwotê        1.200,00

wydatki bie¿¹ce                                                 o  kwotê       1.200,00

763

Uchwa³a  Nr III/27/2002
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Bia³a na rok kalendarzowy 2002 r.

 Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie         o  kwotê      94.112,00

Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe    o kwotê      84.957,00

wydatki bie¿¹ce                                        o  kwotê     84.957,00

Rozdzia³ 80110 - Gimnazja                             o  kwotê       1.963,00

wydatki bie¿¹ce                                   o  kwotê       1.963,00
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi          o  kwotê       1.963,00

Rozdzia³ 80113 - Dowo¿enie uczniów do szkó³
                                                                 o  kwotê      2.189,00
wydatki bie¿¹ce                                                o  kwotê      2.189,00
Rozdzia³ 80114 - Zespo³y ekonomiczno-administracyjne

szkó³                                                                o  kwotê         5.003,00
wydatki bie¿¹ce                                                 o  kwotê       5.003,00

 Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia                   o  kwotê        1.440,00

Rozdzia³ 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
                                                               o  kwotê        1.400,00

wydatki bie¿¹ce                                                         o  kwotê       1.400,00

Rozdzia³ 85195 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
                                                                 o  kwotê            40,00

wydatki bie¿¹ce                                                 o  kwotê            40,00

 Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                    o  kwotê          200,00

Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na   ubezpieczenia spo³eczne                                  o  kwotê           200,00

wydatki bie¿¹ce                                  o  kwotê           200,00 .
 Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                               o  kwotê      33.225,00

Rozdzia³ 85401 - �wietlice szkolne         o  kwotê      20.408,00
wydatki bie¿¹ce                                                       o  kwotê     20.408,00
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Rozdzia³ 85404 - Przedszkola                 o  kwotê      12.817,00
wydatki bie¿¹ce                                                        o  kwotê      12.817,00

ZMNIEJSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE WYDATKÓW
                                                                 o  kwotê    95.177,00

 Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa                                                         o  kwotê        1.200,00

Rozdzia³ 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne
                                                               o  kwotê        1.200,00

wydatki bie¿¹ce                                              o  kwotê       1.200,00
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi           o  kwotê       1.200,00

 Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                     o  kwotê             40,00

Rozdzia³ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe  o  kwotê  40,00

rezerwy                                                                          o kwotê             40,00

 Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie         o  kwotê      77.454,00

Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe   o  kwotê      59.811,00

wydatki bie¿¹ce                                    o  kwotê     59.811,00
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi         o  kwotê     59.811,00

Rozdzia³ 80110 - Gimnazja                          o  kwotê      14.640,00

wydatki bie¿¹ce                                                o  kwotê      14.640,00

Rozdzia³ 80114 - Zespo³y ekonomiczno-administracyjne
szkó³                                                                o  kwotê         3.003,00

wydatki bie¿¹ce                                                         o  kwotê       3.003,00
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi           o  kwotê       3.003,00

 Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia                   o  kwotê        1.400,00

Rozdzia³ 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
                                                                o  kwotê        1.400,00

wydatki bie¿¹ce                                              o  kwotê       1.400,00
w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi            o  kwotê       1.400,00

 Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                   o  kwotê          200,00

Rozdzia³ 85319 - O�rodki pomocy spo³ecznej
                                                                o  kwotê           200,00

wydatki bie¿¹ce                                                o  kwotê           200,00

 Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                               o  kwotê      14.883,00

Rozdzia³ 85401 - �wietlice szkolne         o  kwotê       6.959,00

wydatki bie¿¹ce                                            o  kwotê      6.959,00
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi        o  kwotê      6.959,00

Rozdzia³ 85404 - Przedszkola          o  kwotê       7.924,00

wydatki bie¿¹ce                                    o  kwotê       7.924,00
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi            o  kwotê       7.924,00.

§ 2. Wielko�æ bud¿etu po wprowadzonych zmianach wynosi:

Plan wydatków bud¿etu 14.449.113,0
Plan dochodów bud¿etu        14.358.375,00

Ró¿nicê pomiêdzy wielko�ci¹ dochodów a wydatków zrów-
nowa¿ono:

Nadwy¿k¹ bud¿etow¹ pochodz¹c¹ z wolnych �rodków
                                                                            - 163.262,00 z³.
Rozchody / sp³ata kredytów /                         - 254.000,00 z³.
                                                                         ----------------------
                                                                               90.738,00 z³.
�rodki te przeznaczone zosta³y na sp³atê kredytu.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ
w Urzêdzie oraz na tablicach og³oszeñ na terenie gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

Na  podstawie   art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8
marca  1990  r.    o  samorz¹dzie  gminnym    ( Dz. U. z  2001 r.  Nr
142  poz.  1591,   2002 r.  Nr  23  poz.  220, Nr  62  poz.  558, Nr
113  poz. 984 )  oraz     art.  26  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r.  o
zagospodarowaniu  przestrzennym  (  Dz. U.  z  1999 r.  Nr  15
poz.  139, Nr  41  poz.  412,  Nr 111 poz. 1279,   2000 r.  Nr 12   poz.
136,  Nr 109   poz.  1157,  Nr  120  poz.  1268,   2001r.  Nr 5  poz.
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Uchwa³a Nr V/54/2003
Rady   Miejskiej w G³ogówku

z  dnia  31 marca 2003 r.

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  G³ogówek.

42,  Nr  14   poz. 124,  Nr  100 poz. 1085,  Nr  115   poz. 1229,  Nr
154  poz. 1804,  2002 r.  Nr  5  poz.  42,  Nr  113  poz. 984)  -  Rada
Miejska  w   G³ogówku    uchwala, co  nastêpuje:

§ 1.  Uchwala  siê  zmianê  miejscowego  planu  zagospo-
darowania  przestrzennego  gminy  G³ogówek   we    wsiach
Rac³awice �l¹skie i  Szonów .



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 33 - 1788 -         Poz. 764

Zakres  zmiany  planu  obejmuje  przeznaczenie  czê�ci
dzia³ek  nr:  31/1, 31/2, 32, 1299, 33/1, 33/5, 33/6, 1246, 1245/3,
1245/7, 1245/8, 1245/12, 1245/13, 1245/9, 1245/11, 1245/14,
1228,1247, 1229/1, 1442, 1227, 1225, 1224/2, 1224/3, 1224/4,
1223, 1439, 1041, 1042, 1043  z  arkusza  mapy 1  i nr:  1044,1437,
1046, 1422, 1056, 1404, 1106/3,  1480, 1105, 847, 848,1483,
1482 z  arkusza  mapy 4 obrêb  Rac³awice  �l¹skie  oraz  nr :
19/3, 19/1, 20, 560/4, 21  z  arkusza  mapy  2  obrêb  Szonów  pod
lokalizacjê  gazoci¹gu  o  �rednicy  nominalnej  DN 150  mm
relacji  Szonów - G³ucho³azy.

§ 2.  Integraln¹  czê�ci¹ zmiany  planu  s¹  rysunki  planu
stanowi¹ce  za³¹czniki  do  niniejszej  uchwa³y :

-  za³¹cznik  nr 1  sporz¹dzony  na  mapie  w  skali  1 : 10 000
-  oraz  za³¹czniki  nr  2a, 2b, i  2c    sporz¹dzone na  mapie

w  skali  1 : 5000 .
Rysunki  zmiany  planu okre�laj¹  planowan¹  trasê  gazo-

ci¹gu  i  teren   przeznaczony  pod  budowê  gazoci¹gu.

§ 3.  Na  obszarze  stanowi¹cym  przedmiot  zmiany  planu
wystêpuje  teren  zaliczony  do  drugiej  klasy  lokalizacji.

§ 4.  Wyznacza  siê  trasê  projektowanego  gazoci¹gu
wysokiego ci�nienia  wraz  z  przyleg³ym  pasem  terenu  o szero-
ko�ci  20,0 m.

Zgodnie  z  oznaczeniem  na  rysunkach  planu  w  pasie
tym  zakazuje  siê  lokalizacji  obiektów  przeznaczonych   na  cele
mieszkalne.

Dopuszcza  siê  zmianê planowanej  trasy  gazoci¹gu   w
obszarze  objêtym  zmian¹  planu  w  przypadkach  uzasadnio-
nych  wzglêdami  technicznymi  lub  formalnoprawnymi,  przy
zachowaniu  wymagañ  okre�lonych  w  przepisach  szczegól-
nych.

§ 5.  Wyznacza  siê  strefê  kontrolowan¹  o  szeroko�ci  4 m,
której  linia  �rodkowa  pokrywa  siê  z  osi¹  gazoci¹gu . W  strefie
tej  zakazuje  siê  wznoszenia  budynków,  urz¹dzania  sta³ych
sk³adów  i  magazynów, sadzenia  drzew,  podejmowania  dzia³al-
no�ci  mog¹cej  zagroziæ  trwa³o�ci  gazoci¹gu  podczas  jego
eksploatacji.

Skutki  prawne  wynikaj¹ce  z  wyznaczenia  w  niniejszej
zmianie  planu   strefy  kontrolowanej  obci¹¿aj¹  w³a�ciciela
gazoci¹gu.

§ 6.  Skrzy¿owania  gazoci¹gu  z  drogami,  liniami  kolejo-
wymi,   elementami  uzbrojenia  podziemnego  nale¿y  rozwi¹zaæ
zgodnie  z  przepisami  szczególnymi  oraz  stosownie  do  uzgod-
nieñ  z  w³a�cicielami  tych obiektów.

§ 7.  Przekroczenie  gazoci¹gu  przez  koryta  cieków  natu-
ralnych  i  rowów   winny  byæ  wykonane  prostopadle  i  wymagaj¹
uzgodnienia  z  administratorem  a  tak¿e  uzyskania  pozwolenia
wodnoprawnego.

§ 8.  Na  terenie  objêtym  zmian¹  planu,  wszelkie  odkryte
w  trakcie  budowy  gazoci¹gu  przedmioty  zabytkowe  podlegaj¹
ochronie  prawnej.  Ustala  siê  obowi¹zek  uzgodnienia  projektu
budowlanego  gazoci¹gu  z  Wojewódzkim  Oddzia³em  S³u¿by
Ochrony  Zabytków  w  Opolu.

§ 9. 1. W zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi :
a/ W trakcie prowadzenia prac ziemnych zapewniona zo-

stanie segregacja humusu i warstw ziemnych z wykopu pod ga-

zoci¹g dla potrzeb przysz³ej rekultywacji terenu i przywrócenia
powierzchni objêtej pracami budowlanymi jej pierwotnej war-
to�ci u¿ytkowej zwi¹zanej z funkcj¹ rolniczej produkcji ro�linnej

b/ Masy ziemne powsta³e w wyniku prac przy budowie
gazoci¹gu zostan¹ w ca³o�ci wykorzystane dla potrzeb rekulty-
wacji terenu budowy i przywrócenia jej pierwotnej warto�ci u¿yt-
kowej zwi¹zanej z funkcj¹ rolniczej produkcji ro�linnej

c/ Na stokach o spadkach powy¿ej 5% nakazuje siê za-
stosowanie technik rekultywacji minimalizuj¹cych i zapobie-
gaj¹cych erozji warstwy glebowej

d/ W trakcie prowadzenia prac budowlanych zakazuje siê
wykorzystywania powierzchni gruntów rolnych do tymczasowe-
go gromadzenia paliw i innych substancji niebezpiecznych
zwi¹zanych z technologi¹ budowy i prób ci�nieniowych gazo-
ci¹gu.

2. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej

a/ Zakazuje siê lokalizowania stacjonarnych instalacji
nadziemnych zwi¹zanych z funkcjonowaniem gazoci¹gu jak np.
stacji redukcyjnych, stacji pomiarowych itp. w obrêbie  doliny
rzeki Osob³ogi

b/ Rozwi¹zania techniczne zwi¹zane z przekroczeniem
rzeki Osob³ogi gazoci¹giem powinny zapewniaæ bezpieczeñ-
stwo jego funkcjonowania w czasie sytuacji powodziowych.

3. Przedsiêwziêcie kwalifikowane jest do mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko i wymaga sporz¹dzenia ra-
portu oraz przeprowadzenia postêpowania w sprawie oceny
oddzia³ywania na �rodowisko.

§10.  Inwestor  ponosi  koszty:
-  nadzoru  archeologicznego  w  razie  ujawnienia  przed-

miotu  o  cechach  zabytku   podczas  wykonywania  robót
ziemnych,

-  rekultywacji  czasowo  zajêtego  terenu  celem  przywró-
cenia   dotychczasowego  sposobu  u¿ytkowania  gruntu.

§11.  Teren  objêty  zmian¹  miejscowego  planu  zago-
spodarowania  przestrzennego  jest  po³o¿ony  w  dolinie  rzeki
Osob³ogi , stanowi¹cej  obszar  ochronny  dla  G³ównego  Zbior-
nika  Wód  Podziemnych  nr  332 - Subniecka  Kêdzierzyñsko-
G³ubczycka,  posiadaj¹cego  status  najwy¿szej  ochrony  (ONO).
Szczegó³owe  zasady  ochrony  wód  okre�laj¹  przepisy  prawa
wodnego.

§12. Dla  terenu  objêtego  niniejsz¹  zmian¹  planu,
zgodnie  z  art.  36   ust. 3  ustawy  o  zagospodarowaniu
przestrzennym ,  ustala  siê  stawkê  s³u¿¹c¹  naliczaniu  op³aty
w  zwi¹zku  ze  zmian¹  warto�ci  nieruchomo�ci.  Wysoko�æ
stawki  wynosi  0 %.

§13. W  sprawach  nie  okre�lonych  ustaleniami  niniej-
szej  zmiany  planu  obowi¹zuj¹  przepisy  ustaw  szczególnych.

§14. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
G³ogówka.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady  Miejskiej

Marek  Pelka
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Na  podstawie  art. 40  ust. 2  pkt. 4  ustawy  z  dnia  8 marca
1990 r. o  samorz¹dzie  gminnym  ( Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz.
1591 ;  2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984,
Nr 214 , poz. 1806 )-   Rada  Gminy  uchwala,  co  nastêpuje :

§ 1. Ustala siê tre�æ "Regulaminu korzystania z sali wielo-
funkcyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jemielnicy� -
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
   Rady  Gminy
 Herbert Pyka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/39/03
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 24 marca 2003 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA  Z  SALI WIELOFUNKCYJNEJ
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W JEMIELNICY

1.  Przedmiot uregulowania

Przedmiotem "Regulaminu korzystania z sali wielofunkcyj-
nej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jemielnicy�, zwanym
w dalszej czê�ci regulaminem, jest:

1.1.Okre�lenie zasad korzystania z sali wielofunkcyjnej przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Jemielnicy oddanej w zarz¹d
i administrowanie Dyrektorowi Publicznej Szko³y Podstawowej w
Jemielnicy ,

1.2.Ustalenie cen i op³at za korzystanie z obiektu ,

1.3.Sposób ustalania cen i op³at za korzystanie z obiektu.

2. Podstawa prawna

2.1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 - z pó�n. zm. )

2.2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. Nr 25 , poz. 113 - z pó�n. zm.)

2.3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komu-
nalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 9 , poz. 43 - z pó�n.  zm.)

3.      Zasady korzystania z sali wielofunkcyjnej przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej  w Jemielnicy

3.1. Z sali wielofunkcyjnej przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Jemielnicy mog¹ korzystaæ:
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Uchwa³a Nr VII/39/03
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 24 marca 2003 r.

w  sprawie  okre�lenia zasad korzystania z sali wielofunkcyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jemielnicy.

a) szko³y podstawowe ,
b) gimnazjum ,
c) kluby i zwi¹zki sportowe ,
d) organizacje i instytucje kulturalne , o�wiatowe i wy-

chowawcze ,
e) organizacje i instytucje kultury fizycznej ,
f) zak³ady pracy
g) osoby indywidualne.

3.2. Podmioty uprawnione do korzystania z sali wielo-
funkcyjnej mog¹ realizowaæ swoje uprawnienia poprzez:

a) organizowanie obowi¹zkowych i dodatkowych  zajêæ
wychowania fizycznego ,

b) organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych ,
c) organizowanie imprez i zawodów sportowo - rekre-

acyjnych.

3.3. W pierwszej kolejno�ci prawo do korzystania z obiek-
tu przys³uguje:

a) szko³om podstawowym ,
b) gimnazjum
c) instytucjom i stowarzyszeniom kulturalnym , o�wiato-

wym i kultury fizycznej ,
d) jednostkom organizacyjnym realizuj¹cym , w zakresie

swoich zadañ statutowych upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu.

3.4. Terminarz korzystania z obiektu ustala Dyrektor Pu-
blicznej Szko³y Podstawowej w Jemielnicy bior¹c pod uwagê
uregulowania zawarte w ust. 3.2 i 3.3.

3.5 . Za stan techniczny obiektu i jego wykorzystanie zgod-
ne z przeznaczeniem odpowiada Dyrektor Publicznej Szko³y
Podstawowej w Jemielnicy. Dyrektor Szko³y zobowi¹zuje na-
uczycieli wychowania Publicznej Szko³y Podstawowej i Publicz-
nego Gimnazjum oraz gospodarza obiektu  do ka¿dorazowe-
go sprawdzania  stanu technicznego obiektu , po zakoñczeniu
zajêæ , z dan¹ grup¹ , i do sporz¹dzania stosownych  protokó-
³ów je¿eli stwierdzono uszkodzenie mienia. Protokó³ podpisu-
j¹: nauczyciel wychowania fizycznego lub gospodarz obiektu
oraz  osoba , która dopu�ci³a siê uszkodzenia mienia lub opie-
kun danej grupy.

3.6. Gospodarz obiektu prowadzi dziennik zajêæ w taki
sposób, aby mo¿na by³o ustaliæ ilo�æ odbytych zajêæ na sali,  w
tym ilo�æ godzin odp³atnych.

3.7. Obiekt - sala mo¿e zostaæ udostêpniona do u¿ytku
po spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:

a) w przypadku m³odocianych lub grup mieszanych wie-
kowo , je¿eli znajduj¹ siê pod opieka osoby doros³ej posiada-
j¹cej niezbêdne kwalifikacje ,

b) w przypadku osób doros³ych , je¿eli jedna z tych osób
podejmie siê opieki na grup¹.
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4. Zasady ustalania odp³atno�ci za korzystanie z obiek-
tu - sali

4.1. Op³atê za korzystanie z sali ustala siê jako:
a) rycza³t miesiêczny - w wypadku , gdy podmiot uzgodni³

korzystanie z obiektu na okres d³u¿szy ni¿ miesi¹c ,
b) op³atê godzinowa - w wypadku gdy podmiot uzgodni³

korzystanie z obiektu na okres krótszy ni¿ miesi¹c.

4.2. Op³atê godzinow¹ stanowi¹ koszty utrzymania obiek-
tu , przy pe³nym wykorzystaniu obiektu , na które sk³adaj¹ siê:

a) koszty zatrudnienia gospodarza obiektu ,
b) koszty energii elektrycznej ,
c) koszty ogrzewania ,
d) koszty dostarczania wody i odbioru �cieków ,
e) koszty sprzêtu i jego uzupe³nienia.

4.3.  Rycza³t miesiêczny stanowi iloczyn ilo�ci godzin uzgod-
nionych do wykorzystania w miesi¹cu i op³aty godzinowej , po-
mniejszony o 10%.

4.4. Pracownik Urzêdu Gminy odpowiedzialny za szko³y i
przedszkola , corocznie do  31 grudnia ka¿dego roku sporz¹dza
kalkulacjê stawki godzinowej na rok nastêpny , przedstawia j¹
do zatwierdzenia Wójtowi Gminy a nastêpnie podaje do wiado-
mo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.

4.5.  W uzasadnionych okoliczno�ciach podmioty korzy-
staj¹ce z obiektu mog¹ otrzymaæ zwolnienie  ca³kowite lub czê-

�ciowe z op³at. Decyzjê w tej sprawie podejmuje Wójt na pisem-
ny wniosek podmiotu korzystaj¹cego z obiektu.

4.6. Szko³y Podstawowe , Gimnazjum , instytucje kultury i
kultury fizycznej prowadzone przez Gminê oraz Towarzystwo
Spo³eczno Kulturalne Niemców na �l¹sku Opolskim , korzysta-
j¹   z obiektu nieodp³atnie.

4.7. Op³aty za korzystanie z obiektu wnoszone s¹ w dniu ,
w którym nast¹pi³o korzystanie z sali , a w przypadku op³at po-
bieranych w formie rycza³tu - z góry za dany miesi¹c. Nastêpnie op³aty
te wnoszone s¹ na konto bankowe wskazane przez Urz¹d Gminy.

4.8. Op³atê godzinow¹ za korzystanie z obiektu , dla pod-
miotów spoza gminy  Jemielnica , podwy¿sza siê o 50%.

5. Postanowienia koñcowe

5.1. W za³¹czeniu do niniejszego Regulaminu podaje siê
wysoko�æ op³aty godzinowej za korzystanie z sali wraz z kalkulacj¹.

5.2. Dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej w Jemielni-
cy ponosi pe³na odpowiedzialno�æ za prawid³ow¹ realizacje
postanowieñ niniejszego Regulaminu.

5.3. Dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej w Jemielni-
cy zobowi¹zany jest do przedk³adania Wójtowi Gminy sprawoz-
dania z realizacji postanowieñ niniejszego Regulaminu dwa
razy w roku w okresach sprawozdawczo�ci bud¿etowej.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 51, ust. l 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. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 83, poz. 931, Nr
110, poz. 1255,  2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz.
550, Nr 95, poz. 104, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315,
2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98,
poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz.
1368, Nr 145, poz. 1623,  2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300)-
Rada. Miejska uchwala, co nastêpuje:

§1. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany do bud¿etu Gmi-
ny Niemodlin na 2002 rok:

l. Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                                 o kwotê 43.064,00 z³
w tym:

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa
§ 077 - wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno-

�ci nieruchomo�ci zmniejsza siê             o kwotê 120.288,00 z³.
Dzia³ 750 - Administracja publiczna
§ 045 - wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzê-

dowe zwiêksza siê                                           o kwotê 3.000,00 z³,
§ 069 - wp³ywy z ró¿nych op³at zmniejsza siê
                                                                   o kwotê 3.000,00 z³,
§ 075 - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze zwiêksza siê

                                                                    o kwotê 5.000,00 z³.

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

§ 050 - podatek od czynno�ci cywilnoprawnych zmniejsza siê
                                                                    o kwotê 50.000,00 z³,
§ 046 - wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej zwiêksza siê
                                                                 o kwotê 76.500,00 z³,
§ 091 - odsetki wprowadza siê             kwotê 27.000,00 z³.

766

Uchwa³a Nr III/20/2002
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian do uchwa³y Nr XLVI/344/2001 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Niemodlin na rok 2002, zmienionej uchwa³ami Rady Miejskiej: Nr XL VII/351/2002 z dnia

21 lutego 2002 r., Nr XLVIII/382/2002 r. z dnia 27 marca 2002 r.. Nr L/400/2002 z dnia 29 maja 2002 r., Nr LII/413/2002 z dnia
25 czerwca 2002 r., Nr LIII/413/2002 z dnia 26 wrze�nia 2002 r., Nr LIV/423/2002 z dnia 10 pa�dziernika 2002 r., uchwa³ami

Zarz¹du Miejskiego: Nr 501/2002 z dnia 25 stycznia 2002 r., Nr 536/2002 dnia 29 marca 2002 r., Nr 551/2002 z dnia
26 kwietnia 2002 r., Nr 565/2002 z dnia 17 maja 2002 r., Nr 577/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r., Nr 596/2002 z dnia 9 sierpnia

2002 r., Nr 603/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r.. Nr 623/2002 z dnia 3 pa�dziernika 2002 r., Nr 633/2002
z dnia 8 listopada 2002 r. oraz Zarz¹dzeniem Burmistrza Nr 1/3/2002 z dnia 29 listopada 2002 r.
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Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia
§ 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa zwiêksza

siê                                                                   o kwotê 115.852,00 z³,
§ 092 - pozosta³e odsetki zmniejsza siê   o kwotê 19.000,00 z³.
Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia
§ 048 - wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu

zwiêksza siê                                                         o kwotê 8.000,00 z³.
2.  Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków

 o kwotê 43.064,00 z³
w tym:
Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa
Rozdzia³ 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydatki bie¿¹ce zmniejsza siê          o kwotê 23.000,00 z³.
Dzia³ 757 - Obs³uga d³ugu publicznego
Rozdzia³ 75702 - Obs³uga papierów warto�ciowych, kre-

dytów i pozy czek j. s.t.
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê              o kwotê 3.000,00 z³.
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe
- wynagrodzenia osobowe zwiêksza siê o kwotê 57.271,00 z³,
- pochodne od wynagrodzeñ zwiêksza siê o kwotê 2.500,00 z³.
Rozdzia³ 80104 - Przedszkola przy szko³ach podstawo-

wych
- wynagrodzenia osobowe zmniejsza siê  o kwotê 10.500,00 z³,
- pochodne od wynagrodzeñ zmniejsza siê o kwotê 1.500,00 z³,
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê                  o kwotê 500,00 z³.

Rozdzia³ 80110 - Gimnazja
- wynagrodzenia osobowe zwiêksza siê o kwotê 20.900,00 z³,
- pochodne od wynagrodzeñ zmniejsza siê
                                                                 o kwotê 10.500,00 z³,
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê               o kwotê 600,00 z³.
Rozdzia³ 80113 - Dowo¿enie uczniów do szkó³
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê             o kwotê 4.293,00 z³.
Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia
Rozdzia³ 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê              o kwotê 8.000,00z³.

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzia³ 85401 - �wietlice szkolne
- wynagrodzenia osobowe zwiêksza siê o kwotê 14.500,00 z³,
- pochodne od wynagrodzeñ zmniejsza siê o kwotê 2.000,00 z³.
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdzia³ 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
- wydatki maj¹tkowe zmniejsza siê o kwotê 21.000,00 z³.
3. Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Nr XLVI/344/2001 Rady Miej-

skiej w Niemodlinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie bu-
d¿etu Gminy Niemodlin na rok 2002 otrzymuje brzmienie jak
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi .

§3. 1.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski
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Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. -
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z pó�n. zm.)- Zarz¹d
Powiatu Opolskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Ustala siê rozk³ad godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na
terenie Powiatu Opolskiego, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.  Apteki z terenu miast: Niemodlin i Ozimek pe³niæ bêd¹ dy¿ury
ca³odobowe w celu zapewnienia dostêpno�ci �wiadczeñ w porze nocnej,
w niedzielê, �wiêta i inne dni wolne od pracy.

§ 3.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego.

G odz. otwarcia

Lp N a z w a  a p t e k i
p o n ie d z i a ³ e k

    �  p i¹ t e k
s o b o t a

A d r e s G m i n a

1 ¯ 8.30 � 17.00 8.30 � 12.00 u l. O zim ska 22 A , 46 -053 Chrz¹stowice C hrz¹stowice

2 �D ¹b rowa� 9.00 � 17.00 9.30 � 12.00 u l. ks. Sztonyka 36 A , 49-120 D ¹b rowa D ¹b rowa

3 �V adem ecum � 8.30 � 17.00 8.30 � 13.00 u l. Korfantego 1  A , 46 -080 Chró�cice

4 ¯
8.30 � 16.00

czw.  8.30 � 17.00

I i III  sob.

9.00 � 13.00
u l. D w orcowa 5 , 46-020  C zarnow¹sy

5 �St. R ochus� 8.30 � 17.00 8.30 � 13.00 u l. N am ys³owska 34, 46-081 D obrzeñ  W ielk i

6 ¯ 8.00 � 16.30 nieczynna u l. R eym onta  4 , 46-081  D obrzeñ  W ielki

7 ¯ 8.00 � 16.00 8.00 � 12.30 u l. R ynek  4 , 46-082  Kup

D obrzeñ  W ielki

8 �C hm ielowicka� 9.00 � 18.00 nieczynna u l. O grodowa 9 , 46-070  C hm ielowice

9 �M alwa� 8.30 � 17.30 8.00 � 13.00 u l. ks. B .B iliñskiego 2 , 46 -070 Kom prachcice
Kom prachcice

10 �Pod Lipam i� 8.00 � 16.00 9.00 � 12.00 u l. O polska 70 A , 46- 024 £ubniany £ ubniany

11 ��l¹ska� 8.30 � 14.30 8.30 � 13.00 u l. O leska 5 , 46-026 Stare B udkowice

12 ¯ 9.00 � 15.30 9.00 � 12.00 u l. Lipowa 40, 46 -030  M urów

M urów

13 �N a G órce� 8.00 � 18.00 8.00 � 14.00 u l. O polska 6 /8 , 49-100  N iem odlin

14 �N iem odliñska� 8.00 � 18.00 9.00 � 13.00 u l. W ojska Polskiego 6 , 49 -100 N iem odlin

15 �Pharm acon� 8.00 � 18.00 9.00 � 13.00 u l. R ynek  53, 49 -100 N iem odlin

16 �B azaltow a� 8.00 � 17.00 9.00 � 13.00 u l. X X -Lecia PR L 4, 49 -156 Gracze

N iem odlin

17 �Arnika� 8.00 � 15.00 nieczynna ul. Kolejowa 1 Huta Ma³apanew, 46-040 Ozimek

18 ¯ 8.00 � 19.00 8.00 � 14.00 u l. C zêstochow ska 19 , 46 -040 O zim ek

19 ¯ 7.30 � 18.30 8.00 � 15.00 u l. O polska 2 , 46-040 O zim ek

O zim ek

20 �Panaceum � 8.00 � 15.00 nieczynna u l. Kolejowa 8 , 49 -325 Kar³owice

21 �Pod W ag¹� 8.00 � 17.00 8.00 � 14.00 u l. D w orcowa 5 , 46-090  Pop ielów

22 �V ita� 8.30 � 16.30 8.00 � 13.00 u l. S ³oneczna 1 , 46 -083 Sio³kowice Stare

Popielów

23 ¯ 8.00 � 17.00 8.30 � 13.00 u l. Zawadzkiego 11, 46-060  Prószków Prószków

24 �Lib ra� 8.30 � 16.30 nieczynna u l. P rzedszkolna 1 , 46 -050  Nak ³o

25 ¯
8.00 � 18.00

�r. i  pi¹t.  do 17.00
9.00 � 12.00 u l. D w orcowa 12, 46 -050  Tarnów O p .

Tarnów O polsk i

26 �M ed ica� 8.30 � 17.00 9.00 � 13.00 u l. �wierczewskiego 17 A , 49-130  Tu ³owice Tu³owice

27 �Aronia� 9.00 � 16.00 9.00 � 12.00 u l. O polska 39 C , 46 -045 Turawa

28 ¯ 8.00 � 15.00 9.00 � 12.00 u l. O leska 4 , 46-023 O sow iec

Turawa
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Uchwa³a Nr 37/03
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie Powiatu Opolskiego.

§ 4.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Naczelnikowi Wydzia³u
Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Opolu.

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

Zarz¹d Powiatu Opolskiego:
1. Henryk Lakwa

2. Krzysztof Wysdak
3. Irena £ysy-Cichoñ

4. Zygmunt Olbryt
5. Rudolf Mohlek

Za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Powiatu
Nr 37/03   z dnia  10 lutego 2003 r.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 33 - 1800 -            Poz.768

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 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 153 poz. 1271,  Nr 214
poz. 1806 )- Rada Gminy w Reñskiej Wsi uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê ulicy stanowi¹cej nieruchomo�æ oznaczon¹ w
ewidencji gruntów jako dzia³ka  nr 147/42 (czê�æ) we wsi Wiêkszyce
nazwê, ulica Z a m k o w a. Ulicê oznaczono na za³¹czniku graficznym
kolorem czerwonym.
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Uchwa³a Nr V/39/03
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

 z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Wiêkszycach .

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Reñska Wie�.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 33 - 1801 -            Poz.769

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 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 153 poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806 ) -Rada Gminy w Reñskiej
Wsi uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê ulicy stanowi¹cej nieruchomo�æ oznaczo-
n¹ w ewidencji gruntów jako dzia³ka  nr 148 i (czê�æ) 147/42 we
wsi Wiêkszyce nazwê, ulica £ ¹ k o w a. Ulicê oznaczono na
za³¹czniku graficznym kolorem czerwonym.
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Uchwa³a Nr V/40/03
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

 z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Wiêkszycach .

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Reñ-
ska Wie�.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 33 - 1802 -             Poz. 770

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 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 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806 ) -Rada Gminy w Reñskiej Wsi uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê ulicy stanowi¹cej nieruchomo�æ oznaczon¹ w
ewidencji gruntów jako dzia³ka  nr 591/7 i 592/12  we wsi Wiêkszyce
nazwê, ulica S ³ o n e c z n a. Ulicê oznaczono na za³¹czniku graficznym
kolorem czerwonym.
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Uchwa³a Nr V/41/03
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

 z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Wiêkszycach .

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Reñska
Wie�.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 33 - 1803 -        Poz. 771

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 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 153 poz. 1271,  Nr 214
poz. 1806 )- Rada Gminy w Reñskiej Wsi uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê ulicy stanowi¹cej nieruchomo�æ oznaczon¹ w
ewidencji gruntów jako dzia³ka  nr 51/15  we wsi Radziejów nazwê
ulica S p o r t o w a.

Ulicê oznaczono na za³¹czniku graficznym kolorem czerwonym.
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Uchwa³a Nr V/42/03
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

 z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Radziejowie.

§ 2.    Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Reñska
Wie�.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 33 - 1804 -           Poz.772

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (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 )- Rada Gminy w Reñskiej Wsi uchwala,  co nastêpuje:

§ 1.  Nadaje siê ulicy stanowi¹cej nieruchomo�æ oznaczon¹ w
ewidencji gruntów jako dzia³ka  nr 404/7  we wsi D³ugomi³owice pomiê-
dzy ulic¹ Dêbowsk¹ i Kwiatow¹  nazwê,  ulica S p o k o j n a. Ulicê
oznaczono na za³¹czniku graficznym kolorem czerwonym.
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Uchwa³a Nr V/43/03
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

 z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w D³ugomi³owicach.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Reñska
Wie�.

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

 Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 33 - 1805 -        Poz. 773

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806/  -  Rada Gminy �wierczów
uchwala:

§1.  W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Rady Gminy w �wier-
czowie Nr XIX/176/6/96 z dnia 29 marca 1996r. w sprawie uchwa-
lenia jednolitego tekstu Statutu Gminy �wierczów (Dziennik Urzê-
dowy Województwa Opolskiego Nr 27 , poz. 101;   2001 r. Nr 94
poz. 779) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Gmina �wierczów
jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialne-
go powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim teryto-
rium"

2) W § 1 ust.2 po wyrazie �jest" dopisuje siê wyraz "miej-
scowo�æ".

3) Ust.3 otrzymuje brzmienie "Gmina �wierczów obejmu-
je obszar o powierzchni 110,3 km2 po³o¿ona jest w powiecie
namys³owskim, województwie opolskim. Granice gminy okre-
�lone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszego
Statutu".

4) Po ustêpie 3 dopisuje siê ust.4 w brzmieniu:
"Gmina posiada herb, którego wizerunek wraz z opisem

stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu. Barwy gminy okre�la jej flaga.
Flag¹ Gminy �wierczów jest z³oty prostok¹t z na³o¿onymi przy
obu marginesach bocznych - barwami b³êkitu i zieleni.

2. Skre�la siê § 2.
3. W § 4 skre�la siê wyrazy "zarz¹dzie-nale¿y przez to rozu-

mieæ Zarz¹d Gminy �wierczów"
4. Skre�la siê § 5.
5. 1) W § 6 skre�la siê ust.2 i 3
2) w ust. 1otrzymuje brzmienie
"Gmina w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb jej miesz-

kañców realizuje zadania w³asne, zadania zlecone z zakresu
administracji rz¹dowej wynikaj¹ce z ustaw szczegó³owych, oraz
zadania przyjête od administracji rz¹dowej w drodze porozu-
mienia",

3) w ust.4 wyrazy "zatwierdzony przez Radê Gminy" zastê-
puje siê wyrazami "nadany przez Wójta Gminy".

6. W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "ust. 1 w celu wykony-
wania zadañ gmina tworzy jednostki organizacyjne".

7.  § 8 skre�la siê.
8.  § 9 skre�la siê.
9.  W § 11 ust.2 skre�la siê.
10.  § 12 skre�la siê.
11. § 13 otrzymuje brzmienie:
"Gminê �wierczów tworz¹ nastêpuj¹ce so³ectwa:
1) Biestrzykowice,
2) B¹kowice z przysió³kami Lipa, Przygorzele i Bielice,
3) D¹browa z przysió³kiem Ku�nica D¹browska,
4) Gola z przysió³kiem Skórze,
5) Grodziec,
6) Miejsce,
7) Miodary z przysió³kami Grabówka, Ku�nice i Zielony Las,
8) Staro�cin,
9) �wierczów,
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Uchwa³a Nr V/21/2003
Rady Gminy w �wierczowie

z dnia 28 lutego 2003 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy   �wierczów.

10) Wê¿owice z przysió³kiem Ja�winka,
11) Zbica z przysió³kami Osiek, Ozi¹bel,Pieczyska, Wo³cz,

Zawada i Zorzów."
12. W § 14 skre�la siê ust. 1.
13. W § 15 wyraz "Zarz¹du" zastêpuje siê wyrazami "Wójt".
14. Skre�la siê § 16.
15. 1) w § 17 ust. 1 skre�la siê.
2) w ust.2 po s³owie "powszechnym" dodaje siê wyrazy "i

bezpo�rednim" po s³owach "wybory radnych" dodaje siê wyrazy
"Wójta Gminy" a po s³owach "odwo³anie Rady" dopisuje siê
wyrazy "lub Wójta Gminy".

16. W§ 18 ust. 1skre�la siê,
17. W § 18a ust. 1skre�la siê wyrazy "Zarz¹d Gminy".
18. W§ 19 ust.2 skre�la siê.
19. §20 skre�la siê.
20. W § 23 skre�la siê ust.2, 3 i 4.
21. § 24 skre�la siê.
22. W § 25 ust. 1 skre�la siê.
2) w ust.3 po wyrazie "obrad" skre�la siê kropkê i dopisu-

je siê wyrazy jedynie w przypadku przewidzianym w ustawach",
23. W § 26 wyraz "zarz¹dowi" zastêpuje siê wyrazem "Wój-

towi".
24. W § 27 cyfrê "1" zastêpuje siê cyfr¹ "4".
25. Skre�la siê § 28.
26. § 29 skre�la siê.
27. W § 30 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie "komisja rolnic-

twa i infrastruktury".
2) Lit. C otrzymuje brzmienie "komisja spo³eczna",
3) Skre�la siê ust.2,
4) w ust.4 po wyrazie "przewodnicz¹cego" dodaje siê wy-

razy "i zastêpcê".
28. W § 31 po wyrazie "pracy" dopisuje siê wyraz "komisji",

cyfrê "1" zastêpuje siê cyfr¹ "4".
29. W § 31 a ust. 1 skre�la siê,
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie "w sk³ad komisji rewizyjnej

wchodzi do piêciu radnych z zastrze¿eniem, ¿e je¿eli liczba klu-
bów jest wiêksza sk³ad komisji powiêkszy siê".

3) skre�la siê 3 i 4.
30. W § 32 pkt.3 skre�la siê wyrazy "Zarz¹d Gminy".
31. § 33 skre�la siê.
32. W § 34 skre�la siê ust. 1i 3.
33. W § 35 po wyrazie "upowa¿nieniami" dopisuje siê wyraz

"okre�lonymi",
2) w ust. 3 wyraz "zarz¹d" zastêpuje siê wyrazem "Wójta".
34.1)W § 35 a, skre�la siê ust. 1            -
2) w ust. 2 pkt. 1 liczbê "piêæ" zastêpuje siê liczb¹ "trzy".
35. § 36 otrzymuje brzmienie:
1. ,,§ 36 Za udzia³ w pracach rady oraz posiedzeniach

komisji radnemu i so³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y
i diet wg zasad okre�lonych w odrêbnej uchwale Rady.

2. Wymienione w ust. 1 nale¿no�ci mog¹ byæ zrycza³towa-
ne uchwa³¹ Rady Gminy".

36. Skre�la siê § 37.
37. Skre�la siê § 38.
38. W § 39 po wyrazie "regulamin" dopisuje siê wyraz

"Rady, cyfrê 1" zastêpuje siê cyfr¹ "4"
39. § 40 skre�la siê.



Dziennik Urzêdowy
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40. Skre�la siê §41,42,43,44 i 45.
41. Skre�la siê § 46,47, 48, 49, 50  i 51.
42. Skre�la siê § 53, 54, 55.
43. W § 56 w zdaniu pierwszym skre�la siê wyrazy "Prze-

wodnicz¹cy Zarz¹du oraz".
44. Skre�la siê § 57.
45. W § 58 w ust. 1skre�la siê wyrazy "w zakresie ustalo-

nym przez zarz¹d".
46. W § 59 ust.3 pkt.2 po wyrazie "gminy" dopisuje siê

wyrazy �i Wójta Gminy".
47. Skre�la siê § 61 i 62.
48. § 63 otrzymuje brzmienie:
"§ 63 Zasady i tryb przeprowadzania referendum okre�lo-

ne zosta³y w aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawie o referendum
gminnym".

49. § 64 otrzymuje brzmienie"
"§ 64 Gmina prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasa-

dach okre�lonych w przepisach aktualnie obowi¹zuj¹cego pra-
wa".

50. § 65 i 66 skre�la siê.
51. § 67 i 68 skre�la siê.
52.1) W § 72 ust. 1 skre�la siê,
2)w ust.2 wyrazy "ust. 1" zastêpuje siê wyrazami "dla jego

uchwalenia".
W za³¹czniku nr 3 do Statutu Gminy �wierczów  wykaz

gminnych jednostek organizacyjnych - wprowadza siê nastêpu-
j¹ce zmiany:

a. w pkt-2 skre�la siê wyrazy "sportu i rekreacji".
b. pkt. 3 skre�la siê.
c. pkt.7 otrzymuje brzmienie "Publiczne Gimnazjum w

�wierczowie".

§3. W za³¹czniku nr 4 do Statutu Gminy �wierczów - Regu-
lamin Rady Gminy w �wierczowie - wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1. W § 3 wyrazy "zarz¹du" zastêpuje siê wyrazem "Wójta".
2. W § 4 wyraz "terytorialnym" zastêpuje siê wyrazem "gmin-

nym", skre�la siê wyrazy "na podstawie ustaw" a dopisuje siê
wyraz "prawa".

3. W § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie "sesje zwo³uje Prze-
wodnicz¹cy Rady zgodnie z planem pracy Rady nie rzadziej jed-
nak ni¿ raz na kwarta³, a tak¿e sesje nie przewidziane w planie a
zwo³ywane w trybie okre�lonym w ustawie o samorz¹dzie gminnym".

Skre�la siê ust.3, 4 i 5.
4. W § 7 po s³owie "okre�lone" dopisuje siê wyrazy "usta-

wie o samorz¹dzie gminnym i".
5. W § 8 ust.4 skre�la siê kropkê i dopisuje siê wyrazy

"poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy".

6. W § 9 wyraz "zarz¹d" zastêpuje siê wyrazem "Wójt".
7. W § 11 skre�la siê ust.2.
8. W § 13 wyraz "zastêpca" zastêpuje siê wyrazem v-ce

przewodnicz¹cy".
9. W § 15 ust.1 skre�la siê.
10. W § 16 skre�la siê wyraz "projekt".
11. W § 17 ust.1 wyraz "zarz¹du" zastêpuje siê wyrazem

"Wójta".
2) w ust. 5 skre�la siê wyrazy "lub cz³onek zarz¹du" wyraz

"pracownik" na koñcu zadania zastêpuje siê wyrazami "przez
Wójta kierownik lub pracownik Urzêdu Gminy".

12. W § 20 skre�la siê ust.2
13. W § 21 w ust. 3 skre�la siê wyrazy "skre�lenia tematu

z porz¹dku obrad" oraz wyrazy "tajnego g³osowania".
14. Skre�la siê §25 i 26.
15. W § 28 w ust.3 po wyrazie "obrad" dopisuje siê wyrazy

"lub przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej".

16. Skre�la siê §29, 30 i 31.
17. W § 32 ust.1 po zdaniu "podstawê prawn¹" dopisuje

siê zdanie "postanowienia merytoryczne", w zdaniu trzecim skre-
�la siê wyrazy "organów sprawuj¹cych nadzór nad jej realiza-
cj¹".

2) Po ust.2 dopisuje siê ust. 2a w brzmieniu:
"2a. - projekty uchwa³ opiniowane s¹ co do ich zgodno�ci

z prawem przez radcê prawnego".
3) ustêp 5 otrzymuje brzmienie:
"ust.5 Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³a�ciwym jednost-

kom do realizacji i do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci".
14. Skre�la siê § 33.
15.Skre�la siê § 35.
18. W §37 skre�la siê ust.4.
19. Skre�la siê §40, 41 i 41 a.
20. W § 42 ust.1 wyraz jego zastêpcê " zastêpuje siê wyra-

zami , jednego wiceprzewodnicz¹cego" , ust.2 otrzymuje brzmie-
nie:

"ust.2 Rada powo³uje sta³e i dora�ne komisje rady odrêb-
n¹ uchwa³¹, ustalaj¹c ich sk³ad osobowy, zakres i przedmiot
dzia³ania".

21. Skre�la siê §43 i 44.
22. W § 45 skre�la siê ust.1 ,
2) w ust.2 skre�la siê wyrazy "spo�ród pozosta³ych cz³on-

ków",
3) w ust.4 skre�la siê wyrazy "mo¿e tak¿e pomniejszyæ lub

zwiêkszyæ ich liczebno�æ".
4) skre�la siê ust. 5 i 6.
23. Skre�la siê §46 i 47.
24. W § 48 skre�la siê ust.2.
25. Skre�la siê § 53 i 54.
26. W § 55 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"ust. 1 Przewodnicz¹cy Rady organizuje prace Rady oraz
prowadzi obrady sesji".

2) w ust.4 wyrazy  �zarz¹dem" zastêpuje siê wyrazem �Wój-
tem",

3) w ust.5 skre�la siê wyrazy �zarz¹du i podleg³ych mu
jednostek" dopisuje siê wyrazy �oraz Wójta".

4) w ust. 6 wyrazy �zarz¹du i" skre�la siê.
27. Skre�la siê § 56 i 57.
28. W § 58 ust.3 wyrazy �terytorialnym" zastêpuje siê wyra-

zem "gminnym".
29. W § 60 w ust.2 wyrazy �który w zakresie organizacji

pracy biura podlega bezpo�rednio Przewodnicz¹cemu Rady"
zastêpuje siê wyrazami " wyznaczony przez Wójta Gminy".

30. Uregulowania rozdzia³u VI - Postanowienia koñcowe
oznacza siê jako §61.

2) w ust. 1 po wyrazie "Regulamin: dopisuje siê wyraz
jako za³¹cznik do Statutu Gminy", skre�la siê zdanie �W g³oso-
waniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu Rady".

§4. W za³¹czniku nr 1 do Regulaminu Rady Gminy - Regu-
lamin Komisji Rewizyjnej" wprowadza siê zastêpuj¹ce zmiany:

1. Skre�la siê § 1.
2. Skre�la siê § 4.
3. W § 5 w ust.2 wyrazy �przeprowadzenie kontroli o cha-

rakterze doradczym" zastêpuje siê wyrazami �wykonanie innych
zadañ kontrolnych w zakresie i formach wskazanych w uchwale
Rady Gminy".

4. W § 7 skre�la siê ust.2.
5. W § 8 ust.3 skre�la siê wyrazy  �zaproszone na komisjê".
6. W § 9 skre�la siê ust.2.
7. W § 9a ust. 1 wyraz "zarz¹dowi" zastêpuje siê wyrazem

"Wójtowi".
2) skre�la siê ust.2.
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8. W § 11 w ust.2 wyrazy �zarz¹du" zastêpuje siê wyrazem
�Wójta" po wyrazie �organizacyjnych" dopisuje siê wyrazy  �i jed-
nostek pomocniczych gminy".

9. W § 12 po lit. c dodaje siê lit. d w brzmieniu:
d) �celowo�ci".
10. Uregulowania § 17 oznacza siê jako ust.1, dopisuje

siê ust.2 w brzmieniu:
"ust.2 Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ

na rêce Przewodnicz¹cego Rady Gminy uwagi dotycz¹ce prze-
biegu kontroli i jej wyników".

11. W § 20 wyraz �Zarz¹du" zastêpuje siê wyrazem �Wójta".
12. Skre�la siê §24.
13. § 26 otrzymuje brzmienie:
"§ 26,1. Niniejszy Regulamin zosta³ ustalony na podsta-

wie § 45 Regulaminu Rady Gminy,  jako za³¹cznik nr 1 do ww.
Regulaminu i wchodzi w ¿ycie z dniem wej�cia w ¿ycie Statutu
Gminy

2. Zmian w regulaminie Komisji Rewizyjnej dokonuje siê
w trybie okre�lonym dla jego ustalenia.

§5. Skre�la siê za³¹cznik nr 2 do Regulaminu Rady Gminy
- Regulamin pracy Zarz¹du Gminy.

§6.  Zobowi¹zuje siê Komisjê Statutow¹ , powo³an¹ przez
Radê Gminy, w celu przygotowania zmian w Statucie Gminy
�wierczów do opracowania tekstu jednolitego Statutu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Roman ¯o³nowski

Na  podstawie   art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8  marca
1990  r.    o  samorz¹dzie  gminnym    ( Dz. U.  z  1996 r.  Nr  13  poz.
74 ,  Nr  58  poz.  261,   Nr  106, poz.  496,  Nr  132  poz. 622 ;
1997r.  Nr  9,  poz.  43,   Nr  106  poz.  679,  Nr  107   poz.  686,  Nr
113,  poz.  734,   Nr  123  poz.  775;  1998 r.  Nr  155  poz.  1014,
Nr 162  poz. 1126;  2000  r.  Nr 26,  poz.  306,  Nr  48  poz.  552,  Nr
88  poz.  985,  Nr  62,  poz.  718,  Nr  95   poz.1041,  Nr  91  poz.
1009;  2001 r.  Nr  45  poz.  497 )  oraz     art.  26  ustawy  z  dnia
7  lipca  1994r  o  zagospodarowaniu  przestrzennym  (  Dz. U.  z
1999 r.  Nr  15  poz.  139,   Nr  41  poz.  412,Nr  111 poz.  1279;
2000 r.   Nr  12   poz.  136,  Nr  109   poz.  1157,  Nr  120  poz.  1268;
2001r.   Nr  14   poz.  124 )  -  Rada  Gminy  Tarnów  Opolski
uchwala,  co  nastêpuje:

Rozdzia³  1
Ustalenia  podstawowe

§ 1. Uchwala  siê   miejscowy   plan  zagospodarowania
przestrzennego  terenu  wsi  Przywory  w  granicach  administra-
cyjnych.

§ 2. 1. Przepisy   niniejszej  uchwa³y  wraz  z  ustaleniami
okre�lonymi  na  rysunku  planu    stanowi¹  ustalenia   miejsco-
wego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu.

2. Rysunek  planu  stanowi¹cy  za³¹cznik   do  niniejszej
uchwa³y  sk³ada  siê  z  dwóch  czê�ci;

1) - obejmuj¹cej  tereny  istniej¹cego  zainwestowania
miejscowo�ci,  tereny  przeznaczone  pod  rozwój  zainwestowa-
nia  oraz  tereny  u¿ytków  rolnych  po³o¿onych  w  bezpo�rednim
otoczeniu -  wykonanej  na  mapie  w skali  1 :  2000,

2) -   obejmuj¹cej  grunty  wsi,  peryferyjnie  oddalone  od
obszaru  zurbanizowanego,  stanowi¹ce  u¿ytki  rolne - wykona-
nej  na  mapie  w  skali 1 : 10 000.
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Uchwa³a  Nr  VI / 32 / 03
         Rady   Gminy   Tarnów  Opolski

   z  dnia  27  marca  2003 r.

w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Przywory.

§ 3.1. Rysunek  miejscowego  planu  zagospodarowa-
nia  przestrzennego  przy  pomocy  graficznych   oznaczeñ   okre-
�la :

1/przeznaczenie  i  warunki  przestrzennego   zagospoda-
rowania  terenów.

2/ zasady   podzia³u  nieruchomo�ci.
2. Rozró¿nia  siê  nastêpuj¹ce  rodzaje  ustaleñ  regulacyj-

nych   i  funkcjonalnych  planu ;
1) Obowi¹zuj¹ce ,   okre�lone  na  rysunku  jako:
a) granice  obszarów  objêtych  planem,
b) linie  rozgraniczenia  terenów  o  ró¿nym  przeznaczeniu

lub  o  ró¿nych  zasadach  zagospodarowania,
c) symbole  przeznaczenia  terenów,
d) nieprzekraczalne  linie  zabudowy,
e) granice  obszarów  objêtych  ochron¹   prawn¹  lub

sanitarn¹, terenów  podlegaj¹cych  ochronie  na  podstawie
przepisów  szczególnych.

2) Pozosta³e  oznaczenia  maj¹  charakter  informacyjny,
dozwolone  jest   ich   u�ci�lenie  na  etapie  decyzji  o  warun-
kach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.

§ 4  .Ilekroæ  w  przepisach  niniejszej  uchwa³y  mówi  siê  o:
1) Terenie - nale¿y  przez  to  rozumieæ  wyznaczony  liniami

rozgraniczaj¹cymi   obszar  o  okre�lonej funkcji  oznaczonej
odpowiednim  symbolem  u¿ytkowania.

2) Przeznaczeniu  podstawowym - nale¿y  przez  to  rozu-
mieæ  rodzaj  przeznaczenia  dominuj¹cego  na  danym  terenie.

3) Zagospodarowaniu  tymczasowym -  nale¿y  przez  to
rozumieæ  dopuszczalny planem  sposób  u¿ytkowania  lub  za-
gospodarowania  terenów  do  czasu  realizacji  przeznaczenia
podstawowego.

4) Us³ugach  publicznych, obejmuj¹cych  obiekty  i  urz¹-
dzenia  realizowane  z  bud¿etu  pañstwa  lub  gminy  a  w
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szczególno�ci :  o�wiaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki  spo-
³ecznej, sportu  i  rekreacji  a  tak¿e  innych zadañ   realizowanych
w  ramach  zadañ  w³asnych  gminy  ,  zadañ  zleconych  oraz
wprowadzanych  do  realizacji  w  drodze  negocjacji  przez
administracjê  rz¹dow¹.

5) Us³ugach  komercyjnych - nale¿y  przez  to  rozumieæ
obiekty :   us³ugowo-handlowe,  gastronomiczne,  rzemios³a,
instytucji   finansowych,  jednostek  gospodarczych  o  charakte-
rze  us³ugowym ,  ³¹czno�ci  oraz  innych  o  charakterze  us³ugo-
wym,  nie  zak³ócaj¹cych  funkcji  mieszkaniowej  oraz  nie  wy-
wo³uj¹cych  konfliktów  s¹siedzkich.

6) Mieszkalnictwo  funkcyjne- nale¿y  przez  to  rozumieæ
mieszkania  s³u¿bowe  lub  mieszkania  w³a�cicieli, w³adaj¹-
cych albo  zarz¹dców  obiektu  o  przeznaczeniu  podstawowym.

7) Urz¹dzeniach  towarzysz¹cych  -  nale¿y  przez  to
rozumieæ  obiekty  technicznego  wyposa¿enia ( naziemne  i
podziemne ) s³u¿¹ce  funkcji  dominuj¹cej.

8) Drogach g³ównych,  lokalnych  gminnych,  dojazdo-
wych  oraz  ci¹gach  pieszo-jezdnych nale¿y  przez  to  rozu-
mieæ  drogi  publiczne  realizowane  na  zasadach  okre�lonych
w  przepisach  o  drogach  publicznych.

9) Doje�dzie ( do  dzia³ki ) -  nale¿y  przez  to  rozumieæ
czê�æ  terenu  dzia³ki  s³u¿¹c¹  potrzebom  komunikacji  to  zna-
czy; przeprowadzeniu  dostêpu  do  drogi  publicznej  oraz  przy-
³¹czy  infrastruktury  technicznej  do  dzia³ki  po³o¿onej  w  drugiej
linii  zabudowy.

10) Linii  zabudowy - nale¿y  przez  to  rozumieæ  najmniej-
sz¹  dopuszczaln¹  odleg³o�æ  zabudowy  do  drogi. Okre�la
nieprzekraczaln¹  odleg³o�æ  �ciany  frontowej budynku  projek-
towanego  na  dzia³ce,  nie  dotyczy  infrastruktury  technicznej  i
ma³ej  architektury.

11) Strefie   ochrony  konserwatorskiej  i  ochrony  kra-
jobrazu  kulturowego - nale¿y  przez  to  rozumieæ  obszar,  na
którym  elementy  dawnego  uk³adu  przestrzennego  zachowa³y
siê  w  stanie  nienaruszonym  lub  jedynie  nieznacznie  znie-
kszta³conym.  Jest  to  obszar  uznany za  szczególnie  wa¿ny jako
materialne  �wiadectwo  historyczne.  W  strefie  tej  zak³ada  siê
pierwszeñstwo  wymagañ  konserwatorskich  nad  wszelk¹
prowadzon¹  wspó³cze�nie  dzia³alno�ci¹   inwestycyjn¹.

Granice  stref  oraz  lokalizacjê  obiektów   objêtych   ochro-
n¹  prawn¹  okre�la  rysunek  planu.

Rozdzia³ 2
Ustalenie  przeznaczenia  i  zasad   zagospodarowania

terenów

§ 5.Na  obszarze   objêtym    planem  ustala  siê   nastêpu-
j¹ce  oznaczenia   okre�laj¹ce  przeznaczenie  terenów.

Mieszkalnictwo
1)    MN -  tereny  zabudowy  mieszkaniowej   jednorodzinnej,
1     MN -  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzin-

nej po³o¿one  na  obszarze   zagro¿onym   przez  powód�,
2)    MR -  tereny    zabudowy   zagrodowej,
1     MR -  tereny  zabudowy   zagrodowej  po³o¿one  na

obszarze  zagro¿onym   przez  powód�,
3)   MW -  tereny  zabudowy  wielorodzinnej,
4)    M/U  -  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzin-

nej albo  zagrodowej  z  us³ugami  lub   rzemios³em,
5)   M/Ui  -  teren  plebanii.

Funkcja  produkcyjna  i  sk³adowa

1)   P/U -  tereny  aktywno�ci  gospodarczej, przemys³u,
przetwórstwa   i  us³ug ,

2)    P -  tereny  segregacji ¿wiru,  przetwórstwa  i  us³ug.
3)    S/UCh -  tereny  sk³adowania  i  us³ug  komercyjnych.

Funkcja  us³ugowa

UP tereny  us³ug  publicznych
1) UPo -  tereny  us³ug  o�wiaty,
2) UPk -  tereny  obiektów  kultury,
3) UPz -  tereny  us³ug  zdrowia  i  opieki

spo³ecznej,
4) UPr -  tereny  obiektów  kultu  religijnego,
5) UPs -  tereny  us³ug  sportu,
6) UP³ -  tereny  us³ug  ³¹czno�ci,
7) UPi -  teren  stra¿y  po¿arnej,

UC tereny  us³ug  komercyjnych ( innych ),
8) UCh -  tereny  us³ug  handlu,
9) UCg -  tereny  us³ug  gastronomii
10) UCr -  tereny  rzemios³a  us³ugowego,

Zieleñ
1) ZP -  tereny  parków, skwerów  i  zieleñców,
2) ZCc -  tereny   cmentarzy  czynnych,

Rolnictwo  i  le�nictwo

1) RP              -  tereny  pól  i  ³¹k  bez  prawa  zabudowy,
2) RO -  tereny  upraw  ogrodniczych  i  sadów
3) RPO -  tereny  produkcji  ogrodniczej   z

mo¿liwo�ci¹  zabudowy,
4) RPZ -  tereny  hodowli  zwierzêcej,
5) ZL -  tereny  lasów  i  zalesieñ,
6) ZLp -  tereny  planowanych  dolesieñ
7) W -  teren   wód  powierzchniowych.

Infrastruktura  techniczna

1) WZ - 1, WZ -  tereny  urz¹dzeñ  zaopatrzenia  w
wodê,

2) NOp -  tereny  przepompowni  �cieków
sanitarnych,

3) EE -  tereny  urz¹dzeñ  elektroenerge-
tycznych,

Komunikacja  i  transport

1)        KK -  tereny  urz¹dzeñ  linii  kolejowych  zwi¹-
zanych  z  ruchem  poci¹gów

2)        KK/S -  tereny  bocznic  kolejowych,  nastawni  i
sk³adów  przemys³owych,

3)        KZ -  tereny  drogi  g³ównej  ( ci¹g  drogi  woje-
wódzkiej   nr  423 ),

4)        GP -  tereny  obej�cia  drogowego  wsi  Przy-
wory  w  ci¹gu  drogi  nr  423

5)        KP -  teren  drogi  powiatowej  nr  27-712,
6)        KL -  tereny dróg  zbiorczych - dróg  i  ulic  lokal-

nych  (  gminnych ),
7)        KD   -  tereny ulic  dojazdowych.

§ 6.  Mieszkalnictwo.
1. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów ozna-

czonych  symbolami  MN oraz 1MN  s¹ nastêpuj¹ce:
1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:   istniej¹ce  oraz   projekto-

wane  tereny  zabudowy  jednorodzinnej wraz  z    budynkami
gara¿owymi  i  gospodarczymi   z  wy³¹czeniem  budynków  wie-
lorodzinnych  powy¿ej  dwóch mieszkañ.

Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce  na  terenach  MN:  a) nie-
zbêdna  infrastruktura  techniczna, b)  zieleñ  przydomowa ,  w
tym  ogrody.
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Dozwolone  jest  przeznaczenie  czê�ci  terenu   dzia³ki
pod  lokalizowanie   us³ug  nie  zak³ócaj¹cych  funkcji  mieszka-
niowej  obszaru ( o  wielko�ci  do  20%  powierzchni  u¿ytkowej
budynku  mieszkalnego ).

Na  terenie  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
po³o¿onym  na obszarze   zagro¿onym  przez  powód� ( 1MN )
dozwolona  jest  modernizacja  i  przebudowa  istniej¹cych  bu-
dynków   mieszkalnych oraz  uzupe³nienie  niezbêdnych    urz¹-
dzeñ  infrastruktury  technicznej . Ze  wzglêdu  na  po³o¿enie  na
obszarze  zagro¿enia  powodziowego  ustala  siê  zakaz  wyzna-
czania  nowych  dzia³ek  budowlanych   na  cele  budowy   nowych
budynków  mieszkalnych.

Na  terenach  MN  i  1MN zabrania  siê  lokalizowania
obiektów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych  zaliczonych  do  kategorii
przedsiêwziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowi-
sko,  które  zawsze  wymagaj¹  sporz¹dzenia  raportu  oddzia³y-
wania  na �rodowisko oraz  co do  których obowi¹zek  sporz¹-
dzenia  raportu mo¿e  byæ  wymagany.

Dozwolone  jest  stosowanie  innych  podzia³ów  terenów
na  dzia³ki  ni¿  okre�la  rysunek  planu.  Podzia³  ten  powinien
zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawid³owe
ich  zagospodarowanie  ( w³a�ciwe  dla  zabudowy  wolno stoj¹-
cej  lub  bli�niaczej ) oraz  dostêp  do  drogi  publicznej.  Minimal-
na szeroko�æ dojazdu  nie powinna byæ mniejsza ni¿ 6 metrów ,
umo¿liwiaj¹c doprowadzenie niezbêdnych  urz¹dzeñ  infrastruk-
tury  technicznej.

Przy  zagospodarowaniu  terenów,  przez  które  przebiega-
j¹  urz¹dzenia  liniowe    a  w  szczególno�ci  linie  elektroenerge-
tyczne 110  i 15 kV  i  kable  telekomunikacyjne , bezwzglêdnie
uwzglêdniæ  nale¿y  dopuszczalne  linie  zabudowy  okre�lone
planem.

Dla  terenów  po³o¿onych  na  obszarach  strefy   ochrony
konserwatorskiej  i ochrony  krajobrazu  kulturowego,  obowi¹-
zuj¹  ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a)   budynki  mieszkalne  wolno stoj¹ce  dozwolone  bli�-

niacze,
b) odleg³o�æ  linii  zabudowy  od  terenów  dróg i  ulic

okre�la    rysunek   planu,
c) odleg³o�ci  zabudowy  od  linii  elektroenergetycznych  i

telekomunikacyjnych   okre�la  rysunek    planu,
d) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch

kondygnacji  naziemnych,
e) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i

skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

f) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  (  dozwolone
wielospadowe ) ,

g) mo¿liwo�æ   wykorzystania   poddasza  na  cele  miesz-
kaniowe,

h) ustala  siê  zasadê  lokalizowania  budynków  gospo-
darczych  na  zapleczu  dzia³ki  z  mo¿liwo�ci¹  usytuowania
bezpo�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych
do  budynków  gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

i) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  50 %
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

j) ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie,

k) tereny dzia³ek   po³o¿onych  poni¿ej  poziomu  dróg
wymagaj¹   przystosowania do  celów  budowlanych   poprzez
podniesienie  / nasypanie / terenu . Minimalny  poziom  pod³ogi
parteru   ustala  siê  co  najmniej  0,50m  nad  poziomem    jezdni
drogi dojazdowej,

l) przy  zagospodarowaniu  terenów  po³o¿onych  w  zasiê-
gu  strefy  sanitarnej  od  cmentarza    bezwzglêdnie  uwzglêdniæ
nale¿y  dopuszczalne  linie  zabudowy  okre�lone  planem.

2.   Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania   terenów
oznaczonych  symbolem  MR oraz   1MR s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie  podstawowe: tereny  zabudowane  budyn-

kami  mieszkalnymi,  gospodarczymi  i  inwentarskimi   w  ro-
dzinnych  gospodarstwach  rolnych, hodowlanych  lub ogrodni-
czych.  Na  terenach  MR  dozwolona   modernizacja  i  rozbudo-
wa  istniej¹cych   oraz  budowê  nowych  budynków   w  sposób
zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi.  Dopusz-
czalna  wielko�æ  obiektów  produkcji  zwierzêcej  zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi  przepisami  prawa  ochrony  �rodowiska.

Na  terenie  zabudowy  zagrodowej po³o¿onym  na obsza-
rze   zagro¿onym  przez  powód� ( 1MR ) dozwolona   jest  moder-
nizacja  i  przebudowa  istniej¹cych  budynków  oraz  uzupe³nie-
nie  niezbêdnych  urz¹dzeñ   infrastruktury  technicznej . Ze  wzglê-
du  na  po³o¿enie  na  obszarze  zagro¿enia  powodziowego
ustala  siê   zakaz wyznaczania  nowych  dzia³ek  budowlanych.

Dozwolone  jest  przeznaczenie  czê�ci  terenu  dzia³ki  pod
lokalizowanie  us³ug  nie  zak³ócaj¹cych  funkcji    mieszkaniowej
obszaru. Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ek
obiektów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych zaliczonych  do  kategorii
przedsiêwziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowi-
sko,  które  zawsze   wymagaj¹  sporz¹dzenia  raportu  oddzia³y-
wania  na �rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹-
dzenia  raportu mo¿e  byæ  wymagany  a  tak¿e  wymagaj¹cych
miejsc  parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub  wielokrotnej
obs³ugi  transportowej  w  ci¹gu  doby  a  tak¿e  ciê¿kiego  trans-
portu  dostawczego. Mo¿liwo�æ  podzia³u  terenu  na dzia³ki.
Podzia³  ten  powinien zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwa-
laj¹ce  na   prawid³owe  ich  zagospodarowanie  oraz  dostêp  do
drogi  publicznej  oraz  uwzglêdniaæ  odleg³o�ci  budynków  od
granicy  dzia³ek  okre�lone  w  warunkach  technicznych.

Dla  terenów  po³o¿onych  na  obszarach  strefy   ochrony
konserwatorskiej   i  ochrony  krajobrazu   kulturowego  obowi¹-
zuj¹  ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Zasady  przekszta³cenia  zabudowy:
a) odleg³o�æ  linii  zabudowy  od  terenów  dróg ;
-  na  dzia³kach zabudowanych  wyznacza  elewacja  fron-

towa  budynku  mieszkalnego,
 -  na  dzia³kach  dotychczas  niezabudowanych  o  ile  nie

okre�la rysunek   planu,  nieprzekraczalna  odleg³o�æ  linii  zabu-
dowy  od   terenu  dróg  wynosi   6,0m ,

b) odleg³o�ci  zabudowy  od  istniej¹cych  linii  elektro-
energetycznych   okre�la  rysunek   planu,

c) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch
kondygnacji  naziemnych,

d) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i
skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

e) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  (  dozwolone
wielospadowe ), zalecane  krycie  dachówk¹,

f) dozwolone  sytuowanie   budynków   niemieszkalnych
bezpo�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych
do  budynków  gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

g) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  60%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

h) ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie,
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i) przy  zagospodarowaniu  terenów  po³o¿onych  w  zasiê-
gu  strefy  sanitarnej  od  cmentarza    bezwzglêdnie  uwzglêdniæ
nale¿y  dopuszczalne  linie  zabudowy  okre�lone  planem.

3.  Warunki zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  MW s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:   tereny  mieszkalnictwa

wielorodzinnego.
Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  a)  budynki  gara¿owe  i

gospodarcze  oraz  miejsca  postojowe - zwi¹zane  z      funkcj¹
mieszkaniow¹  terenu,  b)  niezbêdna  infrastruktura  techniczna,
c)  zieleñ  przydomowa ,  w  tym ogrody.

Na  terenach  MW zabrania  siê  lokalizowania  obiektów  i
urz¹dzeñ  us³ugowych zaliczonych do  ka¿dych   kategorii  przed-
siêwziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,
które  zawsze  wymagaj¹    sporz¹dzenia  raportu  oddzia³ywania
na �rodowisko oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia
raportu  mo¿e  byæ  wymagany.

Dla  terenów  po³o¿onych  na  obszarach strefy   ochrony
konserwatorskiej  i  ochrony  krajobrazu  kulturowego -  obowi¹-
zuj¹  ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Zasady  przekszta³ceñ   zabudowy  ;
a) zakaz  podnoszenia  wysoko�ci  zabudowy,
b) w  przypadku  przebudowy  architektura  budynków  do-

stosowana  wygl¹dem  i  skal¹  do  otoczenia,  wskazane  na-
wi¹zanie  do  formy regionalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    do-
stosowaæ  do  zabudowy  na  dzia³kach  s¹siednich,

c) ustala siê zasadê  lokalizowania  budynków  gospodar-
czych  na  zapleczu  dzia³ki  z  mo¿liwo�ci¹  usytuowania  bezpo-
�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych  do
budynków  gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

d) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  50 %
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody.

4. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  na  rysunku  planu   symbolami   M/U   s¹    nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
 Przeznaczenie   podstawowe:   tereny  odpowiednio,  za-

budowy  mieszkaniowej jednorodzinnej albo    zagrodowej  z
us³ugami  lub  rzemios³em.

 Dozwolone  przeznaczenie  terenów  pod  zabudowê
mieszkaniow¹  albo  zagrodow¹  z  mo¿liwo�ci¹  realizacji
obiektów  i  zak³adów us³ugowo-wytwórczych,  które  nie  zak³óc¹
funkcji  mieszkaniowej  obszaru.

  Powierzchnia  u¿ytkowa  budynków  us³ugowo-produk-
cyjnych  nie  mo¿e  przekraczaæ 800m2. Przeznaczenie  uzupe³-
niaj¹ce: budynki  gospodarcze, gara¿e,  parkingi,  sieci  i  urz¹-
dzenia  infrastruktury  technicznej,  zieleñ   urz¹dzona  izolacyjna.

   Na  terenach  M/U zabrania  siê  lokalizowania  obiektów
i  urz¹dzeñ  us³ugowych zaliczonych  do  kategorii    przedsiê-
wziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,  które
zawsze  wymagaj¹  sporz¹dzenia raportu  oddzia³ywania  na
�rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia  ra-
portu mo¿e byæ wymagany  a  tak¿e  wymagaj¹cych  miejsc
parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub wielokrotnej  obs³ugi
transportowej  w  ci¹gu  doby  a  tak¿e  ciê¿kiego  transportu
dostawczego.

       Dozwolone  jest  wykonanie  innego  ni¿  okre�la  rysu-
nek  planu   podzia³u  terenów  na  dzia³ki. Podzia³  ten     powinien
zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawid³owe
ich  zagospodarowanie  oraz  dostêp   do  drogi  publicznej.

Minimalna  szeroko�æ  dojazdu  nie  powinna  byæ  mniejsza  ni¿
6,0 m ,  umo¿liwiaj¹c    doprowadzenie  niezbêdnych  urz¹dzeñ
infrastruktury  technicznej.

   Przy  zagospodarowaniu  terenów,  przez  które  przebie-
gaj¹  urz¹dzenia  liniowe  a  w  szczególno�ci  kable     telekomu-
nikacyjne, bezwzglêdnie  uwzglêdniæ  nale¿y  dopuszczalne  li-
nie  zabudowy  okre�lone  planem.

    Dla  terenów  po³o¿onych  na  obszarach  strefy   ochrony
konserwatorskiej  i  ochrony   krajobrazu  kulturowego  -  obowi¹-
zuj¹  ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a) odleg³o�æ  linii  zabudowy; na  dzia³kach zabudowanych

wyznacza  elewacja  frontowa  budynku  mieszkalnego,  na  dzia³-
kach  dotychczas  niezabudowanych  o  ile  nie  okre�la rysunek
planu,   nieprzekraczalna  odleg³o�æ  linii  zabudowy  od   terenu
dróg  wynosi   6,0 m,

b) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch
kondygnacji,

c) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i
skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

d) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  ( dozwolone
wielospadowe ),

e) zezwala  siê  na usytuowanie  budynku  niemieszkalne-
go  bezpo�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowa-
nie  do  budynków  gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

f) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  65%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

g) ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie,

5. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  M/Ui   s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:   Tereny  mieszkalnictwa

funkcyjnego -  plebani.
Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  a)  budynki  gara¿owe  i

gospodarcze  oraz  miejsca  postojowe - zwi¹zane  z  funkcj¹
mieszkaniow¹  terenu,  b)  niezbêdna  infrastruktura  techniczna,
c)  zieleñ  przydomowa.

Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ki    obiek-
tów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych   zaliczonych  do ka¿dych    kategorii
przedsiêwziêæ  mog¹cych znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowi-
sko, które  zawsze wymagaj¹  sporz¹dzenia  raportu  oddzia³y-
wania  na �rodowisko, oraz  co  do  których obowi¹zek sporz¹-
dzenia  raportu mo¿e  byæ  wymagany.

 Dla  terenu -  obowi¹zuj¹  ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Zasady  przekszta³ceñ   zabudowy  ;
    a)   zakaz  podnoszenia  wysoko�ci  zabudowy,
    b)   w   przypadku  przebudowy  architektura  budynków

dostosowana  wygl¹dem i  skal¹ do  otoczenia,  wskazane  na-
wi¹zanie  do  formy   regionalnej, uk³ad  kalenicy dostosowaæ
do  zabudowy  na dzia³kach s¹siednich,

   c)   ustala  siê  zasadê  lokalizowania  budynków  gospo-
darczych  na  zapleczu  dzia³ki  z  mo¿liwo�ci¹  usytuowania
bezpo�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych
do  budynków   gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

d)   tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie powinny  ³¹cznie przekraczaæ  50 %  po-
wierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biologicz-
nie  czynn¹  tzn.  trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,
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e)    ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego   w  niniejszym  planie.

§ 7. Funkcje    produkcyjne  i   sk³adowe

1. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów
oznaczonych  symbolami  P/U s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
 Przeznaczenie   podstawowe:  Tereny aktywno�ci  gospo-

darczej,  przemys³u,  przetwórstwa  i us³ug. Dozwolona  lokaliza-
cja  ma³ych  zak³adów  produkcyjnych,  zbytu  wyrobów w  tym
budowlanych,  zapleczy  administracyjno-technicznych  i  socjal-
nych.

 Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce: parkingi,  urz¹dzenia  i  sieci
infrastruktury  technicznej,  zieleñ  urz¹dzona  oraz   izolacyjna.

 Zakaz  lokalizowania  w  granicach  dzia³ki;
 a) inwestycji zaliczonych  w  przepisach  prawa  do kate-

gorii  przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co   oddzia³ywaæ  na  �ro-
dowisko  zawsze  wymagaj¹cych  sporz¹dzenia  raportu  od-
dzia³ywania  na  �rodowisko,

 b)  jednostek  organizacyjnych,  które  wytwarzaj¹,  prze-
chowuj¹, b¹d�  u¿ywaj¹  substancje  promieniotwórcze,

  c)  sk³adowania  substancji  i  materia³ów  powoduj¹cych
wtórne  pylenie  oraz  innych  substancji  w  sposób mog¹cy
powodowaæ  zanieczyszczenie  gruntu  i  wód  gruntowych np.
ropopochodnych.

Dozwolony  podzia³  terenu  na  dzia³ki. Podzia³  ten  powi-
nien  zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawi-
d³owe  ich  zagospodarowanie  oraz  dostêp  do  drogi  publicz-
nej.  Minimalna  szeroko�æ  dojazdu  nie  powinna  byæ  mniejsza
ni¿ 10,0 metrów ,  umo¿liwiaj¹c  doprowadzenie  niezbêdnych
urz¹dzeñ  infrastruktury  technicznej.

Przy  zagospodarowaniu  terenów,  przez  które  przebiega-
j¹  urz¹dzenia   gazoci¹gu  wysokoprê¿nego DN 400 CN 4 Mpa ,
bezwzglêdnie  uwzglêdniæ  nale¿y  dopuszczalne  linie  zabudo-
wy  okre�lone  planem.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a) budowa    obiektów  i  urz¹dzeñ  zwi¹zanych  z  funkcj¹

podstawow¹  terenu   w  sposób  zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi
przepisami  szczególnymi  i  normami,

b) minimalna  odleg³o�æ linii  zabudowy  nowych  budyn-
ków  od  terenów  dróg i  ulic - 6 ,0 m,

c) dopuszczalna   lokalizacja    obiektów  kubaturowych   o
lekkiej  konstrukcji,  zwi¹zanych  z  us³ugami,  wystawiennic-
twem,  ekspozycj¹, masztów  ( dozwolone   h > 35m )  oraz
elementów  reklamowych,

d) ustala  siê  obowi¹zek  wyznaczenia  w  obrêbie  w³a-
sno�ci  niezbêdnej  ilo�ci   miejsc  postojowych  dla  samocho-
dów  osobowych  i  rowerów,

e) wzd³u¿  granicy  dzia³ek w  szczególno�ci  od  strony
terenów  mieszkaniowych konieczno�æ  urz¹dzania  pasów  zie-
leni  izolacyjnej   trzystopniowej,

f) odleg³o�ci  zabudowy  od  istniej¹cych  linii  elektroener-
getycznych   okre�laj¹  przepisy  szczegó³owe  i  normy,

g) dopuszczalna  wysoko�æ  budynków  wynosi  do  trzech
kondygnacji  naziemnych, nie  dotyczy  obiektów  technicznych  i
technologicznych,

h) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem   do
otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regionalnej,

i) zalecane  dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  (do-
puszczalne  wielospadowe ) ,

j) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  65%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

k) ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie.

2. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  P s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:  Tereny  sortowni ¿wiru,  prze-

twórstwa  i us³ug. Dozwolona lokalizacja  ma³ych zak³adów  pro-
dukcyjnych,  zbytu  wyrobów   w  tym budowlanych,  zapleczy
administracyjno-technicznych i socjalnych.

Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce: parkingi,  urz¹dzenia  i  sie-
ci  infrastruktury  technicznej,  zieleñ  urz¹dzona  oraz  izolacyjna.

Na  terenach  P zakaz  lokalizowania:
a)  inwestycji   zaliczonych  w  przepisach    prawa  do

kategorii  przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co   oddzia³ywaæ  na
�rodowisko  zawsze  wymagaj¹cych  sporz¹dzenia  raportu
oddzia³ywania  na    �rodowisko,

b)  jednostek  organizacyjnych,  które  wytwarzaj¹,  prze-
chowuj¹, b¹d�  u¿ywaj¹  substancje promieniotwórcze,

c)  sk³adowania  substancji  i  materia³ów   oraz  innych
substancji  w  sposób  mog¹cy  powodowaæ    zanieczyszczenie
gruntu  i  wód  gruntowych.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a) budowa  obiektów  i  urz¹dzeñ  zwi¹zanych  z  funkcj¹

podstawow¹  terenu  w sposób  zgodny  z obowi¹zuj¹cymi  prze-
pisami  szczególnymi  i  normami,

b) dopuszczalna   lokalizacja   obiektów  kubaturowych   o
lekkiej  konstrukcji,  zwi¹zanych  z  us³ugami,  wystawiennic-
twem,  ekspozycj¹,  masztów  (dozwolone h > 35m )  oraz  ele-
mentów  reklamowych,

c) ustala  siê  obowi¹zek  wyznaczenia  w  obrêbie  w³a-
sno�ci  niezbêdnej  ilo�ci   miejsc  postojowych  dla  samocho-
dów  osobowych  i  rowerów,

d) wzd³u¿  granicy  dzia³ek w  szczególno�ci  od  strony
terenów  mieszkaniowych  konieczno�æ  urz¹dzania  pasów  zie-
leni  izolacyjnej   trzystopniowej,

e) odleg³o�ci  zabudowy  od  istniej¹cych  linii  elektro-
energetycznych   okre�laja  przepisy  szczegó³owe  i  normy,

f) dopuszczalna  wysoko�æ  budynków  wynosi  do  trzech
kondygnacji  naziemnych, nie  dotyczy  obiektów  technicznych  i
technologicznych.

3. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania   terenów
oznaczonych  symbolem S/UCh  s¹    nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie podstawowe: tereny   sk³adowania   i  ma-

gazynowania.  Dozwolona  lokalizacja us³ug komercyjnych,  hur-
towni   oraz  innych   urz¹dzeñ   zbytu   wyrobów   i  surowców   a
tak¿e   zapleczy   administracyjno-technicznych  lub  socjalnych .

 Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  parkingi,  sieci  i  urz¹dze-
nia  infrastruktury  technicznej,  zieleñ  izolacyjna  urz¹dzona.

 Na  terenach  S/UCh  zakaz  lokalizowania  obiektów  i
urz¹dzeñ  us³ugowych  lub  produkcyjnych zaliczonych  w  przepi-
sach    prawa  do kategorii  przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ  na  �rodowisko  zawsze   wymagaj¹cych  sporz¹-
dzenia  raportu oddzia³ywania  na  �rodowisko  oraz  wymagaj¹-
cych  miejsc   parkingowych   ( poza  terenem  dzia³ki ).

  Dozwolone  inne  podzia³y  terenów  na  dzia³ki  ni¿  okre-
�la  rysunek  planu dzia³ki. Podzia³  ten  powinien  zapewniaæ
powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawid³owe  ich  zago-
spodarowanie  oraz  dostêp  do  drogi   publicznej.  Mini-
malna  szeroko�æ  dojazdu  nie  powinna  byæ  mniejsza  ni¿
6,0m,  umo¿liwiaj¹c   doprowadzenie  niezbêdnych  urz¹dzeñ
infrastruktury  technicznej.
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2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a) Minimalna  odleg³o�æ  linii  zabudowy  nowych  budyn-

ków od  terenu  drogi - 6,0m,
b) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch

kondygnacji  naziemnych,
c) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem do

otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regionalnej,
d) zalecane dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci

/dozwolone  wielospadowe / ,
e) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,

dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  60%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

f) ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego w  planie.

§ 8.  Funkcja  us³ugowa

1. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  UPo s¹  nastêpuj¹ce:

Przeznaczenie   podstawowe:   tereny  us³ug  publicznych
w  szczególno�ci  o�wiaty,  Dozwolone  us³ugi: ochrony  zdrowia,
sportu,  administracji,  kultury.

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  parkingi  ogólnodostêpne,

sieci  i  urz¹dzenia  infrastruktury  technicznej, obiekty  ma³ej
architektury  i  zieleñ  urz¹dzona.

 Realizacja  budowy  powinna  byæ  zgodna  z  obowi¹zuj¹-
cymi  przepisami  szczególnymi  oraz  w  oparciu  o     lokalne
standardy  kszta³towania  zabudowy  i  zasady  okre�lone  niniej-
szym  planem

 Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ek  obiek-
tów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych   zaliczonych  do    kategorii  przed-
siêwziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,
które  zawsze  wymagaj¹   sporz¹dzenia  raportu  oddzia³ywania
na �rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia
raportu   mo¿e  byæ  wymagany  a  tak¿e  wymagaj¹cych  miejsc
parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub wielokrotnej        obs³u-
gi  transportowej  w  ci¹gu  doby  a  tak¿e  ciê¿kiego  transportu
dostawczego.

  Na terenie  po³o¿onym  w  obrêbie  obszaru  strefy   ochro-
ny  konserwatorskiej  i  ochrony  uk³adu  kulturowego obowi¹-
zuj¹  ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Dozwolone kierunki  przekszta³ceñ  zabudowy  terenu:
a) odleg³o�æ  linii  zabudowy  od  terenu   ulicy;  wyznacza

elewacja  frontowa  istniej¹cego budynku  oraz   o  ile  nie
okre�la rysunek   planu,   nieprzekraczalna  odleg³o�æ  linii  za-
budowy  od   terenu  drogi  wynosi  6.0 m,

b) dozwolona  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch
kondygnacji  naziemnych,

c) mo¿liwo�æ  przebudowy,  rozbudowy  i   modernizacji
istniej¹cych  budynków  na  cele  okre�lone w  planie,

d) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i
skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

e) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  ( dozwolone
wielospadowe ) ,

f) dozwolone  sytuowanie   budynków   bezpo�rednio  przy
granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych  do  budynków
gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

g) dozwolona  lokalizacji  urz¹dzeñ  towarzysz¹cych  oraz
elementów  reklamowych  i  ekspozycyjnych.

h) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% po-

wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

i) ogrodzenie dzia³ek nie powinno przekraczaæ pasa dro-
gowego okre�lonego w niniejszym planie.

2.  Warunki  zabudowy i zagospodarowania  terenów   ozna-
czonych  symbolem  UPk  s¹  nastêpuj¹ce:

  Przeznaczenie  podstawowe: teren  us³ug  publicznych  a
w  szczególno�ci  kultury.

  Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce; parkingi  ogólnodostêp-
ne,  sieci i urz¹dzenia  infrastruktury  technicznej,  obiekty       ma³ej
architektury  i  zieleñ  urz¹dzona.

1) Zasady  zagospodarowania  terenu.
Realizacja  budowy  powinna  byæ  zgodna  z  obowi¹zuj¹-

cymi  przepisami  szczególnymi  oraz  w  oparciu  o  lokalne
standardy  kszta³towania  zabudowy  i  zasady  okre�lone  niniej-
szym  planem.

Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ek  obiek-
tów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych  zaliczonych  do  kategorii  przedsiê-
wziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,  które
zawsze  wymagaj¹  sporz¹dzenia  raportu  oddzia³ywania  na
�rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia  ra-
portu mo¿e  byæ  wymagany  a  tak¿e  wymagaj¹cych  miejsc
parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub wielokrotnej  obs³ugi
transportowej  w  ci¹gu  doby  a  tak¿e  ciê¿kiego  transportu
dostawczego.

Teren  po³o¿ony  w  obrêbie  obszaru  strefy   ochrony
konserwatorskiej  i  ochrony  uk³adu  kulturowego -  obowi¹zuj¹
ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Dozwolone  kierunki  przekszta³ceñ zabudowy.
a) odleg³o�æ  linii  zabudowy  od  terenu   ulicy; wyznacza

elewacja  frontowa  istniej¹cego budynku.
b) dozwolona  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  trzech

kondygnacji  naziemnych,
c) mo¿liwo�æ  przebudowy,  rozbudowy  i   modernizacji

istniej¹cych  budynków  na  cele  okre�lone   planem,
d) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i

skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

e) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  ( dozwolone
wielospadowe,

f)  dozwolone  sytuowanie   budynków   bezpo�rednio  przy
granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych    do  budynków
gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

g) dozwolona  lokalizacja urz¹dzeñ  towarzysz¹cych  oraz
elementów  reklamowych  i  ekspozycyjnych.

3. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  UPz  s¹  nastêpuj¹ce:

Przeznaczenie   podstawowe:   tereny  us³ug  publicznych
w  szczególno�ci   ochrony zdrowia,  opieki  spo³ecznej,  admini-
stracji, instytucji  finansowych.

  Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  parkingi  ogólnodostêp-
ne,  sieci  i  urz¹dzenia  infrastruktury   technicznej,  obiekty  ma³ej
architektury  i  zieleñ  urz¹dzona.

   Realizacja  budowy  powinna  byæ  zgodna  z  obowi¹zu-
j¹cymi  przepisami  szczególnymi  oraz  w  oparciu  o  lokalne
standardy kszta³towania  zabudowy  i zasady  okre�lone   niniej-
szym  planem.

Zasady  zagospodarowania  terenu  oraz  kierunki  prze-
kszta³ceñ  jak  w  § 8 ust. 2.
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4.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów
oznaczonych  symbolami  UPr s¹  nastêpuj¹ce:

 Zasady  zagospodarowania  terenów:
 Przeznaczenie  podstawowe:  teren ko�cio³a  wraz  z  bu-

dynkami  i  urz¹dzeniami  towarzysz¹cymi.
 Dopuszczalne  kierunki  przekszta³ceñ:
a) Teren  po³o¿ony  w  obrêbie  obszaru  strefy ochrony

konserwatorskiej  i  ochrony  uk³adu  kulturowego -  obowi¹zuj¹
ustalenia  okre�lone  w  § 14.

Wszelkie roboty  budowlane  -zgodnie  z  wymogami  okre-
�lonymi  w  przepisach  szczególnych   i  uzgodnieniem  w³a�ci-
wej  s³u¿by  konserwatorskiej,

b) zakaz  lokalizacji  na  terenie  oraz  na  obiekcie  ko�cio³a
nowych  urz¹dzeñ  (  masztów,  anten,  nadajników  itp.) nie
s³u¿¹cych  obiektowi  kultu  religijnego.

c) ustala  siê  obowi¹zek  utrzymania  trwa³ego  i  d³ugo-
wiecznego   drzewostanu,

d) zasadê  obs³ugi  komunikacyjnej  okre�la  rysunek  planu.

5. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  UPs s¹   nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenu:
 Przeznaczenie   podstawowe:     projektowany  teren  us³ug

sportu  i  rekreacji.
 Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce;  parking,  urz¹dzenia  i  sieci

infrastruktury  technicznej, zieleñ  urz¹dzona  oraz  urz¹dzenia
wypoczynkowo-rekreacyjne.

  Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ki  obiek-
tów  i  urz¹dzeñ  zaliczonych  w     przepisach    prawa  do kategorii
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ  na �rodowi-
sko  zawsze  wymagaj¹cych  sporz¹dzenia  raportu oddzia³ywa-
nia  na  �rodowisko    oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dze-
nia  raportu mo¿e  byæ  wymagany.

2) Zasady  zabudowy  terenu:
 a)  zagospodarowanie  terenu  i  budowa  nowych  obiek-

tów  i  urz¹dzeñ  zwi¹zanych  z  funkcj¹ podstawow¹  terenu, w
sposób  zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami    szczególnymi
i  normami,

 b)  dopuszczalna   lokalizacja    obiektów  kubaturowych   o
lekkiej  konstrukcji  zwi¹zanymi  z  us³ugami  sportu  i  rekreacji,
wystawiennictwa,  ekspozycji  oraz  elementów  reklamowych,

c)  ustala  siê  obowi¹zek  wyznaczenia  w  obrêbie  w³a-
sno�ci  niezbêdnej  ilo�ci    miejsc  postojowych  dla  samocho-
dów  osobowych  i  rowerów,

d)  wzd³u¿  granicy  dzia³ek  konieczno�æ  urz¹dzania  pa-
sów  zieleni  izolacyjnej   trzystopniowej.

6. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  UP³ s¹  nastêpuj¹ce:

 Przeznaczenie  podstawowe:  teren  us³ug  ³¹czno�ci.
 Mo¿liwo�æ  przebudowy   budynków    w  sposób  zgodny

z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi  oraz    w  oparciu
o  lokalne  zasady  i  standardy  kszta³towania  zabudowy , okre-
�lone  niniejszym  planem.

  Program  realizowanych  obiektów  uwzglêdniaæ  powi-
nien  bezkonfliktowe  s¹siedztwo  dla   istniej¹cej  w     otoczeniu
zabudowy . Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ki
obiektów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych  i     produkcyjnych  mog¹cych
pogorszyæ  stan   �rodowiska.

  Zasady  zagospodarowania  terenu  oraz  dozwolone
kierunki  przekszta³ceñ  jak  w § 8 ust 2.

7. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  UPi s¹   nastêpuj¹ce:

 Przeznaczenie  podstawowe:  teren  obiektu  stra¿y  po-
¿arnej.

Mo¿liwo�æ  przebudowy   budynków    w  sposób  zgodny  z
obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi  oraz   w  oparciu  o
lokalne  zasady  i  standardy  kszta³towania  zabudowy   okre�lo-
ne  niniejszym  planem.

 Zasady  zagospodarowania  terenu  oraz  dozwolone  kie-
runki  przekszta³ceñ  jak  w  § 8 ust 2.

8. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  UCh s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów;
Przeznaczenie  podstawowe:  teren  us³ug  handlu.
Dozwolone  jest   lokalizowanie budynków us³ugowych o

powierzchni  u¿ytkowej nie   przekraczaj¹cej  600m2  .
 Mo¿liwo�æ  przebudowy   budynków    w  sposób  zgodny

z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi  oraz   w  oparciu  o
lokalne  zasady  i  standardy  kszta³towania  zabudowy  okre�lo-
ne  niniejszym  planem.

 Program  realizowanych  obiektów  uwzglêdniaæ  powi-
nien  bezkonfliktowe  s¹siedztwo  dla  istniej¹cej  w   otoczeniu
zabudowy .

2) Dozwolone  kierunki  przekszta³ceñ:
a)  zmiana  zagospodarowania  terenu  oraz   rozbudowa

obiektów  i  urz¹dzeñ  zwi¹zanych  z  funkcj¹ podstawow¹  tere-
nu, w  sposób  zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczegól-
nymi  i  normami,

 b) wysoko�æ  nowych  oraz  przebudowywanych  obiektów
us³ugowych  nie  mo¿e  przekraczaæ trzech  kondygnacji, w  przy-
padku budynków gospodarczych  jednej  kondygnacji,

c)  dozwolona  lokalizacja obiektów  kubaturowych  o  lek-
kiej  konstrukcji, zwi¹zanych  z ekspozycj¹  oraz elementów  re-
k lamowych,

d)  ustala  siê  obowi¹zek  wyznaczenia   niezbêdnej  ilo�ci
miejsc  postojowych  dla  samochodów  i  rowerów.

9.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów
oznaczonych  symbolami   UCg  s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów;
Przeznaczenie  podstawowe:  teren  us³ug  gastronomii.
Program  realizowanych  obiektów  uwzglêdniaæ  powi-

nien  bezkonfliktowe  s¹siedztwo  dla  otaczaj¹cej  zabudowy .
Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ek  obiek-

tów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych  zaliczonych  do  kategorii  przedsiê-
wziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,  które
zawsze  wymagaj¹    sporz¹dzenia  raportu  oddzia³ywania  na
�rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia  ra-
portu    mo¿e  byæ  wymagany  a  tak¿e  wymagaj¹cych  miejsc
parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub wielokrotnej obs³ugi
transportowej  w  ci¹gu  doby.

2) Dozwolone  kierunki  przekszta³ceñ:
a) przebudowa  i  rozbudowa obiektów  i  urz¹dzeñ  zwi¹za-

nych  z  funkcj¹  podstawow¹  terenu, w  sposób  zgodny  z
obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi  i  normami,

b) wysoko�æ  nowych  oraz  przebudowywanych  obiektów
us³ugowych  nie  mo¿e  przekraczaæ  dwóch  kondygnacji,  w
przypadku   budynków    gospodarczych  jednej  kondygnacji,

c) dozwolona  lokalizacja    obiektów  kubaturowych   o
lekkiej  konstrukcji  zwi¹zanymi  z   ekspozycj¹  oraz     elementów
reklamowych,

 d) ustala  siê  obowi¹zek  wyznaczenia  niezbêdnej  ilo�ci
miejsc postojowych   dla  samochodów  i  rowerów.

10.Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów
oznaczonych  symbolami  UCr s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
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 Przeznaczenie   podstawowe:   tereny  rzemios³a  us³ugo-
wego o  niskiej  intensywno�ci  zagospodarowania  z      dopusz-
czeniem  funkcji  mieszkaniowej.

 Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  parkingi  ogólnodostêp-
ne,  sieci  i  urz¹dzenia  infrastruktury  technicznej,  obiekty  ma³ej
architektury  i  zieleñ  urz¹dzona.

Realizacja  zabudowy  powinna  byæ  zgodna  z  obowi¹zu-
j¹cymi  przepisami  szczególnymi  oraz  w  oparciu    o  lokalne
standardy  kszta³towania  zabudowy  i  zasady  okre�lone  niniej-
szym  planem

 Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ek  obiek-
tów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych  zaliczonych  do  kategorii  przedsiê-
wziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,  które
zawsze  wymagaj¹    sporz¹dzenia  raportu  oddzia³ywania  na
�rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia  ra-
portu    mo¿e  byæ  wymagany  a  tak¿e  wymagaj¹cych  miejsc
parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub wielokrotnej   obs³ugi
transportowej  w  ci¹gu  doby.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a) odleg³o�æ  linii  zabudowy  od  terenów  dróg i  ulic

okre�la    rysunek   planu,
b) dozwolona  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  trzech

kondygnacji  naziemnych,
c) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i

skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy
regionalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudo-
wy  na  dzia³kach  s¹siednich,

d) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  /  dopuszczal-
ne  wielospadowe / ,

e) dozwolone  sytuowanie   budynków   bezpo�rednio  przy
granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych  do budynków
gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

 f)  dozwolona  lokalizacji  urz¹dzeñ  towarzysz¹cych  oraz
elementów  reklamowych  i  ekspozycyjnych.

 g)   tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ          60%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

 h)   ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie.

§ 9. Zieleñ

1.    Warunki    zabudowy   i   zagospodarowania  terenu
oznaczonego  symbolem  ZP  s¹  nastêpuj¹ce:

Zasady  zagospodarowania  terenu.
Przeznaczenie  podstawowe:   tereny  parków,  skwerów  i

zieleñców.  Teren  nie  stanowi  gruntów  rolnych  w  rozumieniu
przepisów  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  le�nych. Dozwolone
kierunki  przekszta³ceñ;

a)   Mo¿liwo�æ   uzupe³nienia  zagospodarowania  terenu
zieleni¹  lub  zadrzewienie  terenu  a  tak¿e umieszczenie  nie-
zbêdnych  odcinków sieci  i  urz¹dzeñ  infrastruktury  technicznej .
Wystêpuj¹ce  na  terenie  obiekty    mog¹  podlegaæ  rozbudowie
i  przebudowie. Program  realizowanych  obiektów  uwzglêdniaæ
powinien zachowanie  dominuj¹cej  funkcji  terenu  oraz  bez-
konfliktowe  s¹siedztwo  dla  istniej¹cej  w otoczeniu .

b) Zagospodarowanie  terenu  o  funkcji  rekreacyjnej  i
skwerów  w  sposób  zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi   przepisami
szczególnymi.

c) Zalecane  w  szczególno�ci   wykonanie   urz¹dzeñ
s³u¿¹cych  ludno�ci  tzn.  �cie¿ek  pieszych , �cie¿ek  rowero-
wych  oraz  elementów   ma³ej  architektury.

d) Zalecane  wzbogacenie  terenów zielonych  trzypiêtro-
w¹  zieleni¹  parkow¹.

e)  Zalecane  wykonanie  o�wietlenia  terenu.

2. Warunki   zabudowy   i  zagospodarowania  terenu
oznaczonego  symbolem   ZCc  s¹  nastêpuj¹ce:

Zasady  zagospodarowania  terenu.
Przeznaczenie  podstawowe:  teren cmentarza parafial-

nego wraz  z  obiektami  towarzysz¹cymi. Dopuszczalne  kierun-
ki  przekszta³ceñ:

a)  przy  zagospodarowaniu  terenu  uwzglêdniæ  nale¿y
warunki  okre�lone   obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi ,

b)  powierzchnia  pól   grzebalnych  nie  mo¿e  przekraczaæ
60%  powierzchni  cmentarza,

c)  wej�cie  g³ówne  na  teren  cmentarza  jak  dotychczas,
d)  zachowaæ  uk³ady  starodrzewu ,
e)  wskazane  uzupe³nienie i  utworzenie nowych  szpale-

rów,  zalecane stosowanie  do  obsadzeñ  gatunków  drzew
trwa³ych  i  d³ugowiecznych,

f) dozwolona  jest  lokalizacja  domu  przedpogrzebowe-
go,  pomników  oraz  innych   elementów  ma³ej  architektury,

g) ogrodzenie  cmentarza  trwa³e ,
h) wzd³u¿  linii  ogrodzenia  przewidzieæ  pas  zieleni   par-

kowej  trzypiêtrowej.
i) zakaz  wycinania  warto�ciowego  drzewostanu.
Strefa  sanitarna   od  cmentarza  dla  nowej zabudowy

mieszkaniowej , zak³adów ¿ywienia ,  produkcji  i  sk³adowania
¿ywno�ci  wynosi  50,0 m.

§ 10.  Rolnictwo  i  le�nictwo

1.   Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu
oznaczonego  symbolem   RP  s¹  nastêpuj¹ce:

Teren  u¿ytków  rolnych  -  pól,   ³¹k  i  pastwisk.
Teren  stanowi  grunty  rolne  w  rozumieniu  przepisów  o

ochronie  gruntów  rolnych i  le�nych.   Zakaz   lokalizacji  zabu-
dowy   z  wyj¹tkiem  ci¹gów  sieci  infrastruktury  technicznej   z
niezbêdnymi  urz¹dzeniami.

Przeznaczenie  tych  gruntów  na   cele  nierolnicze  mo¿e
byæ  dokonane  tylko  w  trybie  zmiany  planu,okre�lonym  w
przepisach  o  zagospodarowaniu  przestrzennym.

Zalesienie  u¿ytków  rolnych  dozwolone  w  miejscach
okre�lonych  na  rysunku  planu.

Wykonanie  stawów  hodowlanych  na  u¿ytkach  rolnych
dozwolone  jest  na  warunkach  okre�lonych  w przepisach
szczególnych.

2. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  ozna-
czonego  symbolem   RO  s¹  nastêpuj¹ce:

Teren   upraw  ogrodniczych  i  sadowniczych .  Teren
stanowi  grunty  rolne  w  rozumieniu  przepisów  o ochronie
gruntów  rolnych  i  le�nych.   Dozwolona  lokalizacja   odcinków
sieci  infrastruktury  technicznej   Przeznaczenie  tych  gruntów
na   cele  nierolnicze  mo¿e  byæ  dokonane  tylko  w  trybie  zmiany
planu, okre�lonym  w  przepisach  o  zagospodarowaniu  prze-
strzennym.

3.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania   terenów
oznaczonych  symbolem  RPO  s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
 Przeznaczenie  podstawowe: tereny  produkcji  ogrodniczej.
 Dozwolona  lokalizacja  mieszkalnictwa  funkcyjnego  oraz

zabudowy  zwi¹zanej    z  gospodark¹  ogrodnicz¹.
 Dozwolona   modernizacja  i  rozbudowa  istniej¹cych

oraz  budowa  nowych  budynków   w  sposób  zgodny    z
obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi.

   Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ek  obiek-
tów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych  zaliczonych  do  kategorii  przedsiê-
wziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,  które



  Poz. 774
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 33                                     -1815 -

zawsze  wymagaj¹    sporz¹dzenia  raportu  oddzia³ywania  na
�rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia  ra-
portu   mo¿e  byæ  wymagany,  a  tak¿e  wymagaj¹cych  miejsc
parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub wielokrotnej  obs³ugi
transportowej  w  ci¹gu  doby  a  tak¿e  ciê¿kiego  transportu
dostawczego.

2)  Zasady  przekszta³cenia  zabudowy:
a) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch

kondygnacji  naziemnych,
b) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i

skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

c) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  (  dozwolone
wielospadowe ) ,

d) dozwolone  sytuowanie   budynków   niemieszkalnych
bezpo�rednio  przy  granicy dzia³ki  s¹siada   lub  dobudowanych
do  budynków  gospodarczych  na  dzia³kach   s¹siednich,

e) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  60%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako   biolo-
gicznie  czynn¹  tzn.  trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

f) dojazd  do  terenu  okre�la  rysunek  planu.

4. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania   terenów
oznaczonych  symbolem  RPZ  s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
 Przeznaczenie  podstawowe: tereny  hodowli  zwierzêcej.
 Dozwolona  modernizacja  i  rozbudowa  istniej¹cych   oraz

budowa  nowych  budynków   w  sposób  zgodny  z   obowi¹zuj¹-
cymi  przepisami  szczególnymi. Dozwolona  lokalizacja  miesz-
kalnictwa  funkcyjnego.

  Mo¿liwo�æ  zmiany  sposobu  u¿ytkowania  obiektów  na
cele  us³ug  komercyjnych.

2) Zasady  przekszta³cenia  zabudowy:
a) odleg³o�ci  zabudowy  od  istniej¹cych  linii  elektro-

energetycznych   okre�la  rysunek   planu,
b) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch

kondygnacji  naziemnych,
c) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i

skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

d) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  (  dozwolone
wielospadowe ) ,

e) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  60%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody.

 5. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  ozna-
czonego  symbolem   ZL  i ZLp  s¹  nastêpuj¹ce:

Przeznaczenie  terenów -  lasy  i  projektowane  obszary
do  zalesieñ.

Tereny  stanowi¹  grunty   le�ne  w  rozumieniu  przepisów
o  ochronie  gruntów  rolnych  i  le�nych.  Zakaz  lokalizacji
obiektów  budowlanych   za  wyj¹tkiem   koniecznych  odcinków
sieci  i  urz¹dzeñ  infrastruktury   technicznej  (  przepompownia
�cieków ).

Przeznaczenie  tych  gruntów  na   cele  nierolnicze   i
niele�ne   mo¿e  byæ  dokonane  tylko  w  trybie   sporz¹dzenia
planu,  okre�lonym  w  przepisach  o  zagospodarowaniu  prze-
strzennym.

6.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  ozna-
czonego  symbolem   W  s¹  nastêpuj¹ce:

 Przeznaczenie   podstawowe ;  tereny  wód  powierzchnio-
wych. Na terenach  tych  obowi¹zuj¹  przepisy   prawa  wodnego.

Infrastruktura  techniczna

§ 11.1. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  teren
oznaczonego  symbolem  WZ -1.

Zasady  zagospodarowania  terenu.
Przeznaczenie  podstawowe:  teren  urz¹dzeñ  zaopatrze-

nia  w  wodê -  ujêcie  wód  podziemnych GROTOWICE - studnia 6B:
a )Teren ustanowionej strefy ochrony bezpo�redniej w

kszta³cie  czworoboku  o wymiarach  42,0 x 30,0 m, na  którym
zlokalizowane  jest  ujêcie  wody dla   miasta  Opola,

b) Na  obszarze  ochrony  bezpo�redniej  nie  nale¿y  u¿yt-
kowaæ  gruntów  do  celów  nie  zwi¹zanych  z  eksploatacj¹
ujêcia  wody,

c) Teren  wymaga  ogrodzenia  i  oznakowania,
d) Na  terenie  obowi¹zuj¹  przepisy  prawa  wodnego.

2.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  teren  ozna-
czonego  symbolem  WZ.

Przeznaczenie  podstawowe;  teren  urz¹dzeñ  zaopatrze-
nia  w  wodê - ujêcie  wody  dla  zak³adowego  wodoci¹gu
Zak³adu  Produkcji  Pomocniczej  "POLBAU"  w  Przyworach .

 1 ) Teren  ustanowionej  strefy  ochrony bezpo�redniej  w
kszta³cie  czworoboku :

a) Obowi¹zek  ogrodzenia  terenu  w  granicach  gruntu
stanowi¹cego  teren  ochrony  bezpo�redniej oraz  odprowadze-
nia  wód  opadowych  w  sposób  uniemo¿liwiaj¹cy  przedosta-
wanie  siê  ich  do  urz¹dzeñ  poboru  wody.

b) Zagospodarowanie  terenu  zieleni¹  nisk¹ - trawni-
kiem  oraz  nale¿yte  jego utrzymanie.

c) Na terenie  ochrony  bezpo�redniej  zabrania  siê  u¿yt-
kowania  gruntów  do  celów  nie  zwi¹zanych  z  eksploatacj¹
ujêcia.

2) Ustanowiony  wewnêtrzny  teren  strefy  ochrony  po-
�redniej okre�la  rysunek  planu.

Na  wewnêtrznym  terenie  strefy  ochrony  po�redniej
zabrania  siê wykonywania  robót  i  czynno�ci    powoduj¹cych
zmniejszenie  przydatno�ci  ujmowanej  wody  lub wydajno�ci
ujêcia   wody,  a  w  szczególno�ci:

- wprowadzania  �cieków  do  ziemi  i  wód  powierzchnio-
wych,

- przechowywania  i  sk³adowania  odpadów  promienio-
twórczych,

- stosowania  nawozów  mineralnych, za  wyj¹tkiem  na-
wozów  wapniowo-magnezowych   i  chemicznych  �rodków
ochrony  ro�lin,

- wykonywania  robót  melioracyjnych
- wykonywania  odwodnieñ  budowlanych,
- lokalizowania  zak³adów  przemys³owych  i  ferm  chowu

zwierz¹t,
- lokalizowania  magazynów  produktów  ropopochodnych

i  innych  substancji  chemicznych  oraz  ruroci¹gów  do  ich
transportu,

- grzebania  zwierz¹t
3)  Ustanowiony  zewnêtrzny  teren  ochrony  po�redniej

okre�la  rysunek  planu.
Na  zewnêtrznym  terenie  ochrony  po�redniej  zabrania  siê :
- lokalizowania   nowych  zak³adów   przemys³owych,  ferm

chowu  zwierz¹t, które  mog¹  zanieczy�ciæ  wody  podziemne
- rolniczego  wykorzystania  �cieków,
- lokalizowania   nowych  wysypisk  i  wylewisk  odpadów

przemys³owych
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- odprowadzania  nie  oczyszczonych  �cieków  do  ziemi  i
wód  powierzchniowych,  za  wyj¹tkiem  zwyk³ego  korzystania  z
wód,

- lokalizowania  stacji  paliw  p³ynnych,
- wykonywania  odwodnieñ  górniczych,
- przechowywania  i  sk³adowania  odpadów  promienio-

twórczych,
- lokalizowania  nowych  ujêæ  wody.

Na  terenach  oznaczonych  jako  WZ - 1  i  WZ   po
wyga�niêciu  okresu  wa¿no�ci   decyzji  ustanawiaj¹cych  strefy
ochronne  ujêæ  wody,  obowi¹zywaæ  bêd¹  aktualne przepisy
prawa  wodnego.

3.   Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  teren  ozna-
czonego  symbolem  NOp.

 Przeznaczenie  podstawowe:  teren  urz¹dzeñ  usuwania
�cieków -   lokalizacja   przepompowni  �cieków.

 Zagospodarowanie  terenu  zieleni¹  nisk¹   oraz  nale¿yte
jego utrzymanie.

4.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  ozna-
czonego  symbolem  EE.

Przeznaczenie  podstawowe:  teren  urz¹dzeñ  elektro-
energetycznych  -  stacji  transformatorowych:

a) Dozwolone  lokalizowanie  budynków  i  urz¹dzeñ    zwi¹-
zanych  z dominuj¹c¹   funkcj¹  terenu  .

b) Zagospodarowanie  terenu  zieleni¹  nisk¹   oraz  nale-
¿yte  jego utrzymanie.

Komunikacja  i  transport

§ 12.1.   Warunki  zagospodarowania   terenów    oznaczo-
nych  symbolem  KK .

1)  Przeznaczenie  podstawowe:  tereny  urz¹dzeñ  linii
kolejowych  zwi¹zanych  z   ruchem  poci¹gów

2)  Dozwolone  kierunki  przekszta³ceñ  zagospodarowa-
nia  terenu,  zwi¹zanych  z dominuj¹c¹   funkcj¹    terenu :

a) Rozbudowa,  przebudowa oraz  wykonanie  nowych
obiektów  zgodnie  z  przepisami  szczególnymi.

b) Istniej¹ce obiekty  i  urz¹dzenia  techniczne  zwi¹zane  z
prowadzeniem  i  zabezpieczeniem  ruchu   mog¹  podlegaæ
przebudowie  i  rozbudowie  zgodnie  z  wymogami  okre�lonymi
w  przepisach  szczególnych.

c) Skrzy¿owanie  ulicy  Dworcowej  z  terenem  kolejowym
w  poziomie  terenu z  zachowaniem  trójk¹ta  widoczno�ci.

d) Wykonanie  niezbêdnych  zabezpieczeñ  przeciwha³a-
sowych  i  wibracyjnych  na  odcinkach  terenów  zabudowanych.

e)    Istniej¹ce  warto�ciowe  zadrzewienie   podlega  ochro-
nie  i  obowi¹zkowej   pielêgnacji.

3)    Teren  po³o¿ony  w  obrêbie  obszaru  strefy   ochrony
konserwatorskiej  i  ochrony  uk³adu   kulturowego -  obowi¹zuj¹
ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów
oznaczonych  symbolami  KK/S s¹   nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:  Tereny bocznic  kolejowych,

nastawni  i  sk³adów  przemys³owych. Dozwolona   lokalizacja
zak³adów  produkcyjnych,  zbytu  wyrobów   w  tym budowlanych,
zapleczy   administracyjno-technicznych   i  socjalnych.

Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  parkingi,  urz¹dzenia  i  sieci
infrastruktury  technicznej,  zieleñ  urz¹dzona  oraz  izolacyjna.

Na  terenach  KK/S  zakaz  lokalizowania;
a)  inwestycji   zaliczonych  w  przepisach    prawa  do

kategorii  przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ  na
�rodowisko  zawsze  wymagaj¹cych  sporz¹dzenia  raportu  od-
dzia³ywania  na  �rodowisko,

b) jednostek  organizacyjnych,  które  wytwarzaj¹,  prze-
chowuj¹, b¹d�  u¿ywaj¹  substancje  promieniotwórcze,

c)  sk³adowania  substancji  i  materia³ów  powoduj¹cych
wtórne  pylenie  oraz  innych  substancji  w  sposób  mog¹cy
powodowaæ  zanieczyszczenie  gruntu  i  wód  gruntowych np.
ropopochodnych,  ¿r¹cych  i  wybuchowych.

Dozwolony  podzia³  terenu  na  dzia³ki. Podzia³  ten  powi-
nien  zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawi-
d³owe  ich  zagospodarowanie  oraz  dostêp  do  drogi  publicz-
nej.  Minimalna  szeroko�æ  dojazdu  nie  powinna  byæ  mniejsza
ni¿ 6 metrów ,  umo¿liwiaj¹c  doprowadzenie  niezbêdnych  urz¹-
dzeñ  infrastruktury  technicznej.

Przy  zagospodarowaniu  terenów,  przez  które  przebiega-
j¹  linie  elektroenergetyczne  110 kV, bezwzglêdnie  uwzglêdniæ
nale¿y  dopuszczalne  linie  zabudowy  okre�lone  planem.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a) budowa    obiektów  i  urz¹dzeñ  zwi¹zanych  z  funkcj¹

podstawow¹  terenu   w  sposób  zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi
przepisami  szczególnymi  i  normami,

b) minimalna  odleg³o�æ linii  zabudowy  nowych  budyn-
ków  od  terenów  dróg i  ulic - 6 ,0 m ,

c) dopuszczalna   lokalizacja    obiektów  kubaturowych   o
lekkiej  konstrukcji,  zwi¹zanych  z  us³ugami,  wystawiennic-
twem,  ekspozycj¹,  masztów  ( dozwolone   h > 35m )  oraz
elementów  reklamowych,

d) ustala  siê  obowi¹zek  wyznaczenia  w  obrêbie  w³a-
sno�ci  niezbêdnej  ilo�ci    miejsc  postojowych  dla  samocho-
dów  osobowych  i  rowerów,

e) wzd³u¿  granicy  dzia³ek w  szczególno�ci  od  strony
terenów  mieszkaniowych, konieczno�æ  urz¹dzania  pasów  zie-
leni  izolacyjnej   trzystopniowej,

f) odleg³o�ci  zabudowy  od  istniej¹cych  linii  elektroener-
getycznych   okre�li  zarz¹dca  tych  sieci,

g) dopuszczalna  wysoko�æ  budynków  wynosi  do  trzech
kondygnacji  naziemnych, nie  dotyczy  obiektów  technicznych  i
technologicznych.

3.  Na  terenach   przeznaczonych  na  cele  komunikacji
drogowej  ustala  siê;

1) Zasady  zagospodarowania  terenu  dróg.
a)  wykonanie  nowych  dróg  oraz  rozbudowa  i  przebudo-

wa  mog¹  byæ  realizowane  w  zakresie  ustalonym  planem
miejscowym,

b)  dozwolona  jest  budowa  i   przebudowa  sieci  infra-
struktury  technicznej  w obrêbie linii   rozgraniczenia  ulic  i  dróg.

c)   istniej¹ce  urz¹dzenia  techniczne  zwi¹zane  z  prowa-
dzeniem  i  zabezpieczeniem    ruchu  oraz  zatoki  postojowe,
przystanki  autobusowe  mog¹  podlegaæ  przebudowie i  rozbu-
dowie  zgodnie  z  wymogami  okre�lonymi  w  przepisach  szcze-
gólnych,

2. Zasady  kszta³towania  pasa  drogowego  KZ - t e r e n
ulicy   zbiorczej  ( w  ci¹gu drogi wojewódzkiej  nr  423 Opole -
Kêdzierzyn ).

Ustala siê:
a) szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia   okre�la  rysunek

planu,
b) odleg³o�æ  linii  zabudowy  dla  budynków  projektowa-

nych  okre�la  rysunek  planu,
c)   jezdnia  o  szeroko�ci   min.  6,5 m,
d)   szeroko�æ  chodnika  nie  mniejsza  ni¿  1,50m
e)  na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy L  i  D  stosowaæ

nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii   rozgraniczaj¹cych    na  zasadach
okre�lonych  na  rysunku  planu.
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3) Zasady  kszta³towania  pasa  drogowego  GP  -  teren
obej�cia  drogowego  wsi  Przywory  w  ci¹gu  drogi    wojewódz-
kiej  nr  423:

a)     szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia  nie  mniej  ni¿
40,0 m  jak  okre�la  rysunek   planu,

b)     jezdnia  szeroko�ci    2 x 7,0 m,
c)     pobocza  2 x 2,0 m,
d) skrzy¿owania  dozwolone  wy³¹cznie  w  miejscach  okre-

�lonych  na  rysunku  planu.
Konstrukcja  oraz  szczegó³owa  lokalizacja  obej�cia  dro-

gowego  wsi  Przywory  wymaga  szczegó³owych  uzgodnieñ  z
Regionalnym  Zarz¹dem  Gospodarki  Wodnej  we  Wroc³awiu,
z  uwagi  na  lokalizacjê  w  terenie  zalewowym   rzeki  Odry.

4)   Zasady  kszta³towania  pasa  drogowego  KP   -  teren
drogi  powiatowej  nr  27 - 712   Przywory - Ozimek:

a) szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia  co  najmniej
20,0m   okre�la  rysunek  planu,

b)   jezdnia  o  szeroko�ci   min.  6,5 m,
c)   szeroko�æ  chodnika  nie  mniejsza  ni¿  1,50m  +

opaska  bezpieczeñstwa  0,50 m  przy  jezdni,
d)   przy  przebudowie  lub  modernizacji  drogi  wskazane

jest  wykonanie  �cie¿ki  rowerowej  o   szeroko�ci  nie  mniejszej
ni¿:

- dla  ruchu  jednokierunkowego 1,50 m  + opaska  bez-
pieczeñstwa  0,50m  przy  jezdni,

- dla  ruchu  dwukierunkowego 2,50 m +  opaska  bezpie-
czeñstwa  0,50 m  przy  jezdni,

e)   na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy L i D  stosowaæ
nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii  rozgraniczaj¹cych    nie  mniejsze
ni¿  5,0m × 5,0m.

5) Zasady  kszta³towania  pasa  drogowego  KL    -   teren
dróg   zbiorczych  gminnych  -  ulic  lokalnych:

a)  szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia  co  najmniej
12m, jak okre�la  rysunek  planu,

b)   jezdnia  o  szeroko�ci   min.  6,0 m,
c)   szeroko�æ  chodnika  nie  mniejsza  ni¿  1,50m  +

opaska  bezpieczeñstwa  0,50 m  przy  jezdni,
d)  przy  przebudowie  lub  modernizacji  drogi  wskazane

jest  wykonanie  �cie¿ki  rowerowej  o     szeroko�ci  nie  mniej-
szej  ni¿:

- dla  ruchu  jednokierunkowego 1,50 m  + opaska  bez-
pieczeñstwa  0,50m  przy  jezdni,

- dla  ruchu  dwukierunkowego 2,50 m +  opaska  bezpie-
czeñstwa  0,50 m  przy  jezdni,

e)  na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy L i D  stosowaæ
nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii  rozgraniczaj¹cych    nie  mniejsze
ni¿  5,0m × 5,0m,

  f)  dozwolona  lokalizacja  miejsc  postojowych  poza
pasami  jezdni.

  g)  ulica  Wiejska  nie  ma  przejazdu  przez  teren  kolejo-
wy  na  poziomie  terenu.

Na  zamkniêciu  odcinków  ulicy  przy  wiadukcie  po¿¹da-
ne  wykonanie  barier  bezpieczeñstwa   np.  ¿ywop³otu.

6)  Zasady  kszta³towania  pasa  drogowego  KD   -  drogi
dojazdowe,  ulice  wewnêtrzne osiedlowe:

a) szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia  nie  mniejsza  ni¿
10,0 m,   jak okre�la   rysunek   planu,

b) na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy L  lub D  stosowaæ
nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii  rozgraniczaj¹cych  nie  mniejsze
ni¿  5,0m × 5,0m,

c) jezdnia  o  szeroko�ci   min.   6,5 m,
d) szeroko�æ  chodnika   nie  mniejsza  ni¿  1,50m.

Rozdzia³ 3
Zasady  wyposa¿enia  w  zakresie  infrastruktury  tech-

nicznej

§ 13.1.    Zaopatrzenie  w  wodê:
1) z  istniej¹cych  sieci   wodoci¹gowych  oraz  przez  rozbu-

dowê  sieci  rozdzielczej  na  terenach  rozwojowych,
2)  trasy  projektowanych  sieci  powinny  przebiegaæ  w

liniach  rozgraniczaj¹cych  dróg   okre�lonych  na  rysunku  pla-
nu,  w  wyj¹tkowych  przypadkach  dozwolona  jest  lokalizacja
sieci  poza  liniami  rozgraniczaj¹cymi  dróg,  pod  warunkiem
zachowania  odleg³o�ci  okre�lonej  w  przepisach  szczegól-
nych  od  linii  zabudowy  budynków  istniej¹cych  oraz  projekto-
wanych,

3) odcinki   sieci  wykonaæ  nale¿y  o   przekrojach  zabez-
pieczaj¹cych    potrzeby    przeciwpo¿arowe  oraz  wyposa¿yæ  w
hydranty  przeciwpo¿arowe.

2.  Odprowadzenie  �cieków sanitarnych:
1) �cieki  sanitarne  odprowadziæ  do    planowanej kana-

lizacji  sanitarnej   wsi  Przywory z  przesy³em  do  oczyszczalni
�cieków  miasta  Opola.

2) Trasy  projektowanych  kana³ów  sanitarnych  w  liniach
rozgraniczaj¹cych  ulic,  zgodnie  z  wymogami  okre�lonymi  w
przepisach  szczególnych.  Dopuszcza  siê  sytuowanie  kana-
³ów  na  terenach  nieruchomo�ci na   uzgodnionych  z  w³a�ci-
cielem  zasadach  dostêpno�ci   w  sytuacjach  awaryjnych.

3) Zakaz  odprowadzenia  �cieków  do  wód  powierzch-
niowych,  gruntowych  oraz  gruntu.

4)  Zakaz  stosowania  indywidualnych  oczyszczalni  �cie-
ków  ( przydomowych).

5)  W  okresie  przej�ciowym  do  czasu  realizacji  kanali-
zacji  sanitarnej  dopuszcza  siê  mo¿liwo�æ  odprowadzenia
�cieków  do  szczelnych  zbiorników, a  nastêpnie  ich  wywóz  do
punktu  zlewnego  na  oczyszczalni  �cieków  w  Kosorowicach.

3.   Odprowadzenie  wód  opadowych:
1) Wody  opadowe  z  terenów    jezdni  dróg  istniej¹cych

i  projektowanych , powierzchni  utwardzonych,  podjazdów,
miejsc  postojowych, parkingów, po  uprzednim  oczyszczeniu
w  urz¹dzeniach  oczyszczaj¹cych, odprowadziæ  nale¿y do  sys-
temu  odprowadzenia  wód  powierzchniowych  ( rowów  i  cie-
ków ), na  warunkach  okre�lonych  w  pozwoleniu  wodno-
prawnym.

2) Na  terenach  zabudowy  jednorodzinnej  i  zagrodowej
dozwolone  jest  zagospodarowanie  wód  opadowych  w  obrê-
bie  dzia³ki.

4.   Zaopatrzenie  w  ciep³o  z  kot³owni  indywidualnych  ze
stosowaniem  paliw  o  niskiej  wielko�ci  emisji.

 Mo¿liwo�æ  lokalizacji  zbiornika  gazu  p³ynnego  na  tere-
nie dzia³ki  budowlanej.

5.   Elektroenergetyka
 Zwiêkszone  zapotrzebowanie mocy  dla  projektowanych

terenów  budowlanych wymaga  rozbudowy   obiektów  elektro-
energetycznych .

W  planie  miejscowym   ustala  siê   :
1)  Adaptacjê  istniej¹cych  stacji  transformatorowych

15/0,4 kV  z  mo¿liwo�ci¹  wymiany w nich  transformatorów  na
wiêksze  jednostki,

  2)  Budowê nowych  stacji  transformatorowych 15/0,4 kV
powi¹zanych  kablem,   dla  których  nale¿y  przyj¹æ   nastêpuj¹ce
odleg³o�ci :  - od  zabudowy  -    10 m.

            - od  drogi           -      6  m.
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3)  Do  ka¿dej  stacji  zapewnia  siê  dojazd.
4)  Dla  projektowanych  sieci  nale¿y  przyj¹æ  nastêpuj¹ce

ustalenia:
- sieæ  niskiego  napiêcia, g³ównie  jako  napowietrzna,

prowadzona  wzd³u¿  pasa  drogowego  ulic,  zalecane  kablowa-
nie istniej¹cych  i  projektowanych  odcinków  sieci,

- o�wietlenie  uliczne  instalowane  na  s³upach  niezale¿-
nych  od    sieci  n/n.

5)  Skablowanie    linii  15 kV  na  odcinku  przebiegaj¹cym
przez  tereny  mieszkaniowe  po³o¿one  w   rejonie  ulic  Krapko-
wickiej  i  Wiejskiej.

6)  Przebudowa  linii  elektroenergetycznych  przebiegaj¹-
cych  przez  tereny  mieszkaniowe  i  inne,  w  razie  kolizji  z
przewidywanymi  obiektami,  na  koszt    i  staranie  inicjatora
zmian.

6.   Telekomunikacja

Docelowo, kanalizacj¹  kablow¹  prowadzon¹  w  liniach
rozgraniczenia  ulic .

7.    Zaopatrzenie  w  gaz  ziemny - docelowo

 Gazoci¹gi  niskiego  ci�nienia  prowadziæ  w  liniach  roz-
graniczenia  ulic.

Gazoci¹gi  wysokoprê¿ne  wraz  z  terenami  strefy  bezpie-
czeñstwa  od  budynków  okre�la  rysunek  planu.

Nieczynne  gazoci¹gi   do  likwidacji  okre�la  rysunek
planu.

8.   Gospodarka  odpadami:
1) Odprowadzenie  nieczysto�ci  sta³ych  komunalnych,

do  kontenerów  i  ich  pó�niejsze  usuwanie  na  wysypisko
komunalne  na  warunkach  okre�lonych  przez  dysponenta
wysypiska.

2) Sposób  postêpowania  z  odpadami  niebezpiecznymi
(w tym medycznymi ) na  zasadach  okre�lonych  w  przepisach
o  odpadach.

3) Miejsce  sk³adowania  odpadów  kwalifikowanych  jako
niebezpieczne  powinno  posiadaæ  szczelne  pod³o¿e   i  w³a�ci-
wie  rozwi¹zan¹  kanalizacjê.  W  szczególno�ci  dotyczy  zabez-
pieczenia  pod³o¿a  przed  przedostawaniem  siê  substancji
chemicznych  do  gruntu  lub  do  kanalizacji  sanitarnej  i  desz-
czowej.

Rozdzia³ 4
Zasady  zagospodarowania  terenów  i   obiektów  pod-

legaj¹cych  ochronie dóbr  kultury   i  krajobrazu  kulturowego.

§ 14.1.  Na  obszarze  objêtym  planem  znajduj¹  siê
nastêpuj¹ce   obiekty  podlegaj¹ce  ochronie  konserwatorskiej

1)  Obiekty  zabytkowe  wpisane  do  ewidencji   gminnej :
a)  Ko�ció³  parafialny  p.w.  Matki  Boskiej  Anielskiej
                                               -  murowany  ( 1923 r.)

b)  Budynek  Dworca Kolejowego ul. Dworcowa 10
                                                -  murowany  (pocz¹tek XX w)

c)  Dom  mieszkalny  ul. Dworcowa  2,3
                                               -  murowany  ( 1908 r. )

d)  Dom  mieszkalny  ul.  Wiejska17
                                               -  mur / drew  (1909 r.)

e)  Cmentarz  katolicki  ul.  Wiejska
g) Rze�ba  �w. Jana Nepomucena  ul.  Wiejska 79.

2.   Na  obszarze  objêtym  planem  ustala  siê  strefê  "B"
ochrony  konserwatorskiej.  Granicê  strefy  okre�la  rysunek
planu.

1)  Dzia³alno�æ  konserwatorska  w  tej  strefie  zmierza  do:
a) zachowania  zasadniczych  elementów  historycznego

rozplanowania,  w  tym  przede  wszystkim  uk³adu  dróg,  podzia-
³u  dzia³ek,  i  sposobu  zagospodarowania  dzia³ek  siedlisko-
wych,

b) restauracji  i  modernizacji  technicznej  obiektów  o
warto�ciach  kulturowych  z  dostosowaniem  do   wspó³czesnej
funkcji,

c) dostosowania  nowej  zabudowy  do  historycznej  kom-
pozycji  przestrzennej  w  zakresie  skali  i  formy  bry³y  zabudowy
a  tak¿e  harmonii  elementów  kompozycji  przestrzennej  histo-
rycznej  i  wspó³czesnej,

d) dostosowania  gabarytów  i  bry³y  nowej  zabudowy  do
miejscowej  tradycji  architektonicznej,

e) przestrzegania  wysoko�ci  budynków,  nie  przekracza-
j¹cej  dwóch  kondygnacji,   z  dachami  o  stromych  po³aciach,

f) zakazu  stosowania  rozwi¹zañ  z  dachami  o  mijaj¹cych
siê  po³aciach  na  wysoko�ci  kalenicy  oraz  dachów  o  asyme-
trycznym  nachyleniu  po³aci.

2) Wymagane  jest  uzyskanie  uzgodnienia  z  Pañstwow¹
S³u¿b¹  Ochrony  Zabytków:

a)   zmian  rodzaju  nawierzchni  dróg  oraz  korekt  lub
zmian  ich  przebiegu,

b)   zmian  historycznie  ukszta³towanego  wnêtrza  urbani-
stycznego,

c)  budowy  nowych  obiektów  kubaturowych  w  bezpo-
�rednim  s¹siedztwie  obiektów  zabytkowych,

d)  przebudowy,  rozbudowy  i  remontów,  a  tak¿e  zmiany
funkcji  obiektów  figuruj¹cych  w  ewidencji.

3.  Okre�la  siê  strefê "K"  ochrony krajobrazu.
Strefa obejmuje  obszar  stanowi¹cy  zabezpieczenie  w³a-

�ciwego  eksponowania  zespo³ów  obiektów  zabytkowych o
szczególnych  warto�ciach  krajobrazowych  .W  strefie  tej  spo-
radycznie  ustala  siê  lokalizacjê  nowej  zabudowy.

Dla  dzia³añ  inwestycyjnych  okre�la  siê,  i¿ now¹  zabu-
dowê  nale¿y  lokalizowaæ przede wszystkim  w  granicach  histo-
rycznych  siedlisk  wsi.  Wysoko�æ  zabudowy od  jednej  do
dwóch  kondygnacji  zwieñczonych  stromym  dachem.

Zasiêg  strefy �K"  pokrywa  siê  z  zasiêgiem   strefy  �B".

4. W  pó³nocnej  czê�ci  obszaru  objêtego  planem   zloka-
lizowane  jest  stanowisko  archeologiczne  nr  5 - punkt  osad-
niczy,  dotyczy dzia³ek  nr  563/180  i  564/180. W  przypadku
dzia³añ  inwestycyjnych  wykonywanych  w  rejonie  stanowiska
archeologicznego  nale¿y  przeprowadziæ  wyprzedzaj¹ce,  ra-
townicze  badania  archeologiczne. Wszelkie  roboty  ziemne  musz¹
byæ  prowadzone  wy³¹cznie  za  zezwoleniem  Opolskiego  Wojewódz-
kiego  Konserwatora  Zabytków, a  w  wypadku  stanowisk  naziem-
nych,  za  zgod¹  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Kulturowego.

Wszelkie  odkryte  w  trakcie  prac  ziemnych  przedmioty
zabytkowe,  oraz  obiekty  nieruchome  i  nawarstwienia  kulturo-
we  podlegaj¹  ochronie  prawnej.  Ratownicze  badania  arche-
ologiczne  finansuje  inwestor.

Rozdzia³  5
Ochrona  �rodowiska  przyrodniczego, zasady  zago-

spodarowania  terenów  i  obiektów  podlegaj¹cych  ochronie

§ 15.1.  Teren  wsi  Przywory  znajduje  siê  w  obrêbie
obszaru  wyró¿niaj¹cego  siê  zwiêkszonym  potencja³em  biolo-
gicznym  o  znaczeniu  ponadlokalnym  i  lokalnym. Na  rysunku
planu okre�lono  elementy  nale¿¹ce do:
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1) Krajowej  sieci  ekologicznej  ECONET  w  postaci
korytarza  ekologicznego  rangi  miêdzynarodowej  �Doliny Odry".
Dotyczy  terenów  zalewowej terasy  Odry  we  wsi  Przywory.

2) Lokalnego  systemu  ekologicznego  sk³adaj¹cego  siê
z  obszarów  w  sk³ad  których  wchodz¹  ekosystemy  tworzone
przez  wyró¿niaj¹ce  siê  z  otoczenia  skupiska osobników,
gatunków  oraz  biomasy  -  s³u¿¹ce  zasilaniu  i  stabilizacji
przyrody  dla  ca³ego  uk³adu  przestrzennego.

W  szczególno�ci  wyró¿nia  siê:
a) wszystkie  ³¹ki  w  dolinie  Odry  z  warto�ciowym  zespo-

³em  ³¹k  wilgotnych,
b) zarastaj¹ce  starorzecza  i  zbiorniki  wodne,
c) wszystkie  ³¹ki  na  terasie  nadzalewowej  Odry,
d) korytarz  ekologiczny  rzeki  Strugi.
2 . Plan  okre�la   prawnie  chronione  z³o¿a  surowców

mineralnych  oraz  perspektywiczne obszary  wystêpowania  z³ó¿
kopalin.

1)  Granice obszarów  wystêpowania  kruszywa  natural-
nego okre�la  rysunek  planu:

a)    udokumentowane  z³o¿e  kruszyw  naturalnych  �Przy-
wory - pole A",

b) fragment  obszaru  górniczego z³o¿a  kruszyw  natural-
nych �Przywory - pole B",

c) dolina  Odry ( nieudokumentowane z³o¿e ),
2)  Dla obszarów  udokumentowanych  z³ó¿ kruszyw  natu-

ralnych �Przywory - pole A"  i  �Przywory -     pole  B" obowi¹zuj¹
przepisy  prawa  geologicznego  i górniczego.

3. Teren  objêty  niniejszym  planem   znajduje  siê w
obszarze  prawnie  udokumentowanych  zasobów   wód  pod-
ziemnych :

1)  Zbiornik  wód  podziemnych  triasu  �rodkowego  nr  333
Opole - Zawadzkie,  zajmuj¹cy  ca³y  obszar  opracowania  pla-
nu.

2)  Zbiornik  wód  podziemnych  nr  336 - Niecka  Opolska,
którego  fragment  przebiega  w  dnie  Odry,  na  pograniczu  wsi
Przywory  z  Groszowicami.

Na  obszarach  udokumentowanych  zasobów  obowi¹zu-
j¹  przepisy  prawa  wodnego.

4. Plan  okre�la  obszary  nara¿one  na  niebezpieczeñ-
stwo  powodzi.

 Na  obszarach  tych  ustala  siê  zakaz  wznoszenia  no-
wych  budynków.  Obowi¹zuj¹  przepisy  prawa  wodnego.

5.   W  granicach planu  nakazuje  siê  stosowanie  rozwi¹-
zañ  minimalizuj¹cych  oddzia³ywania  na  otoczenie  w  zakresie;
ha³asu  i  wibracji, emisji  zanieczyszczeñ  do  atmosfery,  zanie-
czyszczenia  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  oraz  gleby,
jak  równie¿  promieniowania  elektromagnetycznego.

6. Ustala  siê  dopuszczalne  poziomy  ha³asu  w  �rodowi-
sku  powodowane  przez  poszczególne  grupy  �róde³  ha³asu, w
tym  drogowego,  z  wy³¹czeniem  ha³asu  powodowanego  przez
linie  elektroenergetyczne,  wyra¿one  równowa¿nym  poziomem
d�wiêku  A  w  dB    na  granicy  dzia³ek   terenów  zabudowy
chronionej  z  mocy  przepisów  szczególnych:

1) dla  terenów  MN, 1MN

a) od  �róde³  komunikacji  drogowej
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 55 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 45 dB(A)

b)  od  pozosta³ych  obiektów  i  grup  �róde³  ha³asu
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 45 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 40 dB(A)

2) dla  terenów  MW, M/U, UP:

a) od  �róde³  komunikacji  drogowej
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 55 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 45 dB(A)

b)  od  pozosta³ych  obiektów  i  grup  �róde³  ha³asu:
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 50 dB(A)
Leq  dla  nocy[ 22° °- 6°° ] - 40 dB(A)

3) dla  terenów  MR, MR1:

a) od  �róde³  komunikacji  drogowej
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 60 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 50 dB(A)

b)  od  pozosta³ych  obiektów  i  grup  �róde³  ha³asu:
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 50 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 40 dB(A

4) dopuszczalnego  poziomu  ha³asu  na  innych  tere-
nach  -  nie  normuje  siê.

Normy okre�lone  powy¿ej  ulegaj¹ zmianie w przypadku
zmiany warto�ci dopuszczalnych stê¿eñ tych substancji na mocy
przepisów szczególnych i obowi¹zuj¹  wówczas  warto�ci   okre-
�lone  w  przepisach szczególnych.

7.  Pomieszczenia  przeznaczone  na  sta³y  pobyt  ludzi,  w
szczególno�ci  znajduj¹ce  siê  w  obiektach  lokalizowanych  i
modernizowanych  w  pierwszej  linii  zabudowy  dróg  publicz-
nych,  powinny  spe³niaæ  wymagania  Polskiej  Normy  reguluj¹-
cej  ochronê  przed  ha³asem  pomieszczeñ  w  budynkach  oraz
dozwolone  warto�ci  poziomu  d�wiêku  w  pomieszczeniach.

8.   Uci¹¿liwo�æ  prowadzonej  dzia³alno�ci   gospodarczej
w  zakresie  emisji  wibracji,  zanieczyszczeñ  powietrza  atmos-
ferycznego,  substancji  zapachowych,  niejonizuj¹cego  pro-
mieniowania  elektromagnetycznego  oraz  zanieczyszczenia
gruntu  i  wód  nie  mo¿e  powodowaæ  przekroczenia  obowi¹zu-
j¹cych  standardów  �rodowiskowych, okre�lonych  przepisami
szczególnymi  oraz  wywo³ywaæ  konieczno�æ  ustanowienia
obszaru  ograniczonego  u¿ytkowania.

9.   Przedsiêwziêcia  mog¹ce  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na
�rodowisko,  dla  których  obowi¹zek  sporz¹dzenia  raportu
mo¿e  byæ  wymagany,  wymagaj¹  przeprowadzenia  procedury
oceny  oddzia³ywania  na  �rodowisko  zgodnie  z  obowi¹zuj¹cy-
mi  przepisami  szczególnymi  a  wnioski  i  uwagi  z  niej  wyni-
kaj¹ce  nale¿y  uwzglêdniæ  w  decyzji  o  warunkach  zabudowy
i  zagospodarowania  terenu.

10.   Na  terenach  istniej¹cych  gospodarstw  rolnych,  w
których  dokonywane  jest przechowywanie  okresowe  lub
magazynowanie  substancji  toksycznych ( �rodków ochrony
ro�lin,  materia³ów  smarowych  i  pêdnych  do   sprzêtu  rolnicze-
go )  bez zabezpieczeñ  przed  przenikaniem  tych  substancji  do
wód  powierzchniowych, podziemnych  oraz  gruntu,  ustala  siê
obowi¹zek  dostosowania  obiektów  do  celów  sk³adowania
(uszczelnienie  pod³o¿a  i  w³a�ciwe  rozwi¹zanie  kanalizacji).
Obowi¹zek  nale¿y  wykonaæ  w  okresie  do  dwóch  lat  od  dnia
opublikowania  niniejszej  uchwa³y.

11.   Ustala  siê  obowi¹zek  projektowania  nowych  obiek-
tów,  w  których  przechowywane  bêd¹  okresowo  lub  magazy-
nowane  dla  celów  handlowych  lub  us³ugowych  substancje
toksyczne,  w  tym  ropopochodne  oraz  substancje  promienio-
twórcze -    z  uwzglêdnieniem   wykonania   zabezpieczeñ   elimi-
nuj¹cych   przenikanie  tych  substancji  do  wód  powierzchnio-
wych,  podziemnych  i  gruntu    wraz  z  urz¹dzeniami   monitoru-
j¹cymi.
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12.   Na  terenie  objêtym  opracowaniem  zabrania  siê
wprowadzania do  wód  powierzchniowych,  podziemnych  i  grun-
tów   nie oczyszczonych  �cieków  bytowych i opadowych  z   tere-
nów   komunikacyjnych  oraz  placów.

13.   Nie   nale¿y  prowadziæ  odwodnieñ  wg³êbnych  (  np.
odwodnienie  studniami  lub  ig³ofiltrami )  aby  nie  obni¿aæ
poziomu  wody  gruntowej    na  terenach  przyleg³ych.

14.   Warstwê  gleby ( humusu )  przed  przyst¹pieniem  do
budowy  nale¿y  zdj¹æ  i  zagospodarowaæ  przy  rekultywacji
terenu.

15. Masy  ziemne,  usuwane  lub  przemieszczane  w
zwi¹zku  z  realizacj¹  inwestycji  na     terenach  objêtych  planem,
nale¿y   wykorzystaæ  do  celów  niwelacji  terenu  w  miejscu
realizacji  inwestycji  lub  innym  na  terenie  gminy -  wskazanym
przez  Wójta  Gminy  Tarnów  Opolski.

Rozdzia³ 6
Ogólne  warunki  zabudowy  i   zagospodarowania  tere-

nów

§ 16. 1. Na  terenach   w  granicach   planu  ustala  siê:

1)  powierzchnie nowych   dzia³ek  dla  zabudowy  miesz-
kaniowej  jednorodzinnej  powinny  wynosiæ  co  najmniej:

a)   w  zabudowie  wolno stoj¹cej  700m2

b)   w  zabudowie  bli�niaczej  460m2

2)   szeroko�æ  frontowa  dzia³ki  powinna  wynosiæ  co
najmniej  20 m.  w  zabudowie  wolno stoj¹cej  oraz  15 m  w
zabudowie  bli�niaczej,

3)   granice  nowych  podzia³ów  wewnêtrznych  terenów
o  tym  samym  sposobie  u¿ytkowania,  oznaczone  na  rysunku
planu  stanowi¹cym  za³¹cznik    do  niniejszej  uchwa³y,  okre�lo-
ne   jako  orientacyjne ,  nie  s¹  �ci�le  obowi¹zuj¹ce,  dopuszcza
siê  ich  zmianê  z  zastrze¿eniem  zachowania  szeroko�ci
frontu  dzia³ki  budowlanej  mierzonej  w  linii  zabudowy,  pozwa-
laj¹cej  na  prawid³owe  jej  zagospodarowanie.  Inny  ni¿  na
rysunku  planu  podzia³  nieruchomo�ci  powinien  uwzglêdniaæ
zasadê  dostêpno�ci   wyznaczonych  dzia³ek  do komunikacji  i
uzbrojenia  oraz  mo¿liwo�æ  wykonania  innych  ustaleñ   wyni-
kaj¹cych  z  uchwa³y  oraz  przepisów  szczególnych.

2. Ze  wzglêdu  na  wystêpuj¹cy  na  obszarze  opracowa-
nia  planu  wysoki  poziom  wód  gruntowych  nie  zaleca  siê
podpiwniczenia  budynków.

3. W  przypadku  dzia³ek  zabudowanych  nie  posiadaj¹-
cych  na  rysunku  planu  okre�lonej nieprzekraczalnej  linii
zabudowy  ustala  siê:

a)   dla  budynku  mieszkalnego istniej¹cego, mo¿liwo�æ
utrzymania  linii  zabudowy  wyznaczonej  jego    frontow¹  elewa-
cj¹,

b)  dla  innych  budynków,  odleg³o�ci  okre�liæ  nale¿y
zgodnie  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami   szczególnymi.

4. Tereny,  dla  których  plan  miejscowy  ustala  inne  od
dotychczasowego  przeznaczenie,  mog¹  byæ  wykorzystywane
w  sposób  dotychczasowy  do  czasu  ich  zagospodarowania
zgodnego  z  planem,  o  ile  ich  u¿ytkowanie  nie powoduje
przekroczenia  dopuszczalnych  norm  emisji  do  �rodowiska  w
zakresie  zanieczyszczenia  powietrza  , gleby, wody  i  ha³asu  lub
nie  stanowi  ograniczenia  zagospodarowania  zgodnego  z
planem  na  terenach  s¹siednich.

5. Bez  konieczno�ci  zmiany  planu  dozwolone  jest:
a)   na  terenach  us³ug  publicznych  zmiana  przeznacze-

nia  terenu  na  inne  funkcje  us³ug  publicznych,
b)   na  terenach  us³ug  komercyjnych  zmiana  przezna-

czenia  na  inne  funkcje  us³ug  komercyjnych.

6. Na  terenach  objêtych  planem  nie  przeznacza  siê
terenów  pod  budowê  obiektów  handlowych  o  powierzchni
sprzeda¿owej  powy¿ej  1000m2.

Rozdzia³  7
Przepisy  koñcowe

§ 17. W  sprawach  nie  okre�lonych  ustaleniami niniej-
szego   planu,  obowi¹zuj¹  przepisy  ustaw  szczególnych  i
norm.

§  18. Dla  terenów  objêtych  niniejszym   planem,  zgodnie
z  art.  36  ust.3  ustawy  o  zagospodarowaniu  przestrzennym,
ustala  siê   stawkê  procentow¹  s³u¿¹c¹  naliczaniu  op³aty  w
zwi¹zku  ze  wzrostem  warto�ci  nieruchomo�ci,  w nastêpuj¹-
cej   wysoko�ci  :

1) tereny  projektowanego  budownictwa  MN   i  M/U  -    5   %.
2) tereny  projektowanego  budownictwa  MW  -    5    %
3) tereny  projektowanych  us³ug  komercyjnych UCh, UCg,

UCr                                                                                    -    10   %
4) tereny  projektowanych  funkcji    P,  P/U  i  S/Uch -  10    %
5) tereny  us³ug  publicznych  grupy  UP          -       0      %
6) tereny  zabudowy  zagrodowej  M/Ui, MR  oraz  rolnictw-

twa                                                                                       -     0   %
7) tereny  zieleni  infrastruktury  technicznej   i  dróg -   0     %.

Przy  zbywaniu  nieruchomo�ci  po³o¿onych  na  terenach
okre�lonych  niniejszym planem,   Wójt Gminy  Tarnów  Opolski
pobierze  jednorazow¹  op³atê,  okre�lon¹  na  wy¿ej  wymienio-
nym  poziomie   w  stosunku  do  wzrostu  warto�ci  nieruchomo-
�ci.

§ 19. W  granicach  obszaru  objêtego  niniejsz¹  uchwa³¹
trac¹  moc:

a)  ustalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego gminy  Tarnów  Opolski, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr VI / 42 / 90   Rady  Gminy  Tarnów  Opolski   z  dnia  6
grudnia  1990r.   ( Dz .Urz.  Woj. Op.  z  1991r.  Nr 4,  poz. 80 ) wraz
z  pó�niejszymi  zmianami  wprowadzonymi  do  tego  planu,

b)  ustalenia  miejscowego  planu szczegó³owego zago-
spodarowania  przestrzennego osiedla  budownictwa  jednorodzin-
nego  we  wsi  Przywory, zatwierdzonego  uchwa³¹ Nr XIII / 108 / 91
Rady  Gminy  Tarnów  Opolski   z  dnia  19  grudnia  1991r
(Dz .Urz.  Woj. Op.  z  1999r.  Nr 2,  poz. 14 ) .

§ 20. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy
Tarnów  Opolski.

§ 21. Uchwa³a   wraz  z  za³¹cznikiem   podlega  og³oszeniu
w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa  Opolskiego.

§ 22. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  14  dni  od
dnia  og³oszenia  w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa  Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
 Rady   Gminy
Jan Damboñ
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Na podstawie art.21 ust.1pkt 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;2002 r. Nr 113,poz.984 i Nr 168, poz.1383 / - Rada Gminy
w Tarnowie Opolskim    u c h w a l a   ,  co  nastêpuje:

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

775

Uchwa³a Nr VI/35/03
 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim

 z dnia  27 marca 2003r.

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

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi .

 § 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego  oraz na tablicy og³oszeñ  w Urzê-
dzie Gminy i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Damboñ

Za³¹cznik
                                  do uchwa³y Nr VI/35/03

                                      z dnia 27 marca 2003r.
                                Rady Gminy w Tarnowie Opolskim

lp  Adres  budynku Ilo�æ
Mieszkañ

Nr

Mieszk.

p.u¿ytkowa
mieszkania

Rodzaj wyposa¿enia
Poza energia elektr.

c.o.  kanal./szambo/

Stan techniczny Inne

 1  Nak³o
Ul.Przedszkolna  1

      4      1

     2

     3

     4

   70.83

   51.16

   82.65

   32.20

   X            x

    x             x

    x             x

    x             x

        Dobry

        Dobry

        Dobry

        Dobry

Mieszkanie

W O�rodku  Zdr.

  2  K¹ty Opolskie
 Ul.Odrzañska 9

       5      1

     2

     3

     4

     5

    28.10

    38.40

    61.75

    60.77

     33.40

    X            x

    X            x

    X            x

    X            x

    X            x

        Dobry

        Dobry

        Dobry

        Dobry

        Dobry

Dom

 Nauczyciela

 3  Walidrogi

 Ul.Opolska 1

       1       1      80.40       -            x         �redni Mieszkanie w

 Domu.Kultury

 4 Miedziana

Ul.Wiejska 68

       1       1        65.61         -            x       Dostateczny Mieszkanie w

 by³ej szkole
  5  Raszowa

Ul.Ozimska 54

         2        1

       2

        80.0

        75.60

         X           x

         X           x

     b.dobry

     b.dobry

 Mieszkania

 w Przedszkolu

  6  Raszowa

 Ul.Ozimska 55

       2        1

       2

        45.77

        45.77

        X          x

        X          x

       Dobry

        Dobry

  Mieszkania w

  Szkole

 7  Raszowa

 Ul.Nakielska 1

       1         1         89.90         -           x       Dostateczny  Mieszkanie w

 Bibliotece

1.2.W gminie Tarnów Opolski zanik³o budownictwo zak³a-
dowe i spó³dzielcze,jedynie prywatni inwestorzy buduj¹ domy
jednorodzinne na w³asne potrzeby. W zwi¹zku z licznymi  zwol-
nieniami z zak³adów pracy  na naszym terenie  istnieje     potrze-
ba budowy  lub adaptacji pomieszczeñ na lokale socjalne.

II. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZA-
SOBEM GMINY

   W obecnej chwili gmina Tarnów Opolski nie posiada
¿adnych lokali   socjalnych.

2.1.PROGNOZA     STANU     TECHNICZNEGO     ZASOBU
MIESZKANIOWEGO   GMINY

      Prognozê opracowano dla budynków bêd¹cych wy³¹cz-
n¹ w³asno�ci¹ gminy.

1.Zasoby mieszkaniowe gminy Tarnów Opolski w 2001r.
wynosi³y 16 lokali   mieszkalnych ,które zosta³y wyszczególnione
w opisie stanu istniej¹cego.

2.Stan zasobów mieszkalnych dla gminy Tarnów Opolski
w poszczególnych  latach bêdzie siê przedstawia³ nastêpuj¹co:

a/ 2003 r.        -     15 lokali
b/ 2004 r.        -     15 lokali
c/ 2005r.         -     15 lokali
d/ 2006r.         -      15 lokali
e/ 2007r.         -      17 lokali / 2 socjalne/.

3.W okresie 2003 - 2007 r. nale¿y zaadaptowaæ co naj-
mniej 2 lokale na lokale   socjalne.Zasób mieszkaniowy gminy
w 2007 r. sk³ada³by siê wówczas   z 17 lokali mieszkalnych.Jak
wynika z opisu stanu istniej¹cego, w obecnej  chwili stan wiêk-
szo�ci zasobów mieszkaniowych jest dobry.Przyjmuj¹c  zasa-
dê, ¿e gmina  nie bêdzie remontowa³a przez najbli¿sze lata ,
wówczas stan techniczny budynków szczególnie w Walidrogach
i Miedzianej znacznie siê  pogorszy, natomiast przeprowadzaj¹c
dora�ne remonty  poziom mieszkañ i  budynków zostanie w
stanie jakim jest dotychczas, czyli niepogorszonym.

 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM   ZASOBEM  GMINY

TARNÓW OPOLSKI  NA LATA 2003-2007 R.
OPIS STANU ISTNIEJ¥CEGO
 1.1.Lokale mieszkalne stanowi¹ce w³asno�æ gminy.
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 Je¿eli natomiast gmina bêdzie posiadaæ dodatkowe �rod-
ki finansowe ,   wówczas   bêdzie mo¿na zmodernizowaæ czê�æ
mieszkañ , tak ¿e te mieszkania  o ni¿szym standardzie bêdzie
mo¿na zaliczyæ do mieszkañ pe³nowarto�ciowych   a wiêc bê-
dzie mo¿na zastosowaæ czynniki podwy¿szaj¹ce stawkê bazo-
w¹  czynszu.

2.2.  ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW  I
MODERNIZACJI  ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY

1.Stan techniczny wiêkszo�ci istniej¹cych zasobów miesz-
kaniowych jest dobry.

   S¹ to lokale  wybudowane w ostatnim dziesiêcioleciu
lub te¿ po remoncie.

   Pozosta³e lokale s¹ w stanie dostatecznym , s¹ to bu-
dynki wybudowane przed   wojn¹.

2.Pozyskane wp³ywy z czynszów za lokale mieszkalne i
u¿ytkowe oraz dotacje   z Urzêdu Gminy chocia¿ czê�ciowo po-
winny umo¿liwiæ prace z zakresu  remontów bie¿¹cych oraz kon-
serwacji.

3.Jednak¿e w nastêpnych  piêciu latach  konieczne by³oby
przeprowadzenie  nastêpuj¹cych remontów:

Nak³o ul.Przedszkolna  -  systematyczna wymiana czê�ci
okien oraz niezbêdne  dora�ne remonty,

K¹ty Op, ul.Odrzañska 9 - remont pokrycia dachowego,
wymiana instalacji c.o., malowanie elewacji oraz dora�ne re-
monty,

Walidrogi, ul.Opolska 1 -  wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, roboty  malarskie,

Miedziana, ul.Wiejska 68 - generalny remont ca³ego bu-
dynku ³¹cznie z   zamontowaniem c.o.,

Raszowa, ul.Ozimska 55  - wymiana okien, wymiana ar-
matury sanitarnej, docieplenie budynku,

Raszowa, ul.Ozimska 54  - remont dachu , docieplenie
budynku.

       Z uwagi na ograniczone �rodki finansowe planuje siê
przeprowadziæ tylko w niezbêdnym zakresie remonty i moderni-
zacjê budynków nale¿¹cych do zasobu mieszkaniowego gminy,
tak aby mo¿na by³o zapewniæ bezpieczne oraz dogodne warunki
lokalowe mieszkañcom.

Plan remontów  i modernizacji oraz koszty w poszczegól-
nych latach przedstawiono w tabeli.

Rodzaje remontów        2003       2004       2005     2006     2007

-Roboty dekarskie

       -     10.000     10.000      15 000  12 000

-Roboty ogólno-budowlane       -  5 000     3.000       6.000 10.000

-Roboty stolarskie   5 .000  5.000  5.000    10. 000  10 000

-Instalacje  wod.-kan.

  5.000    5.000  5.000   7.000 7.000

- Roboty malarskie      -       500     500    1.500 1. 000

- Inne      -      500   1.500     1.500  1.000

- Razem:    10.000     26.000    25.000 41.000 41.000

     W tabeli przedstawiono zestawienie niezbêdnych re-
montów oraz modernizacji w zasobie mieszkaniowym gminy
jakie planuje siê wykonaæ w latach  2003 - 2007 r., bêdzie to
jednak uzale¿nione od mo¿liwo�ci i wielko�ci �rodków finanso-
wych jakimi gmina bêdzie dysponowaæ.

2.3.PLANOWANA SPRZEDA¯ LOKALI W LATACH
2003-2007

     W 2003 roku planuje siê sprzedaæ  1  lokal mieszkalny
w Raszowej przy  ulicy Nakielskiej 1.

Sprzeda¿ mieszkañ komunalnych w gminie realizowana
jest w oparciu o ustawê z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomo�ciami /Dz.U.z 200r.Nr 46 poz.543/.

2.4.ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ.

1.Stawkê bazow¹ czynszu za najem 1 m2 powierzchni u¿yt-
kowej lokali mieszkalnych ustala Wójt uwzglêdniaj¹c czynniki
podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce warto�æ u¿ytkow¹ lokalu miesz-
kalnego.

Czynsz mieszkaniowy zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o ochro-
nie praw lokatorów wyliczony zosta³ w nastêpuj¹cy sposób:

  1.Dotychczsowa maksymalna stawka czynszu wynosi
2.20 z³ m2.

  2.Wska�nik przeliczeniowy  1m2 powierzchni u¿ytkowej
budynku   mieszkalnego wynosi 2420 z³ m2.

  3.�rednioroczny wzrost cen towarów i us³ug konsump-
cyjnych  - 5,5 %.

Dopuszczalny wzrost czynszu :
  5,5 %  x 1,9% = 10,45%
4.Maksymalna stawka czynszu wynosi
                                                    2420 x 3% : 12 = 6.05 z³ m2.
5.Stawka czynszu dopuszczalna
                    2,20/100%+10,45%/=2,20 z³ x 110,45%=2,43 .

Zatem maksymalna stawka czynszu w roku 2003 , ustala-
na przez Wójta Gminy nie mo¿e przekroczyæ poziomu
2,43 z³ m2. W nastêpnych latach kolejne podwy¿ki czynszu  mog¹
byæ dokonywane przyjmuj¹c tylko inflacyjny wzrost stawki od-
tworzeniowej oraz wzrost czynszu wg �redniorocznego wzrostu
cen towarów i us³ug konsumpcyjnych.

2.5. SPOSÓB  I ZASADY ZARZ¥DZANIA LOKALAMI I BU-
DYNKAMI WCHODZ¥CYMI W SK£AD ZASOBU MIESZKANIO-
WEGO GMINY

   Zarz¹d lokalami bêd¹cymi w³asno�ci¹ gminy sprawuje:
1.Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tar-

nowie Opolskim   na podstawie uchwa³y  Rady Gminy Nr XII/71/95
z dnia  25 wrze�nia 1995r., s¹ to  budynki po³o¿one w:

Plan remontów oraz koszty w poszczególnych latach /w z³otych/
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-   K¹tach Opolskich przy ul.Odrzañskiej  9
-   Nakle przy ul.Przedszkolnej 1
-   Raszowej przy ul.Nakielskiej 1
-  Walidrogach przy ul.Opolskiej  1
2.Na podstawie uchwa³y Rady Gminy Nr IV/29/98 z dnia

30 grudnia 1998r. w  sprawie :utworzenia Biura Obs³ugi O�wiaty
Samorz¹dowej, zarz¹d sprawuje  Biuro Obs³ugi O�wiaty w Tar-
nowie   Opolskim s¹ to budynki po³o¿one w:

- Raszowej  przy ul.Ozimskiej 54
- Raszowej  przy ul.Ozimskiej  55
3.Na podstawie uchwa³y Zarz¹du Gminy Nr 91/281/2002

z dnia 13 marca 2002r. w sprawie u¿yczenia budynku w Miedzia-
nej dla Gminnego O�rodka Kultury w  Tarnowie Opolskim,  za-
rz¹d sprawuje Gminny O�rodek Kultury w Tarnowie  Opolskim
jest to budynek po³o¿ony w Miedzianej, przy ul.Wiejskiej 68.

W nastêpnych latach nie przewiduje siê zmiany sposobu
zarz¹dzania budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowe-
go zasobu gminy.

2.6.�RÓD£A  FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKA-
NIOWEJ  W LATACH  2003 - 2007 /  w tysi¹cach z³otych/

�ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolej-
nych latach:

A/czynsze za najem lokali mieszkalnych,
B/czynsze za najem lokali u¿ytkowych,
C/�rodki ze sprzeda¿y lokali mieszkalnych,
D/inne �rodki z bud¿etu gminy /dop³aty/  .

 Lp    Rok Koszty eksploatacji

Bie¿¹cej

   Koszty remontów

    I modernizacji

       Razem

 1 2003         56           10          66

 2 2004         57            26          83

 3 2005         59            25          84

 4 2006         60            41         101

 5 2007         62            41         103

        Wysoko�æ wydatków na remonty i modernizacjê mo¿e
ulec zmianie w zale¿no�ci od potrzeb w tym zakresie oraz od
wielko�ci �rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji gminy.

2.8.OPIS DZIA£AÑ MAJ¥CYCH NA CELU POPRAWÊ
WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJÊ GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY.

      W zwi¹zku z wprowadzeniem ustawy o ochronie praw
lokatorów istotnym zadaniem gminy jest  zabezpieczenie odpo-
wiedniej ilo�ci mieszkañ socjalnych .

Nale¿y prowadziæ akcjê maj¹c¹ na celu u�wiadamianie
lokatorów , którzy  zajmuj¹ lokale mieszkalne o du¿ym metra¿u
a tym samym maj¹ trudno�ci w  op³acie czynszu  , do zamiany
na mieszkanie o mniejszym metra¿u, a tym   samym o ni¿szym
czynszu jak te¿ ni¿szych op³atach eksploatacyjnych.

Przeprowadziæ modernizacjê w budynku w Miedzianej  oraz
w Walidrogach maj¹c¹ na celu wykonanie  centralnego ogrze-
wania jak i w pierwszym  przypadku ³azienki i ubikacji.

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 i Nr 113,poz.984,Nr 153,
poz.1271 i Nr 214 poz.1806 /oraz art.21 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U.Nr 71 poz.733;
2002 r.Nr 113,poz.984 i Nr 168,poz.1383/ -Rada Gminy  Tarnów
Opolski  u c h w a l a  , co   nastêpuje:

§ 1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspól-
noty samorz¹dowej Gminy Tarnów Opolski , wprowadza siê za-
sady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkanio-
wego zasobu gminy Tarnów Opolski , okre�lone w za³¹czniku
do uchwa³y.

 § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

§ 3. Traci moc uchwa³a  Nr VIII/39/95 Rady Gminy w Tarno-
wie Opolskim z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie zasad gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem gminy.
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Uchwa³a Nr VI/36/03
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia    27 marca  2003 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Damboñ

 Za³¹cznik
                                           do uchwa³y  Nr VI/36/03

                                       Rady Gminy Tarnów Opolski
                              z dnia 27 marca 2003 r.

 Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy Tarnów Opolski

§  1. 1.Zasady maj¹ zastosowanie do mieszkaniowego
zasobu gminy Tarnów  Opolski.

2.Lokal mo¿na oddaæ w najem osobie , której nie przys³u-
guje tytu³ prawny do  innego lokalu.

2.7.WYSOKO�Æ  WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH Z
Z PODZIA£EM NA RODZAJE KOSZTÓW   / w tysi¹cach z³otych/
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3.W przypadku osób pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñ-
skim, tytu³ taki nie mo¿e  równie¿ przys³ugiwaæ ma³¿onkowi.

 §  2. 1.Umowy najmu lokali mieszkalnych mog¹ byæ za-
warte z osobami  posiadaj¹cymi sta³e zameldowanie na tere-
nie gminy Tarnów Opolski.

2.Lokale przeznaczone s¹ dla osób o niskich dochodach
oraz pozostaj¹cych w  trudnych warunkach mieszkaniowych.

 §  3. Za osobê pozostaj¹c¹ w trudnych warunkach miesz-
kaniowych uwa¿a siê osobê posiadaj¹c¹ uprawnienia do zaj-
mowanego lokalu , w którym na jedn¹ osobê uprawnion¹ do
zamieszkiwania przypada mniej ni¿ 5.00 m2  powierzchni.

§ 4. 1.Do wynajmu lokalu socjalnego mo¿e byæ zakwalifi-
kowana osoba pozostaj¹ca  w trudnych warunkach mieszka-
niowych, je¿eli �redni miesiêczny dochód  brutto na jednego
cz³onka gospodarstwa domowego w okresie  sze�ciu   miesiê-
cy poprzedzaj¹cych zakwalifikowanie nie przekracza:

  1/w gospodarstwie jednoosobowym - 75% najni¿szej
emerytury ,

  2/w gospodarstwie wieloosobowym - 50% najni¿szej
emerytury.

2.Do wynajmu lokalu mieszkalnego mo¿e byæ zakwalifi-
kowana osoba  pozostaj¹ca w trudnych warunkach mieszka-
niowych , je¿eli �redni miesiêczny   dochód brutto na jednego
cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza :

  1/ 200% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jedno-
osobowym,

  2/ 150% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wielo-
osobowym.

3.Dochód uprawniaj¹cy do oddania lokalu mieszkalnego
w najem ustalany   bêdzie w dniu sk³adania wniosku i oddania
lokalu w najem , a jego   przekroczenie pozbawi wnioskodawcê
uprawnieñ do nawi¹zania umowy.

§  5. W przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego warunki
okre�lone w § 2 , 3 i 4 ust.2 winny byæ spe³nione ³¹cznie.

 § 6. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu mieszkalnego  przy-
s³uguje osobom :

1/uprawnionym do lokalu zamiennego,
2/które utraci³y mieszkanie wskutek klêsk ¿ywio³owych  i

innych przypadków   losowych,
3/nie posiadaj¹cych samodzielnych lokali mieszkalnych ,

a ponadto   zamieszkuj¹cych w trudnych warunkach mieszka-
niowych i nie mog¹cych  zaspokoiæ swoich potrzeb we w³asnym
zakresie, spe³niaj¹cych kryteria   okre�lone w § 2, § 3 i § 4 ust.2.

§  7. Pierwszeñstwo do wynajmu lokalu mieszkalnego
nie przys³uguje osobom , które zby³y lokal  uzyskany z zasobów
gminy lub posiadaj¹cych tytu³ prawny do lokalu po³o¿onego w
tej samej lub pobliskiej miejscowo�ci.

§  8. 1.Decyzjê o wynajmie podejmuje Wójt  , po zasiê-
gniêciu opinii Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

2.W przypadku ubiegania siê o wynajem lokalu mieszkal-
nego przez osobê  niepe³nosprawn¹ ,posiadaj¹c¹ ca³kowit¹
niezdolno�æ  do pracy i samodzielnej  egzystencji lub osobê , na
której utrzymaniu znajduje siê ta osoba , Wójt mo¿e   odst¹piæ
od warunków okre�lonych w  § 3.

§  9. 1.Pierwszeñstwo do wynajmu lokalu socjalnego przy-
s³uguje osobom , które :

1/ naby³y pierwszeñstwo do takiego lokalu , na podstawie
orzeczenia   s¹dowego wszczêtego na wniosek Zarz¹dcy,

2/ utraci³y mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej , po¿aru
lub katastrofy  budowlanej,

3/ zosta³y umieszczone na li�cie wynajmu lub zamian i
spe³niaj¹ warunki  okre�lone  w § 4 ust.1,

4/ naby³y prawo do lokalu socjalnego na mocy orzeczenia
s¹dowego na  wniosek innych podmiotów , ale tylko w przypadku
pe³nego zaspokojenia  potrzeb okre�lonych w punktach 1-3,

5/ zamieszkuj¹ na terenie gminy Tarnów Opolski i s¹ za-
meldowane na sta³e.

2.Umowê najmu lokalu socjalnego sporz¹dza siê na czas
okre�lony.

§  10. 1.Umowê najmu lokalu mieszkalnego mo¿na spo-
rz¹dziæ z osob¹ umieszczon¹  na  li�cie , która udokumentuje
dochody umo¿liwiaj¹ce bie¿¹ce op³acanie  nale¿no�ci czynszo-
wych i innych op³at zwi¹zanych z wynajmowanym lokalem   oraz
spe³niaj¹c¹ w dniu podejmowania decyzji warunki wymagane
do zakwalifikowania na listê.

2.Udokumentowanie dochodów przez przysz³ego najem-
cê nastêpuje przy  z³o¿eniu wniosku o wynajem oraz przed za-
warciem umowy najmu.

 §  11. 1.Na lokale socjalne przeznacza siê lokale o obni-
¿onej warto�ci u¿ytkowej , w   szczególno�ci z gorszym wyposa-
¿eniem technicznym.

2.Wykaz lokali socjalnych podlega zatwierdzeniu przez
Wójta .

3.Ewidencjê lokali socjalnych prowadzi Zarz¹dca budyn-
ków.

§  12. 1.Podstaw¹ zawarcia umów najmu z osobami spe³-
niaj¹cymi kryteria okre�lone   w uchwale  jest umieszczenie na
li�cie zatwierdzonej przez Wójta .

2.Projekt list podaje siê do publicznej wiadomo�ci po-
przez wywieszenie ich na   tablicy og³oszeñ w siedzibie Zarz¹dcy
i Urzêdzie Gminy.

3.Projekt listy winien zawieraæ informacje o sposobie sk³a-
dania uwag i   zastrze¿eñ.

4.Listy osób uprawnionych do wynajmu lokalu sporz¹dza
siê sukcesywnie po   zakoñczeniu ka¿dego pó³rocza.Kolejno�æ
umieszczenia na li�cie odpowiada   kolejno�ci sk³adania wnio-
sków.Do obowi¹zuj¹cej listy dopisuje siê osoby  zakwalifikowa-
ne do zawarcia umowy najmu.

5.Listy zakwalifikowanych trac¹ wa¿no�æ z up³ywem roku
kalendarzowego.

6.Wnioski osób umieszczonych na listach w roku poprzed-
nim a nie za³atwione   ostatecznie ,podlegaj¹ ponownej kwalifi-
kacji , na podstawie uaktualnionych  danych co do warunków
mieszkaniowych i materialnych wnioskodawcy.

7.W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzje o
zmianie kolejno�ci na  li�cie podejmuje Wójt na wniosek za-
rz¹dcy budynku , zaopiniowany przez   Spo³eczn¹ Komisjê Miesz-
kaniow¹.

8.Wnioski osób ubiegaj¹cych siê o zakwalifikowanie do
wynajmu lokalu  stanowi¹cego mieszkaniowy zasób gminy, przyj-
mowane s¹ przez Zarz¹dcê  budynków.

9.Realizacjê list uzale¿nia siê od mo¿liwo�ci mieszkanio-
wych gminy.

§  13. 1.Realizacja list wynajmu mieszkañ nastêpuje we-
d³ug kolejno�ci umieszczenia  na  li�cie.
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2.W przypadku zmiany stanu osobowego rodziny oczeku-
j¹cej na mieszkanie , ulega ona przesuniêciu do w³a�ciwej gru-
py rodzin .

3.O kolejno�ci umieszczenia na li�cie w danej grupie de-
cyduje data z³o¿enia  wniosku.

4.Decyzje o kolejno�ci umieszczenia na w³a�ciwej li�cie
podejmuje Wójt   na wniosek Spo³ecznej Komisji Mieszkanio-
wej.

5.Osoby, które trzykrotnie odmówi³y przyjêcia lokalu zosta-
n¹ przeniesione na  ostatnie miejsce na li�cie wynajmu w da-
nej grupie rodzin.

6.O decyzji Wójta Gminy  Zarz¹dca powiadamia wszystkie
zainteresowane  osoby umieszczone na listach wynajmu.

§  14. 1.Wykre�lenie z listy wynajmu lokali mieszkalnych
podlegaj¹ osoby, które :

   1/ zaspokoi³y swoje potrzeby mieszkaniowe we w³asnym
zakresie,

   2/ utraci³y warunki do umieszczenia ich na li�cie wynaj-
mu lokali mieszkalnych   okre�lone w  § 1 i 2 uchwa³y,

   3/ decyzjê o wykre�leniu z listy  wynajmu podejmuje Wójt,
po  zasiêgniêciu   opinii Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

 §  15. 1.Zwolnione lokale mieszkalne o powierzchni u¿yt-
kowej przekraczaj¹cej 80 m2   mog¹ byæ oddane w najem , za
zap³at¹ czynszu ustalonego w drodze przetargu  publicznego.

2.Cenê wywo³ania w postêpowaniu przetargowym stano-
wi stawka okre�lona  przez Wójta  w stosownej uchwale.

  § 16. 1.Spo³eczn¹ kontrolê w zakresie zasad gospoda-
rowania mieszkaniowym   zasobem gminy i prawid³owo�ci wy-
boru osób zakwalifikowanych do wynajmu   lokali mieszkalnych
sprawuje Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa.

2.Sk³ad osobowy Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej i re-
gulamin pracy ustala   Wójt .

§  17.1.Najemcy lokali mieszkalnych mog¹ ubiegaæ siê o
zamianê swoich lokali w   ramach zamian z innymi najemcami
zamieszkuj¹cymi w zasobach innych  podmiotów.

2.Zamiana mo¿e byæ dokonana po uzyskaniu pisemnej
zgody wynajmuj¹cego.

3.Nie zezwala siê na dokonanie zamiany , gdy w jej wyni-
ku na jedn¹ osobê przypadaæ bêdzie mniej ni¿ 5,00 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej pokoi  lub gdy  zamiana mo¿e zagroziæ interesowi
gminy.

§ 18. Osoby zamieszkuj¹ce w danym lokalu mieszkalnym
mog¹ ubiegaæ siê o jego wynajem  je¿eli:

1/ zapad³ prawomocny wyrok s¹dowy o eksmisji wy³¹cz-
nie najemcy,

2/ posiadaj¹ uprawnienia do wst¹pienia w stosunek naj-
mu lokalu w razie �mierci   najemcy,

3/ pozostaj¹ w lokalu opuszczonym przez dotychczasowe-
go najemcê  i obejmuje  kr¹g osób , które by³y uprawnione do
wst¹pienia w stosunek najmu w razie   �mierci najemcy,

4/ osoby wymienione w punktach 1-3 mog¹ wst¹piæ w
stosunek najmu pod   warunkiem , ¿e nie posiadaj¹ tytu³u praw-
nego do innego lokalu mieszkalnego.

Umowa najmu z nowym najemc¹ mo¿e byæ zawarta po
uprzednim zrzeczeniu siê prawa do lokalu przez dotychczaso-
wego najemcê , po uregulowaniu zaleg³o�ci czynszowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 art. 40 ust.1 ustawy z
dnia 8 marca 1990r.o samorz¹dzie gminnym/Dz.U.z 2001r. Nr
142,poz.1591 ; 2002  r. Nr 23 poz. 220,   Nr 62 poz. 558 i Nr 113,
poz. 984 /  zwi¹zku  z art. 12 ust .1,2 i 4 oraz art. 14 ust.6 ustawy
z dnia 26 pa�dziernika 1982r. o wychowaniu trze�wo�ci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi / Dz.U. z 2002r. Nr 147,poz.1231 i Nr
167, poz. 1374 /-    Rada Miejska w Wo³czynie  uchwala  :

 § 1.    Ustala siê na terenie Miasta i Gminy Wo³czyn ogól-
n¹ liczbê 35 punktów sprzeda¿y napojów    zawieraj¹cych  powy-
¿ej 4,5 % alkoholu ( z wyj¹tkiem piwa ), przeznaczonych do spo-
¿ycia poza miejscem sprzeda¿y , w tym 12 punktów dla miasta
Wo³czyn.

§ 2.  Ustala siê dla terenu Miasta i Gminy Wo³czyn ogóln¹
liczbê 30 punktów sprzeda¿y  napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu ( z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych    do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y ,w tym 8 dla miasta Wo³czyna.
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Uchwa³a Nr  VI/37/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z  dnia 25 marca 2003r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% z wyj¹tkiem piwa, zasad usytu-
owania  miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy   Wo³czyn, warunków sprzeda¿y tych napojów

oraz wprowadzenia zakazu spo¿ywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych na terenie
 Miasta i Gminy Wo³czyn.

 § 3. 1. Usytuowanie punktów sprzeda¿y , podawania i
spo¿ywania  napojów   alkoholowych  posiadaj¹cych sta³e ze-
zwolenia nie mo¿e mieæ miejsca w przypadkach , gdy :

1)punkt sprzeda¿y napojów  zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda-
¿y znajduje siê w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 20 mb, od:

a) szkó³ i przedszkoli , placówek o�wiatowych i wycho-
wawczych

b) miejsc przeznaczonych do publicznego sta³ego wyko-
nywania obrzêdów religijnych,

 c) cmentarzy i innych miejsc pochówku,
 d) urz¹dzonych i wyznaczonych placów zabaw dla dzieci,

2)punkt sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu, jest usytu-
owany w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 40 mb od :

a) szkó³ i przedszkoli , placówek o�wiatowych i wycho-
wawczych

b) miejsc przeznaczonych do publicznego sta³ego wyko-
nywania obrzêdów religijnych,
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c) cmentarzy i innych miejsc pochówku ,
d) urz¹dzonych i wyznaczonych placów zabaw dla dzieci.

2. Przez odleg³o�ci wymienione w ust. 1 pkt 1i 2 rozumie
siê najkrótsz¹ odleg³o�æ w linii  prostej , mierzon¹ od wej�cia
do placówki handlowej do wej�cia do budynku  stanowi¹cego
obiekt chroniony opisany w pkt a.d.  Odleg³o�æ ustalona jest z
dok³adno�ci¹ do 1 mb.

3. Punkty sprzeda¿y , spo¿ywania i podawania napojów
alkoholowych nie mog¹ byæ w  miejscach okre�lonych w usta-
wie o wychowaniu w trze�wo�ci, przeciwdzia³aniu   alkoholizmo-
wi, a ponadto nie mog¹ byæ usytuowane :

1) na targowiskach ,
2) w obiektach   sportowych oraz na k¹pielisku  miejskim
3) w hurtowniach napojów alkoholowych - dotyczy poda-

wania  i spo¿ywania napojów alkoholowych,
4) w obiektach  bez sta³ej lokalizacji oraz w pomieszcze-

niach  nie posiadaj¹cych trwa³ego   charakteru,   zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego,

5) w obiektach ,w których wykonywane jest krzewienie kul-
tury.

4. Zakazu sprzeda¿y napojów alkoholowych nie stosuje
siê w przypadku obiektów, w których  wykonywane jest krzewie-
nie kultury w sytuacjach gdy wydzielono odrêbne pomieszcze-
nia do  sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholo-
wych oraz oddzielne wej�cie.

§ 4.  Sta³e zezwolenia na sprzeda¿ , podawanie i spo¿ywa-
nie napojów alkoholowych wydaje   siê   wy³¹cznie w przypadku
usytuowania punktów sprzeda¿y zgodnie z wy¿ej okre�lonymi
zasadami.

 § 5 .1.Sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y powinna siê  odbywaæ  w placówkach han-
dlowych przy zachowaniu warunków :

1) wielko�æ powierzchni handlowej placówki nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 20 m2 ,

2) napoje alkoholowe s¹ sprzedawane z wydzielonego w
widoczny sposób stoiska handlowego z wyodrêbnionym miej-
scem ich zamawiania i  wydawania  wzglêdem  innych towarów.

2. W placówkach handlowych bran¿owych tzw. monopolo-
wych, jako wyodrêbnionych  punktach sprzeda¿y  napojów alko-
holowych o zawarto�æ powy¿ej 4,5% alkoholu,  przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y nie okre�la siê minimal-
nej  powierzchni handlowej lokalu.

3. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu sprzeda¿y  mo¿e siê odbywaæ w placów-
kach gastronomicznych , których minimalna powierzchnia   kon-
sumpcyjna wynosi 20 m2.

4.We wszystkich punktach sprzeda¿y napojów alkoholo-
wych  powinna byæ zamieszczona    w widocznym miejscu infor-
macja o szkodliwo�ci spo¿ywania alkoholu oraz informacja o
zakazie sprzeda¿y alkoholu nieletnim i nietrze�wym, na kredyt
lub pod  zastaw a tak¿e  numer i okres wa¿no�ci zezwolenia.

§ 6. 1.Miejsca, w których obowi¹zuje zakaz sprzeda¿y, po-
dawania i spo¿ywania napojów  alkoholowych, okre�la ustawa
o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

2.Dodatkowo wprowadza siê zakaz spo¿ywania napojów
alkoholowych w :

1) w parkach, zieleñcach , skwerach, placach zabaw, uli-
cach, dworcach kolejowych,   autobusowych i przystankach,

2)  na klatkach schodowych w  pomieszczeniach piwnicz-
nych i strychowych budynków  komunalnych i spó³dzielczych ,

3)  w sklepach i przed sklepami, równie¿ przy wystawio-
nych stolikach,

4) w obiektach, w których wykonywane jest krzewienie
kultury, z wyj¹tkiem   organizowanych imprez okoliczno�ciowych
zamkniêtych, na  których zostanie uzyskana   zgoda w³a�ciwego
administratora.

3.Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholo-
wych zawieraj¹cych wiêcej ni¿  4,5% alkoholu, mo¿e odbywaæ
siê na imprezach na otwartym powietrzu tylko za  zezwoleniem i
tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Do wniosku o wyda-
nie   zezwolenia do³¹czyæ szkic z zaznaczonym miejscem impre-
zy oraz zaznaczonym  miejscem, gdzie bêdzie siê odbywa³a
sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów  alkoholowych wiê-
cej ni¿ 4,5% alkoholu.

§ 7.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi   Wo³-
czyna.

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

2.Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez rozplakatowanie
na terenie Miasta i Gminy Wo³czyn w miejscach do tego prze-
znaczonych.

3. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y   traci moc
uchwa³a    Nr XXIV 152/ 97 Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia
25 kwietnia 1997r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda-
¿y napojów  alkoholowych powy¿ej 4,5% , zasad usytuowania
miejsc sprzeda¿y napojów  alkoholowych  na terenie Miasta i
Gminy Wo³czyn, warunków sprzeda¿y tych  napojów oraz
wprowadzenia zakazu spo¿ywania napojów alkoholowych w  wyzna-
czonych  miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Wo³czyn.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Muraszko
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Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
pó�n. zm.), zawarte zostaje Porozumienie pomiêdzy:

Zarz¹dem Powiatu Opolskiego,  reprezentowanym przez:

1. Henryka Lakwê - Starostê Opolskiego
2. Krzysztofa Wysdaka - Wicestarostê

zwanym dalej "Przekazuj¹cym"  a  Gmin¹ Komprachcice,
w imieniu  której dzia³a:

1. Pawe³ SMOLAREK - Wójt Gminy,

zwany dalej "Przejmuj¹cym", o nastêpuj¹cej tre�ci:

§1.  Zarz¹d Powiatu Opolskiego przekazuje, a Gmina Kom-
prachcice przejmuje  prowadzenie zadañ z zakresu melioracji
szczegó³owych oraz nadzoru i kontroli nad Spó³k¹ Wodn¹ w
Komprachcicach, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z pó�n. zm.), w tym wyda-
wanie decyzji administracyjnych w I instancji.

§2. Szczegó³owy zakres przedmiotowy zadañ powierzo-
nych okre�la za³¹cznik nr 1 do niniejszego Porozumienia, sta-
nowi¹cy jego integraln¹ czê�æ.

§3. 1. �rodki finansowe na realizacjê zadañ wynikaj¹cych
z zawartego Porozumienia przekazywane bêd¹ Przejmuj¹cemu
w formie dotacji z bud¿etu Powiatu Opolskiego.

2. Wysoko�æ dotacji ustalono na 2.160,00 z³ i bêdzie ona
corocznie wzrastaæ o wska�nik wzrostu p³ac i wydatków poza-
p³acowych w pañstwowej sferze bud¿etowej w porównaniu do
kwot zaplanowanych w ustawie bud¿etowej za rok ubieg³y.

3. Przekazywanie �rodków finansowych nastêpowaæ bê-
dzie w okresach do 15-go ka¿dego miesi¹ca w wysoko�ci rów-
nej 1/12 kwoty ca³o�ci dotacji na rachunek bankowy Przejmuj¹-
cego w PKO BP I O/Opole nr 2210203668 106140721.

§4. Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest do wydatkowania przyj-
mowanych �rodków finansowych wy³¹cznie na pokrycie kosz-
tów zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ objêtych Porozumie-
niem.

§5. Przejmuj¹cy sk³ada Przekazuj¹cemu roczne sprawoz-
danie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadañ w
terminie do 15 stycznia nastêpnego roku po otrzymaniu dotacji.

§6. Przekazuj¹cy nadzorowaæ bêdzie wykonanie zadañ po-
wierzonych Przejmuj¹cemu przez upowa¿nionych pracowników.

§7. 1. Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zania niniejszego
Porozumienie za uprzednim 3- miesiêcznym okresem wypo-
wiedzenia.

2. Przekazuj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie bez zacho-
wania okresu wypowiedzenia je¿eli Przejmuj¹cy nie wywi¹zuje
siê nale¿ycie z wykonywania zadañ objêtych Porozumieniem.
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Porozumienie Nr 2/03

z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ  z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegó³owymi
 i spó³kami wodnymi.

§8. W przypadku rozwi¹zania Porozumienia w trakcie roku
bud¿etowego, Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest do rozliczenia otrzy-
manych �rodków i zwrotu �rodków niewykorzystanych w termi-
nie okre�lonym przez Przekazuj¹cego.

§9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia trybu w³a�ciwego dla jego zawarcia.

§10. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre�lony.

§11. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszego Porozumienia
trac¹ moc:

· Porozumienie Nr 4/11/90 z dnia 7 stycznia 1991 r.,
· Porozumienie Nr 43/92 z dnia 21 wrze�nia 1992 r.

§12. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jedno-
brzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

§13. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

PRZEKAZUJ¥CY: PRZEJMUJ¥CY:
Starosta Opolski WÓJT
Henryk Lakwa                                      Pawe³ Smolarek
Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak

Za³¹cznik nr 1 do
 Porozumienia Nr 2/03

Zakres przedmiotowy  zadañ powierzonych Porozumieniem.

Z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.  Nr
115, poz. 1229 z pó�n. zm.)

1. Wydawanie decyzji zatwierdzaj¹cych lub zmieniaj¹cych
statut spó³ki b¹d� odmawiaj¹cych zatwierdzenia statutu spó³ki
wodnej (art. 165 ust. 3 i 6),

2. Wydawanie decyzji na w³¹czenie zak³adów do spó³ki
wodnej (art. 168),

3. Wnioskowanie do organów spó³ki o konieczno�ci pod-
wy¿szenia wysoko�ci sk³adek wp³acanych na rzecz spó³ki na
dany rok (art. 170 ust. 3)

4. Wydawanie decyzji ustalaj¹cej wysoko�æ i rodzaj �wiad-
czeñ dla osób nie bêd¹cych cz³onkami spó³ki wodnej, a odno-
sz¹cych korzy�ci z jej urz¹dzeñ (art. 171 ust. 2),

5. Nadzorowanie i kontrolowanie dzia³alno�ci spó³ki (art. 178),
6. Uchylanie uchwa³ organów spó³ki wodnej sprzecznych

z prawem lub statutem spó³ki oraz ponowne ich rozpatrywanie
na wniosek spó³ki (art. 179 ust. 2, 3 i 4),

7. Wydawanie decyzji o rozwi¹zaniu zarz¹du spó³ki wodnej w
przypadku powtarzaj¹cych siê naruszeñ prawa przez zarz¹d, ustana-
wianie zarz¹du komisarycznego spó³ki (art. 180 ust. 1 i 3),



Poz. 778-780Województwa Opolskiego Nr 33
  Dziennik Urzêdowy

- 1834 -

8. Wydawanie decyzji o rozwi¹zaniu spó³ki wodnej (art.
181 ust. 2),

9. Wydawanie decyzji wyznaczaj¹cej likwidatora spó³ki
wodnej, ustalaj¹cej jego wynagrodzenie (art. 182 ust. 3 i 5),

10. Wystêpowanie z wnioskiem o wykre�lenie spó³ki wod-
nej z katastru wodnego (art. 184).

11. Ustalanie, w drodze decyzji, proporcjonalnie do korzy-
�ci odnoszonych przez w³a�cicieli gruntu, szczegó³owych zakre-
sów i terminów wykonywania obowi¹zku utrzymania urz¹dzeñ

melioracji wodnych szczegó³owych, stosownie do pozwolenia
wodnoprawnego lub instrukcji utrzymania systemu urz¹dzeñ
melioracji wodnych, w sprawach w których organem w³a�ci-
wym do wydawania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych jest Starosta (art.
77 ust. 2 w zwi¹zku z art. 206 ust. 5).

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Katowicach
informuje, ¿e w wyniku przeprowadzonych prac prognostycznych
stwierdzono na terenie województwa opolskiego 724 ha lasów
zagro¿onych przez owadzie szkodniki li�cio¿erne. Ca³o�æ za-
gro¿onych drzewostanów zlokalizowanych jest na terenie ALP.
Po weryfikacji wcze�niej zebranych materia³ów prognostycznych i prze-
prowadzeniu wiosennych kontroli uzupe³niaj¹cych, do zabiegów ra-
towniczych zakwalifikowano nastêpuj¹ce powierzchnie:

 - opryski przeciwko osnui gwia�dzistej, ³¹cznie 598 ha, w tym:
     Nadle�nictwo Brzeg                                34 ha
     Nadle�nictwo Kluczbork                      155 ha
     Nadle�nictwo Kup                                 310 ha
     Nadle�nictwo Tu³owice                           69 ha
     Nadle�nictwo Zawadzkie                        30 ha
- opryski przeciwko brudnicy mniszce
      Nadle�nictwo Opole                               126 ha
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 INFORMACJA
      Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach

 z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia oprysków lasów na terenie województwa opolskiego.

Zabiegi przeprowadzone zostan¹ przy u¿yciu lotniczej apa-
ratury opryskowej z zastosowaniem preparatu Namolt 150 S. C.
(w przypadku osnui gwia¿dzistej) , zaliczonym do IV klasy tok-
syczno�ci, o dzia³aniu selektywnym, nieszkodliwym dla ssaków,
ryb i ptaków oraz stadiów doros³ych owadów, o okresie karencji
24 godziny oraz Foray 02,2 UL. (w przypadku brudnicy mniszki),
zaliczonym do IV klasy toksyczno�ci, o dzia³aniu selektywnym,
nieszkodliwym dla ssaków, ryb i ptaków oraz stadiów doros³ych
owadów, zwolnionym z karencji.

                                                                                  DYREKTOR
                                                                          Regionalnej Dyrekcji

Lasów Pañstwowych
                                                                                       w Katowicach

                                                           Kazimierz Szabla

W dniu 23 kwietnia 2003 r. Prezes URE, decyzj¹ Nr WCC/
274A/1209/W/OWR/2003/HC stwierdzi³ wyga�niêcie decyzji
koncesyjnej na prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie wytwarza-
nia ciep³a z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. Nr WCC/274/1209/U/
OT-6/98/JK oraz decyzj¹ Nr PCC/285A/1209/W/OWR/2003/HC
stwierdzi³ wyga�niêcie decyzji koncesyjnej na prowadzenie
dzia³alno�ci w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a z dnia 13
pa�dziernika 1998 r. Nr PCC/285/1209/U/OT-6/98/JK.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 6 marca 2003 r., znak: TME/292/2003,
Spó³ka wyst¹pi³a o wyga�niêcie koncesji na wytwarzanie cie-
p³a, oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a w zwi¹zku ze spadkiem
mocy zamówionej przez odbiorców zewnêtrznych poni¿ej 1 MW.

Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, ¿e Przedsiê-
biorstwo prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na wy-
twarzaniu ciep³a oraz przesy³aniu i dystrybucji ciep³a  w zakresie
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INFORMACJA
 o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

w sprawie wyga�niêcia decyzji koncesyjnych dla Huty"Andrzej"
Spó³ka Akcyjna w upad³o�ci z siedzib¹ w Zawadzkiem.

nie wymagaj¹cym uzyskania koncesji na podstawie art. 32 ust.
1 pkt 3 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne. W �wietle powy¿-
szego, decyzje o udzieleniu Przedsiêbiorstwu koncesji na wy-
twarzanie ciep³a oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a sta³y siê
bezprzedmiotowe.

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

Z upowa¿nienia
Prezesa UrzêduRegulacjiEnergetyki

Urz¹d Regulacji i Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
DYREKTOR

Wincenty Rêkas
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Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.-  Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2001 r. Nr 95, poz. 602 i Nr 160 poz.1060,  Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz.
984 i Nr 127, poz. 1089),  Komisarz Wyborczy w Opolu I podaje
do publicznej wiadomo�ci wyniki ponownego przeliczenia i usta-
lenia wyników wyborów w Okrêgu wyborczym Nr 3 do Rady Po-
wiatu w Namys³owie,  przeprowadzonego w dniu 25 kwietnia
2003 r. - zgodnie z Zarz¹dzeniem Wojewody Opolskiego
Nr  47/3 z dnia 4 kwietnia 2003 r.

II .Wyniki wyborów w  okrêgu s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy Nr 3 ,  obejmuj¹cy 5 mandatów:
 A. Przeliczenie przeprowadzono.
 B. Ogólna liczba g³osów oddanych 5854
 C. G³osów wa¿nych oddano 5309
 D. Komitety wyborcze uczestnicz¹ce w podziale manda-

tów uzyska³y nastêpuj¹ce liczby mandatów:
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OBWIESZCZENIE
 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

 Lista  Nr 3   Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP        2
Radnymi z tej listy zostali wybrani :
1) KOTARSKI ZENON - w zwi¹zku  zrzeczeniem siê man-

datu i podjêtymi przez Radê Powiatu uchwa³ami Nr I/3/2002 z
dnia 19.XI.2002 r. w sprawie stwierdzenia wyga�niêcia manda-
tu i Nr II/10/2002 z dnia 11. XII. 2002 r.  w sprawie uzyskania
mandatu, mandat zachowuje - MAZUR ROMAN  PIOTR,

2) SZUBERT JERZY CZES£AW

Lista Nr 6 Komitet Wyborczy PSL 2
Radnymi z tej listy zostali wybrani:
1) MICHTA ANDRZEJ  KAZIMIERZ
2) ZAJ¥C BARBARA

Lista Nr 8 Forum Rozwoju Ziemi Namys³owskiej  1
Radnymi z tej listy zostali wybrani:
1) OWCZAREK PIOTR JÓZEF

E. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

 KOMISARZ WYBORCZY
      Ryszard  Janowski

Dzia³aj¹c na podstawie § 9 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich i po-
wiatowych spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych
( Dz. U. Nr 62, poz. 560 ):

1. Informujê organizacje pozarz¹dowe, fundacje oraz przed-
stawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego, dzia³aj¹cych na
terenie Powiatu Strzeleckiego, ¿e w terminie do 21 dni od daty
ukazania siê og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego przyjmujê zg³oszenia kandydatów do powiato-
wych spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych.

2. Wzór zg³oszenia kandydata do Powiatowej Spo³ecznej
Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych, stanowi za³¹cznik nr 1
do niniejszego og³oszenia.

STAROSTA
Gerhard Matheja

782

OG£OSZENIE
Starosty Strzeleckiego

z dnia 29 kwietnia  2003 r.

w sprawie mo¿liwo�ci zg³aszania kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw  Osób Niepe³nosprawnych.

Za³¹cznik nr 1
do og³oszenia Starosty Strzeleckiego

ZG£OSZENIE
KANDYDATA DO POWIATOWEJ SPO£ECZNEJ RADY DO

SPRAW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH.

1. Nazwa podmiotu dokonuj¹cego zg³oszenia:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Siedziba podmiotu zg³aszaj¹cego kandydata:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Przedmiot dzia³alno�ci podmiotu dokonuj¹cego zg³o-

szenia:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Imiê, nazwisko, adres do korespondencji kandydata do

powiatowej spo³ecznej rady do   spraw osób  niepe³nospraw-
nych:

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



 Województwa Opolskiego Nr 33
                  Poz.782

   Dziennik Urzêdowy
- 1836 -

5. Uczestnictwo  kandydata w ¿yciu spo³ecznym:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Inicjowane przez kandydata akcje i przedsiêwziêcia na

rzecz osób niepe³nosprawnych:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Uzasadnienie wniosku:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................     ......................................................
 ( miejscowo�æ data )         ( podpis przedstawiciela organizacji,
                                             pozarz¹dowej, fundacji, jednostki
                                             samorz¹du terytorialnego,
                                             zg³aszaj¹cej   kandydata )


