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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 35 - 1890 -          Poz. 806

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558,     Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)
oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo o
dzia³alno�ci gospodarczej (Dz .U. Nr 101, poz. 1178, 2000 r. Nr 86, poz. 958 i
Nr 114, poz.1193, 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz.1115 i
Nr 147, poz. 1634; 2002r. Nr 1,poz. 2 , Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz.1112),Ra-
da Miejska w Gorzowie �l¹skim uchwala, co nastêpuje :

§ 1.1. Zwalnia siê na okres maksymalnie do 3 lat z podatku od nieru-
chomo�ci powierzchniê u¿ytkow¹ budynków lub ich czê�ci oraz powierzchniê
gruntów zwi¹zan¹ z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ przedsiêbiorców, którzy
utworzyli nowe miejsca pracy, na nastêpuj¹cych zasadach:

a) za utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy - przedsiêbiorca uzyskuje
obni¿enie nale¿nego podatku od nieruchomo�ci w wysoko�ci 100 z³ mie-
siêcznie za ka¿de utworzone miejsce pracy,

b) za utworzenie ka¿dego nastêpnego miejsca pracy powy¿ej  5 -
przedsiêbiorca uzyskuje obni¿enie nale¿nego podatku od nieruchomo�ci w
wysoko�ci 200 z³ miesiêcznie za kolejne nowo utworzone miejsce pracy,

c) miesiêczna kwota zwolnienia przedsiêbiorcy z podatku od nieru-
chomo�ci nie mo¿e przekroczyæ w pierwszym roku zwolnienia  80 %, a w
nastêpnych 50 % kwoty nale¿nego podatku obliczonego w skali jednego
miesi¹ca.

2. Nowo utworzone miejsce pracy, o których mowa w ust.1, jest to
stanowisko pracy, na którym zatrudniony zosta³ bezrobotny mieszkaniec
Gminy Gorzów �l. w pe³nym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o
pracê na okres minimum 3 miesiêcy.

3. Jako wyj�ciowy stan zatrudnienia, który bêdzie podstaw¹ do wy-
kazania utworzenia nowego miejsca pracy, przyjmuje siê najwy¿szy stan
zatrudnienia pracowników w pe³nym wymiarze czasu pracy, w okresie 12
miesiêcy pracy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia wniosku przedsiêbiorcy o
zwolnienie.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci, o których mowa w ust.1
nastêpuje od miesi¹ca, w którym przedsiêbiorca z³o¿y³ wniosek o zwolnienie
z podatku od nieruchomo�ci i spe³ni³ warunki do uzyskania zwolnienia.

5. Zasady rozpatrywania wniosku, udzielania i cofania zwolnienia z
podatku od nieruchomo�ci, okre�la Regulamin stanowi¹cy za³¹cznik do niniej-
szej uchwa³y.

6. O zwolnienie z podatku, o którym mowa w § 1, mog¹ ubiegaæ siê
przedsiêbiorcy, którzy utworzyli nowe miejsca pracy po dniu 1 marca 2003 r.

§ 2. Zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci nie stosuje siê w przy-
padku utworzenia nowych miejsc pracy w handlu hurtowym i detalicznym, w
dzia³alno�ci ubezpieczeniowej, bankowej i po�rednictwa finansowego.

§ 3.1. Zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci, o którym mowa w § 1,
odliczane jest z góry.

2. Warunkiem odliczenia zwolnienia z podatku w okresie jego przy-
znania jest kwartalne przedk³adanie przez przedsiêbiorcê dokumentu po-
twierdzaj¹cego utrzymanie miejsc pracy, o którym mowa w  § 1 ust. 2 i 3 -
zgodnie z punktem V Regulaminu.

§ 4.1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, cofa siê w przypadku:
a) niedotrzymania przez przedsiêbiorcê terminu przed³o¿enia

dokumentu potwierdzaj¹cego utrzymanie miejsc pracy, o których mowa
w § 3 ust. 2,

b) zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracowników lub likwidacjê
wszystkich miejsc pracy, o których mowa w § 1 ust.2,

c) nieterminowego uiszczania nale¿no�ci w stosunku do w³a�ciwe-
go Urzêdu Skarbowego, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Urzêdu Miej-
skiego i pracowników firmy.

2. Zmniejsza siê zwolnienie, o którym mowa w § 1, proporcjonalnie do
ilo�ci zlikwidowanych miejsc pracy.

3. Zwolnienie cofa siê od nastêpnego miesi¹ca po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o zdarzenie okre�lone w ust.1.

§ 5.1. Przedsiêbiorca, któremu udzielono zwolnienia z podatku od
nieruchomo�ci, zobowi¹zany jest do pisemnego powiadomienia o zmianie
warunków, o których mowa w § 1, na podstawie których udzielono przed-
miotowego zwolnienia w terminie 7 dni od daty zmiany.

2. Brak powiadomienia, o których mowa w ust.1, b¹d� przed³o¿enia
nieprawdziwych informacji o spe³nieniu warunków uprawniaj¹cych do zwol-
nienia, bêdzie skutkowa³o odmow¹ zwolnienia oraz w przypadku nieuregu-
lowania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o cofniêciu zwolnienia,
egzekucjê nale¿nego podatku naliczonego na ogólnych zasadach od miesi¹-
ca, w którym nast¹pi³a zmiana.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gorzowa �l¹-
skiego.

§ 7.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

 Przewodnicz¹cy Rady
 Roman Neugebauer

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/11/2003

Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim
            z dnia 19 lutego 2003 r.

R E G U L A M I N
rozpatrywania wniosków w sprawie udzielenia i cofania zwolnieñ z

podatku  od nieruchomo�ci z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej
dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy.

 1.      Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zwolnienie winien przed³o¿yæ
wniosek zawieraj¹cy:

a)      okre�lenie przedsiêbiorcy,
b)      zakres prowadzenia dzia³alno�ci,
c)      okre�lenie nieruchomo�ci, na której prowadzona jest dzia³alno�æ,
d)      liczbê zatrudnionych,
e)      o�wiadczenie o ilo�ci zatrudnionych bezrobotnych mieszkañ-

ców Gminy Gorzów �l.,
f)        bran¿ê i ilo�æ utworzonych miejsc pracy,
g)      okres wnioskowanego zwolnienia,
h)      opis planowanych zamierzeñ i inwestycji zwi¹zanych z rozwo-

jem przedsiêbiorstwa.
2.      Do wniosku nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
a)      deklaracjê rozliczeniow¹ (formularz ZUS DRA) z 12 miesiêcy

poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia wniosku z potwierdzeniem jej z³o¿enia w
ZUS,

b)      zg³oszenie do ubezpieczeñ (formularz ZUS ZUA) potwierdzaj¹ce
utworzenie nowych miejsc pracy z potwierdzeniem tego z³o¿enia w ZUS,

c)      aktualny wypis z rejestru przedsiêbiorców lub ewidencji dzia³al-
no�ci gospodarczej (nie dotyczy przedsiêbiorców wpisanych do ewidencji
dzia³alno�ci gospodarczej Urzêdu Miejskiego w Gorzowie �l.)

d)      za�wiadczenia o niezaleganiu w nale¿nych op³atach i podatkach
w stosunku do w³a�ciwego Urzêdu Skarbowego, Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i Urzêdu Miejskiego,

e)      za�wiadczenie z Powiatowego Urzêdu Pracy.
3.      Rozpatrywane bêd¹ tylko wniosku kompletne i spe³niaj¹ce

warunki merytoryczne uchwa³y.
4.      Wniosek o zwolnienie podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza

Gorzowa �l.
5.      Przedsiêbiorca, który uzyska³ zwolnienie, zobowi¹zany jest

przedk³adaæ kwartalnie, tj. do ostatniego dnia miesi¹ca koñcz¹cego dany
kwarta³ kalendarzowy, informacje o utrzymaniu stanu zatrudnienia wraz z
aktualn¹ deklaracj¹ rozliczeniow¹ (formularz ZUS DRA), z potwierdzeniem jej
z³o¿enia w ZUS, oraz za�wiadczenie lub dowód wp³aty potwierdzaj¹ce o
niezaleganiu z op³atami w stosunku do instytucji okre�lonych w pkt 4 Regula-
minu, oraz o�wiadczenie o niezaleganiu z wyp³atami w stosunku do pracow-
ników firmy.

6.      Przedsiêbiorca, któremu cofniêto zwolnienie z podatku od nieru-
chomo�ci w trybie § 5 ust. 2 uchwa³y, nie mo¿e ubiegaæ siê o kolejne zwolnie-
nie.
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Uchwa³a Nr II/11/2003
Rady Miejskiej  Gorzowie �l¹skim

z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie  zwolnieñ podatkowych dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy na terenie
Gminy Gorzów �l¹ski.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 35 - 1891 -         Poz.807-808

Na podstawie art.18 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806 / - Rada Gminy w Kamienniku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/183/98 Rady Gminy w Kamienni-
ku  z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia minimalnych sta-
wek czynszu dzier¿awnego wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

W §  1:
 1/ pkt  5 otrzymuje   brzmienie:
      "5/ za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierol-

nicze, u¿ytkowane rolniczo,   o obszarze od 0,01ha do 0,10ha  ".
 -   10,- z³ / dziesiêæ z³otych/ rocznie,
 2/ dodaje siê pkt 6 w brzmieniu:
 " 6/ za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nie-

rolnicze, u¿ytkowane rolniczo,  o obszarze równym lub wy¿szym
0,11ha,
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Uchwa³a  Nr VII/48/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 28 marca  2003 r.

w sprawie  wprowadzenia zmian do uchwa³y w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzier¿awnego.

 -    1,-z³ /jeden z³oty/ rocznie od 1 ara powierzchni gruntów",
  3/ dodaje siê pkt 7 w brzmieniu:
       " 7/ za grunty zabudowane gara¿ami
 -   0,50 z³ / piêædziesi¹t groszy/ miesiêcznie od 1m2  po-

wierzchni gruntów".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (  Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.
391),  Rada Gminy w Kamienniku uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Uchwa³a okre�la szczegó³owo zasady umarzania, odra-
czania terminu zap³aty i rozk³adania na raty nale¿no�ci pieniê¿nych
przys³uguj¹cych Gminie Kamiennik zwanych dalej "wierzytelno�ciami",
przys³uguj¹cych od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej, zwanych dalej
"d³u¿nikami".

2. Uchwa³a nie dotyczy nale¿no�ci wymienionych w art. 2 usta-
wy z dnia 29 sierpnia  1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) decyzji - rozumie siê przez to wyra¿one na pi�mie o�wiad-

czenie woli organu Gminy w sprawie umorzenia nale¿no�ci lub udzie-
lenia ulgi w jej sp³acie,

2) wierzytelno�ci - rozumie siê przez to nale¿no�æ pieniê¿n¹, o
której mowa w § 1 (nale¿no�æ  g³ówna) przypadaj¹ca od jednego d³u¿-
nika wraz z nale¿nymi odsetkami i kosztami  dochodzenia nale¿no�ci
(nale¿no�ci uboczne) wed³ug stanu w dacie podejmowania decyzji, a
je¿eli nale¿no�æ g³ówna zosta³a zap³acona i pozosta³y do zap³aty od-
setki i koszty - sumê tych nale¿no�ci ubocznych,

3) przeciêtnym miesiêcznym wynagrodzeniu - rozumie siê przez
to przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w roku poprzedzaj¹cym pod-
jêcie decyzji o umorzeniu lub udzieleniu ulgi  og³oszone w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej  " Monitor Polski" przez Prezesa  GUS dla
celów naliczenia odpisu na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych.

§ 3.1. Wierzytelno�æ mo¿e byæ umorzona w ca³o�ci lub czê�ci,
je¿eli :

1) w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub na podstawie
innych okoliczno�ci  lub dokumentów stwierdzono, ¿e d³u¿nik nie posia-
da maj¹tku, z którego mo¿na by dochodziæ wierzytelno�ci,

2) wierzytelno�ci nie �ci¹gniêto w toku zakoñczonego postêpo-
wania likwidacyjnego  lub upad³o�ciowego,

3) w wyniku egzekucji z maj¹tku d³u¿nika lub osoby pozostaj¹cej
na jego utrzymaniu  osoby te by³yby pozbawione niezbêdnych �rod-
ków utrzymania,

4) d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku lub pozosta-
wi³ nieruchomo�ci  nie podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych
przepisów,

5) jest oczywiste, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska
siê kwoty   przekraczaj¹cej wydatki egzekucyjne,

6)   nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozo-
stawiaj¹c spadkobierców.

2. Wierzytelno�æ mo¿e byæ równie¿ umorzona w ca³o�ci lub
czê�ci mimo braku okoliczno�ci wymienionych w ust. 1, je¿eli przepro-
wadzone postêpowanie wyja�niaj¹ce wyka¿e,   ¿e za umorzeniem
przemawiaj¹ szczególne wzglêdy gospodarcze lub spo³eczne d³u¿nika.

3. Umorzenie wierzytelno�ci z przyczyn o których mowa w ust. 2,
mo¿e nast¹piæ tylko wówczas, gdy odroczenie terminu zap³aty lub roz-
³o¿enie wierzytelno�ci na raty nie zapewni sp³aty tej wierzytelno�ci.

§ 4.1. Umorzenie wierzytelno�ci g³ównej poci¹ga za sob¹ umo-
rzenie wierzytelno�ci ubocznych.

 Je¿eli umorzenie dotyczy wierzytelno�ci g³ównej w odpowiednim
stosunku do tej wierzytelno�ci podlegaj¹ umorzeniu wierzytelno�ci uboczne.

2. Je¿eli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko czê�ci wierzytelno-
�ci, w decyzji nale¿y okre�liæ termin zap³aty pozosta³ej czê�ci wierzy-
telno�ci. Je¿eli d³u¿nik nie dotrzyma terminu zap³aty okre�lonego w de-
cyzji umorzenie mo¿e byæ w ca³o�ci cofniête.

§ 5.1. W przypadkach uzasadnionych wa¿nym interesem d³u¿ni-
ka mo¿na odroczyæ termin zap³aty wierzytelno�ci lub roz³o¿yæ wierzy-
telno�æ na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwo�ci p³atnicze d³u¿nika oraz
uzasadniony interes wierzyciela.

2. Od wierzytelno�ci, której termin zap³aty odroczono lub któr¹
roz³o¿ono na raty nie pobiera siê odsetek za zw³okê na okres od wyda-
nia decyzji do up³ywu zap³aty okre�lonych w decyzji.
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Uchwa³a Nr VII/49/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w sp³acie wierzytelno�ci gminnych.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 35 - 1892 -   Poz.808-809

3. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej warto�ci  rat
ustalonych w decyzji, pozosta³a do sp³aty wierzytelno�æ staje siê na-
tychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi odsetkami za zw³okê, w tym
równie¿ z odsetkami o których mowa w ust. 2.

§ 6.1. Wierzytelno�æ mo¿e byæ umorzona na wniosek d³u¿nika lub
z urzêdu przez wierzyciela, którym jest Gmina Kamiennik, reprezento-
wana przez organy okre�lone w § 8 uchwa³y.

2. Odroczenie terminu zap³aty lub roz³o¿enie wierzytelno�ci na
raty mo¿e nast¹piæ jedynie na wniosek d³u¿nika.

§ 7.Organ mo¿e cofn¹æ decyzjê o umorzeniu lub udzieleniu ulg w
sp³acaniu wierzytelno�ci, je¿eli wyjdzie na jaw, ¿e dowody, na podsta-
wie których wierzytelno�æ umorzono lub udzielono ulg w jej sp³aceniu
okaza³y siê fa³szywe b¹d�, ¿e decyzja zosta³a wydana w wyniku prze-
stêpstwa albo, ¿e d³u¿nik wprowadzi³ organ w b³¹d co do okoliczno�ci,
które stanowi³y podstawê decyzji.

§ 8. Do umarzania wierzytelno�ci i udzielenia ulg w ich sp³ace-
niu uprawnieni s¹:

1. Wójt Gminy Kamiennik - je¿eli wierzytelno�æ nie przekracza
3- krotno�ci kwoty    przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia,

2. Rada Gminy na wniosek Wójta - je¿eli wierzytelno�æ przekra-
cza kwotê, o której mowa   w pkt. 1.

§ 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 10. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

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 z pó�n. zm.)
- Rada Miejska w Kêdzierzynie-Ko�lu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Nadaje siê nazwê imienia Józefa D³ugosza mostowi drogo-
wemu przebiegaj¹cemu nad rzeka Odr¹.

2. Most drogowy, o którym mowa w ust. 1, ³¹czy ul. Rac³awick¹ z
ul. Wyspa w osiedlu  Stare Miasto w Kêdzierzynie-Ko�lu Dok³adn¹ loka-
lizacjê mostu okre�la szkic graficzny, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Kêdzie-
rzyna-Ko�la.
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Uchwa³a Nr LVII/724/2002
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu

z dnia 26 wrze�nia 2002 r.

w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Odrze.

§ 3. Informacje o realizacji niniejszej uchwa³y Zarz¹d Miasta
bêdzie sk³ada³ na sesjach Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od tego
og³oszenia, a ponadto podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta Kêdzierzyna-Ko�la i w prasie lokalnej.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591,  2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art.19 pkt 1 lit. "a"  i pkt. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz.1680) - Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie-
maj¹cych osobowo�ci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na tar-
gowiskach na terenie Gminy Kêdzierzyn-Ko�le, w wysoko�ci
okre�lonej w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Op³ata targowa jest pobierana za ka¿dy dzieñ sprze-
da¿y na targowisku tego samego dnia.

§ 3. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami op³aty targowej s¹:
1) na targowisku miejskim przy ul. Targowej - Sabina Mu-

rawska  i  Zofia Tarasiewicz,
2) na targowisku miejskim przy ul. Damrota - Leokadia Bill

i Violetta Hulist,
3) na targowisku miejskim przy Alei Jana Paw³a II oraz na

tymczasowym targowisku na chodniku wzd³u¿ Hali Sportowej
przy Alei Jana Paw³a II - Józefa Kwiatek i Jolanta Wais,

4) na innych targowiskach - Sabina Murawska, Zofia Tara-
siewicz, Leokadia Bill, Violetta Hulist, Józefa Kwiatek oraz Jolan-
ta Wais.

3. Inkasentom przys³uguje wynagrodzenie miesiêczne
ustalone wska�nikiem procentowym w stosunku do ³¹cznej kwoty
op³at targowych zebranych przez nich w danym miesi¹cu na po-
szczególnych targowiskach i wp³aconych do kasy lub na rachu-
nek bankowy Urzêdu Miasta Kêdzierzyn-Ko�le.

4. Wska�niku procentowe, o których mowa w ust. 3, okre-
�lone s¹ w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y.

§ 4. Zwalnia siê z op³aty targowej sprzeda¿ prowadzon¹
na innych targowiskach w tymczasowych obiektach budowla-
nych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego z wy³¹cze-
niem: przekryæ namiotowych i pow³ok pneumatycznych, barako-
wozów i ogródków piwnych - w dni wolne od pracy okre�lone
ustaw¹ z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.
U. z 1951r. Nr 4, poz. 28,  1960r. Nr 51, poz. 297, 1989r. Nr 29,
poz. 154, 1990r.  Nr 28, poz. 159, Nr 28 poz. 160).

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Kê-
dzierzyna Ko�la.

§ 6. Traci moc uchwa³a Nr III/27/2002  Rady Miejskiej Kê-
dzierzyna-Ko�la z dnia 12 grudnia 2002 r.  w sprawie ustalenia
wysoko�ci dziennych stawek op³aty targowej, zasad poboru i
terminu jej p³atno�ci oraz zarz¹dzenia poboru  op³aty targowej w
drodze inkasa, okre�lenia inkasentów i wysoko�ci ich wynagro-
dzenia za inkaso na terenie Gminy Kêdzierzyn-Ko�le.
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Uchwa³a Nr VII/75/2003
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci dziennych stawek op³aty targowej, zasad poboru i terminu jej p³atno�ci
 oraz zarz¹dzenia poboru  op³aty targowej w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów i wysoko�ci ich wynagrodzenia

 za inkaso oraz zwolnieñ z op³aty targowej na terenie Gminy  Kêdzierzyn-Ko�le.

§ 7. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz w prasie lokalnej.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z pierwszym dniem miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym up³ynê³o 14 dni od daty
publikacji uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

3. Op³atê targow¹ od sprzeda¿y w tymczasowych obiek-
tach budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlane-
go z wy³¹czeniem: przekryæ namiotowych i pow³ok pneumatycz-
nych, barakowozów i ogródków piwnych pobiera siê wed³ug
stawki dziennej 3,00 z³, pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 2003r.

4. Zwolnienie z op³aty targowej, o którym mowa w § 4,
obowi¹zuje od 1 stycznia 2003r.

5. Wska�nik procentowy do ustalenia wysoko�ci miesiêcz-
nego wynagrodzenia przys³uguj¹cego inkasentom, o którym
mowa w pkt. 4 lit. a) za³¹cznika nr 2 do uchwa³y, stosuje siê do
kwoty zebranych op³at targowych nale¿nych pocz¹wszy od
1 stycznia 2003r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VII/75/2003

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

Wysoko�æ dziennych stawek op³aty targowej na targo-
wiskach na terenie Gminy Kêdzierzyn-Ko�le.

1. Na targowisku miejskim przy Alei Jana Paw³a II oraz na
tymczasowym targowisku na chodniku wzd³u¿ Hali Sportowej
przy Alei Jana Paw³a II:

a) 5,00 z³ od sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych, rozsad i
kwiatów przy zajmowanej powierzchni do 1 m2,

b) 13,00 z³ od sprzeda¿y innej ni¿ okre�lona w lit. a).
2. Na targowisku miejskim przy ul. Damrota:
a) 2,00 z³ od sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych, rozsad i

kwiatów przy zajmowanej powierzchni do 1 m2,
b) 12,00 z³ od sprzeda¿y innej ni¿ okre�lona w lit. a).
3. Na targowisku miejskim przy ul. Targowej:
a) 2,00 z³ od sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych, rozsad i

kwiatów przy zajmowanej powierzchni do 1 m2,
b) 12,00 z³ od sprzeda¿y innej ni¿ okre�lona w lit. a).
4. Na innych targowiskach niezale¿nie od zajmowanej

powierzchni:
a) 3 z³ od sprzeda¿y w tymczasowym obiekcie budowla-

nym w rozumieniu przepisów prawa budowlanego z wy³¹cze-
niem: przekryæ namiotowych i pow³ok pneumatycznych, barako-
wozów i ogródków piwnych.

b) 20 z³ od sprzeda¿y w miejscach nie wymienionych w lit. a).
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Wska�niki procentowe w stosunku do ³¹cznej kwoty op³at
targowych zebranych w danym miesi¹cu przez inkasentów na
poszczególnych targowiskach do ustalenia wysoko�ci mie-
siêcznego wynagrodzenia przys³uguj¹cego inkasentom.

1. Targowisko miejskie przy ul. Targowej - 6%
2. Targowisko miejskie przy ul. Damrota - 6%

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VII/75/2003

Rady Miejskiej Kêdzierzyna-Ko�la
z dnia 27 marca 2003 r.

3. Targowisko miejskie przy Alei Jana Paw³a II oraz tym-
czasowe targowisko na chodniku wzd³u¿ Hali Sportowej przy
Alei Jana Paw³a II - 3,5%

4.   Inne targowiska:
a) targowiska wymienione w pkt 4 lit. a) za³¹cznika nr 1 - 25 %
b) targowiska wymienione w pkt 4 lit. b) za³¹cznika nr 1 - 10%".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku 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
Nr 214 poz.1806) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 94 oraz Nr 200 poz. 1683) - Rada Miejska w
Kêdzierzynie-Ko�lu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1.Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci budynki
pracowniczych ogrodów dzia³kowych po³o¿one na terenie pra-
cowniczych ogrodów dzia³kowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591,2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683) - Rada Miejska w Klucz-
borku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci: budynki, bu-
dowle, grunty lub ich czê�ci zajête na magazyny obrony cywilnej,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹.
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Uchwa³a Nr VII/79/2003
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci.

2.Zwolnieniu nie podlegaj¹ budynki lub ich czê�ci zwi¹-
zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej.

§ 2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z pierwszym
dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym up³y-
nie termin 14 dni od daty tego og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t
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Uchwa³a Nr VII/49/03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 marca 2003r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci.

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

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia
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Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z pó�n. zm.) oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z po�n. zm.) -
Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002 r. zmienionej uchwa³ami
Rady Powiatu Krapkowickiego Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwiet-
nia 2002r. Nr XXXIII/214/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r., Nr XXXIV/
221/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r., Nr XXXV/229/2002 z dnia
8 pa�dziernika 2002 r., Nr II/5/2002 z dnia 28 listopada 2002 r.
oraz uchwa³ami Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego Nr 402/2002
z dnia 24 kwietnia 2002 r., Nr 410/2002 z dnia 9 maja 2002 r.
Nr 422/2002 z dnia 5 czerwca 2002r., Nr 431/2002 z dnia
13 czerwca 2002r., Nr 437/2002 z dnia 24 czerwca 2002 r., Nr
455/2002 z dnia 3 lipca 2002 r., Nr 461/2002 z dnia 18 lipca
2002 r., Nr 464/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 r., Nr 466/2002 z
dnia 13 sierpna 2002 r., Nr 476/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r.,
Nr 479/2002 z dnia 9 wrze�nia 2002 r., Nr 493/2002 z dnia
3 pa�dziernika 2002r., Nr 499/2002 z dnia 17 pa�dziernika 2002 r.
Nr 502/2002 z dnia 24 pa�dziernika 2002r. Nr 505/2002 z dnia
4 listopada 2002r., Nr 508/2002 z dnia 13 listopada 2002r., Nr
511/2002 z dnia 26 listopada 2002 r., Nr 516/2002 z dnia
18 grudnia 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu na 2002 rok o kwotê
184.946 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu na 2002 rok o kwotê
184.946 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr III/14/2002
Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

3. W za³¹czniku nr 7 "Plan przychodów i wydatków �rod-
ków specjalnych" zwiêksza siê plan przychodów i wydatków w
Zespole Szkó³ im. Jana  Kiliñskiego w Krapkowicach oraz wpro-
wadza siê zmiany w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Piastów
Opolskich w Krapkowicach. W wyniku wprowadzonych zmian
za³¹cznik nr 7 do ww. uchwa³y otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 3
do niniejszej uchwa³y.

4. W za³¹czniku nr 8 "Planowane wydatki maj¹tkowe (in-
westycje i dotacje) zmniejsza siê wydatki maj¹tkowe o kwotê
15.305 z³. W wyniku wprowadzonej zmiany za³¹cznik nr 8 do ww.
uchwa³y otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego w Krapkowicach.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Krapkowickiego

Krystian Komander

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr III/14/2002

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

DOCHODY

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiêkszenie dochodów

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 0 5.000

096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 0 5.000

758 Ró¿ne rozliczenia 0 179.946

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 0 179.946

Razem dochody 0 184.946

Ogó³em zwiêkszenie dochodów 184.946
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr III/14/2002

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

WYDATKI

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr III/14/2002

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

§ Powiatowa
Inspekcja

Weterynaryjna

Powiatowy
Zarz¹d Dróg

ZS im.
J . Kiliñskiego

w Krapkowicach

ZSZ
im. Piastów Opolskich

w Krapkowicach

Razem

DZIA£/ROZDZIA£ 010/01021 600/60014 801/80120 801/80130/ 801/80145

069 9.000 9.000

075 20.127 720 20.847

083 276 16.400 4.600 21.276

097 106.000 106.000

PRZYCHODY

270 35.597 35.597

RAZEM 106.000 9.000 56.000 17.120 4.600 192.720

80130

4110 1.748 436 2.184

4120 240 60 300

4210 1.900 25.584 7.657 1.668 36.809

4240 850 850

4270 750 9.000 250 720 10.720

4300 103.000 28.579 6.755 2.436 140.770

4410 350 350

WYDATKI

4430 737 737

RAZEM 106.000 9.000 56.000 17.120 4.600 192.720

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW �RODKÓW SPECJALNYCH

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zmniejszenie
wydatków

Zwiêkszenie
wydatków

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
15.305 20.305

75405 Komendy powiatowe policji
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 5.000

75495 Pozosta³a dzia³alno�æ
- wydatki maj¹tkowe- inwestycje
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce

15.305
0

0
15.305

801 O�wiata i wychowanie 0 154.615
80102 Szko³y podstawowe specjalne

-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 12.000

80120 Licea ogólnokszta³c¹ce
wynagrodzenia i pochodne
pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0
0

7.858
5.000

80130 Szko³y zawodowe
- wynagrodzenia i pochodne
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0
0

3.497
118.510

80140 Centra kszta³cenia ustawicznego i praktycznego oraz
o�rodki dokszta³cania zawodowego
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 7.750

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 25.331
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie

specjalistyczne
- wynagrodzenia i pochodne
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0
0

23.552
1.779

OGÓ£EM` 15.305 200.251
Ogó³em zwiêkszenie wydatków 184.946
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr III/14/2002

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJ¥TKOWE
(INWESTYCJE I DOTACJE)

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592, z pó�n. zm.) oraz w zwi¹zku z § 18 ust. 1 uchwa³y
Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 mar-
ca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego
na 2002 rok, Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego uchwala co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002 r. zmienionej uchwa³ami
Rady Powiatu Krapkowickiego Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwiet-
nia 2002, Nr  XXXIII/214/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r., Nr  XXXIV/
221/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r., Nr XXXV/229/2002 z dnia 8
pa�dziernika 2002 r., Nr II/5/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. oraz
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Uchwa³a Nr 527/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

uchwa³ami Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego Nr 402/2002 z dnia
24 kwietnia 2002 r., Nr 410/2002 z dnia 9 maja 2002 r. Nr 422/
2002 z dnia 5 czerwca 2002r., Nr 431/2002 z dnia 13 czerwca
2002r., Nr 437/2002 z dnia 24 czerwca 2002 r., Nr 455/2002 z
dnia 3 lipca 2002 r., Nr 461/2002 z dnia 18 lipca 2002 r., Nr 464/
2002 z dnia 5 sierpnia 2002 r., Nr 466/2002 z dnia 13 sierpna
2002 r., Nr 476/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r., Nr 479/2002 z
dnia 9 wrze�nia 2002 r., Nr 493/2002 z dnia 3 pa�dziernika 2002r.,
Nr 499/2002 z dnia 17 pa�dziernika 2002 r. Nr 502/2002 z dnia
24 pa�dziernika 2002r. Nr 505/2002 z dnia 4 listopada 2002r., Nr
508/2002z dnia 13 listopada 2002r., Nr 511/2002 z dnia 26 listo-
pada 2002 r., Nr 516/2002 z dnia 18 grudnia 2002 r. dokonuje
siê zmian w wydatkach bud¿etu - zgodnie z za³¹cznikiem do
niniejszej uchwa³y.

Lp. Dzia³ Nazwa jednostki Koszt Uwagi

1 2 3 4 5

1 801 Zespó³ Szkó³ im. J. Kiliñskiego w Krapkowicach 40.000 Przystosowanie poddasza na pokój
nauczycielski

2 600 Powiatowy Zarz¹d Dróg w Krapkowicach 7.000 Zakup i monta¿ pieca c.o.

3 750 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 354.025 Adaptacja pomieszczeñ Starostwa,
zakup 2 dzia³ek ;zakup streamera do
archiwizacji danych, zasilacza
awaryjnego, dwóch komputerów dla
potrzeb Wydzia³u Geodezji

Komenda Powiatowa PSP
w Krapkowicach

84.695 Modernizacja budynku ,wykonanie
instalacji i zabezpieczeñ elektrycznych,
modernizacja pod³óg i �cian, zakup
centrali telefonicznej, rejestratora
rozmów i komputera

4 754

Komenda Powiatowa Policji
w Krapkowicach

10.000 Zakup samochodu

5 851 Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki
Zdrowotnej Krapkowicach

1.252.000 Budowa Centrum  Medycznego oraz
sporz¹dzenie dokumentacji technicznej

52.000 Dotacja dla SP ZOZ na cele
inwestycyjne-zakup Holtera, EKG (24
godzinne monitorowanie pracy serca),
zakup kardiomonitora

RAZEM 1.799.720
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§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Starostwa
Powiatowego.

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

Podpisy cz³onków Zarz¹du:
Joachim Czernek

Albert Macha
Bogdan Niewiadomski

Jerzy Sochor

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 527/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 31 grudnia 2002 r.

Dzia³ Rozdzia³   Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiêkszenie wydatków
754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa 11.391 11.391
75405 Komendy powiatowe policji

-wynagrodzenia i pochodne
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

11.391
0

0
11.391

801 O�wiata i wychowanie 60 60
80120 Licea ogólnokszta³c¹ce

-wynagrodzenia i pochodne
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

60
0

0
60

853 Opieka spo³eczna 47 47
85333 Powiatowe urzêdy pracy

-wynagrodzenia i pochodne
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

47
0

0
47

Razem wydatki 11.498 11.498
Ogó³em zwiêkszenie wydatków 0

 Na podstawie art.4, art. 16 ust.3, art. 34 ust 1 i 5,art. 41
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U z
1998 r. Nr 64 poz. 414 z pó�n. zm. ), § 2 ust 3  rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych
zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 roku
(Dz. U. Nr 13 poz. 133 ) oraz art. 18 ust 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z
pó�n.  zm. ) - Rada Gminy w Lubszy  uchwala, co nastêpuje :

 § 1. Udzielana  pomoc w postaci jednego gor¹cego posi³-
ku dziennie dla dzieci w okresie nauki w szkole podstawowej,
gimnazjum  realizowana jest w formie zakupu posi³ków .

 §  2. Pomoc w formie do¿ywiania przyznawana jest  uczniom
wskazanym w § 1, w zale¿no�ci od sytuacji dochodowej rodzi-
ców lub opiekunów .

 §  3 . W rodzinach, w których dochód nie przekracza 200 %
kryterium dochodowego, okre�lonego zgodnie z  art. 4 ust 1 usta-
wy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej -  posi³ki dla
dzieci wskazanych w § 1 przys³uguj¹ nieodp³atnie.

§  4. W przypadku gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza
warto�æ 200 % kryterium dochodowego  okre�lonego zgodnie z
art. 4 ust 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej,
rodzice lub opiekunowie ponosz¹ w ca³o�ci koszty posi³ków .
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Uchwa³a  Nr  V/43/2003
Rady Gminy w Lubszy

z dnia   28 marca 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na do¿ywianie uczniów szkó³ podstawowych
 i  gimnazjum  w 2003 roku.

§   5.1. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach, gdy
dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza warto�æ , o
której mowa w § 4 - zasi³ek w formie posi³ku  mo¿e byæ przyzna-
ny  na zasadach zwrotu i podlega zwrotowi w ca³o�ci  lub czê�ci
w wysoko�ci i terminie okre�lonym w decyzji administracyjnej
wydanej przez Kierownika O�rodka Pomocy Spo³ecznej .

2. Równie¿ w  szczególnie uzasadnionych  przypadkach,
gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza warto�æ , o
której mowa w § 4 , a z przeprowadzonego wywiadu �rodowi-
skowego wynika, ¿e dziecko wymaga do¿ywiania , a ponosze-
nie nawet czê�ciowych kosztów posi³ków  stanowi³oby dla ro-
dziców nadmierne obci¹¿enie  , Kierownik O�rodka mo¿e odst¹-
piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków na poniesione �wiadczenia .

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

     § 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

 Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek

WYDATKI
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 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n zm.),art.6 ust.12 ustawy z dnia  12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U z 2002r. Nr 9 ,poz. 84 z
pó�n. zm.) , art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002r. o
podatku le�nym  (Dz.U.Nr 200, poz. 1682) , art.6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U z 1993r. Nr 94, poz. 431 z
pó�n.zm.)  -  Rada Gminy Olszanka uchwala , co nastêpuje :

§ 1. 1. Zarz¹dza siê pobór podatków : od nieruchomo�ci ,
le�nego i rolnego  od osób  fizycznych  w formie inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów poszczególnych
wsi  gminy Olszanka .

§  2. 1. Okre�la  siê wynagrodzenie za inkaso  w wysoko-
�ci   0,5  %   ³¹cznie pobranych  i rozliczonych  podatków.

2. Inkasent zobowi¹zany jest pobraæ od podatników  za-
mieszka³ych na terenie   so³ectwa  podatek i wp³aciæ   na rachu-
nek bankowy Urzêdu Gminy Olszanka najpó�niej w terminie
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Uchwa³a Nr VI/65/2003
Rady Gminy  Olszanka

z dnia   29 marca  2003r.

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

dwóch  dni  po up³ywie ustawowego terminu  p³atno�ci tych
podatków.

3.  Wyp³ata wynagrodzenia , o którym mowa  w ust.1 ,
nast¹pi w terminie do   29 dnia  miesi¹ca  , w którym zainkaso-
wano podatek.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ol-
szanka.

§  4. Traci moc  uchwa³a Nr  XVI/151/2000 Rady Gminy w
Olszance z dnia 11 lipca 2000r. w  sprawie poboru ³¹cznego
zobowi¹zania pieniê¿nego i podatku od nieruchomo�ci w for-
mie inkasa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 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 Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/562/98 Rady Miasta Opola z dnia
17 czerwca 1998 r. w sprawie zasad najmu lokali u¿ytkowych,
zmienionej uchwa³ami: Nr X/143/99 z dnia 27 maja 1999 r.,
Nr XI/165/99 z dnia 24 czerwca 1999 r., Nr XIX/309/99 z dnia
30 grudnia 1999 r., Nr XXXI/449/00 z dnia 19 pa�dziernika 2000 r.,
Nr XXXIV/467/00 z dnia 14 grudnia 2000 r.,  Nr XLI/544/01 z dnia
24 maja 2001 r., Nr XLVI/593/01 z dnia  27 wrze�nia 2001 r.,
Nr LXIV/760/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r. wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

1) wystêpuj¹ce w uchwale w ró¿nych przypadkach wyrazy
"Zarz¹d Miasta Opola" zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami "Prezydent Miasta Opola",
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Uchwa³a Nr XII/82/03
Rady Miasta Opola

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad najmu lokali u¿ytkowych.

2) w § 7 dodaje siê ust. 11 w brzmieniu:
"11. W przypadku, gdy ze spó³ki cywilnej - najemcy lokalu

u¿ytkowego - z przyczyn innych ni¿ wymienione w § 7 ust. 1, 2, 3
wystêpuje wspólnik, wynajmuj¹cy wyra¿a zgodê na kontynu-
acjê najmu lokalu przez pozostaj¹cych w spó³ce wspólników
lub wspólnika.",

3) w § 9 wyrazy: "Prezydent Miasta Opola okre�li:" zastê-
puje siê wyrazami: "Prezydent Miasta Opola okre�la:"

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski
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Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 9, ust. 2, art. 70 ust. 2, 3
i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
�ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, 2001 r. Nr 129, poz.
1447, Nr 154, poz. 1800, 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200,
poz. 1682, Nr 240,  poz. 2058,  2003 r. Nr 1, poz. 15) - Rada
Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Wyra¿a siê  zgodê  na  udzielenie  bonifikaty  od
ustalonej  ceny sprzeda¿y prawa w³asno�ci nieruchomo�ci grun-
towych sprzedawanych:

1) pod budownictwo  mieszkaniowe, na  rzecz jej  u¿ytkow-
nika wieczystego,

2) spó³dzielniom mieszkaniowym w zwi¹zku z ustanowie-
niem na rzecz cz³onków spó³dzielni odrêbnej w³asno�ci lokali
lub z przeniesieniem na cz³onków spó³dzielni w³asno�ci lokali
lub domów jednorodzinnych, w wysoko�ci 2% ustalonej ceny za
ka¿dy wykorzystany rok u¿ytkowania wieczystego.
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Uchwa³a Nr XII/83/03
Rady Miasta Opola

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty u¿ytkownikom wieczystym przy zbywaniu na ich rzecz prawa w³asno�ci nieruchomo-
�ci gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe i okre�lenia stawek umownych oprocentowania rat.

2. Wysoko�æ udzielonej bonifikaty nie mo¿e przekroczyæ
80% ustalonej ceny za sprzeda¿ prawa w³asno�ci nieruchomo-
�ci gruntowej  jej u¿ytkownikowi wieczystemu.

3. Roz³o¿ona na raty niesp³acona czê�æ ceny nierucho-
mo�ci gruntowej sprzedawanej jej u¿ytkownikowi wieczystemu
podlega  oprocentowaniu  przy zastosowaniu  umownej  stawki
oprocentowania  w  wysoko�ci  6,5% w stosunku rocznym.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591, 2002r..Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214 ,poz.1806) w zwi¹zku z art.10,
ust.1 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U z 2002r. Nr 9, poz. 84,Nr 200 , poz
1683 ) - Rada Gminy w Popielowie uchwala, co nastêpuje:

1 §. W uchwale Rady Gminy Nr III/33/2003 r. z dnia 30
stycznia 2003r, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :

1.W pkt 2 lit"a" i pkt 3 lit"a" skre�la siê  wyrazy "a mniejszej
ni¿ 36 ton".

2.W pkt 5 lit"a" tiret pierwszy ,po wyrazie "dwie" dodaje siê
wyraz " i trzy".

3.W pkt 6 lit "a" tiret pierwszy, po wyrazie "dwie" dodaje siê
wyrazy " i trzy".

4.W pkt 8 i 9  wyrazy " o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów " zastêpuje siê wyrazami " które ³¹cznie z
pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹".
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 Uchwa³a Nr V/44/2003
 Rady Gminy w Popielowie

 z dnia 15 kwietnia    2003r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwa³y okre�laj¹cej  wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych
 i zwolnieñ w tym podatku obowi¹zuj¹cym na terenie gminy Popielów w 2003 roku.

5.W pkt 8 lit "a" tiret dwa ,uchwa³y po wyrazie "dwie " doda-
je siê wyrazy "i trzy".

6.W pkt 8 lit"b" tiret pierwszy  ,po wyrazie  "o liczbie osi"
dodaje siê wyraz "jedna i".

7.W pkt 9 lit"a" tiret dwa , po wyrazie "dwie " dodaje siê "i trzy".
8.W pkt 9 lit"b" tiret pierwszy, po wyrazach  "o liczbie osi"

dodaje siê wyrazy "jedna i".

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Popielowie

Jerzy Kupczyk
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Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) - Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr II/21/2002 Rady Gminy Prószków z
dnia 13 grudnia 2002 r . w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek
podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od tego podatku, wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) § 1 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: "pozosta³ych, z za-
strze¿eniem lit. d - od 1 m2 powierzchni - 0,30 z³",

2) w § 1 w pkt 1 po lit. c dodaje siê lit. d w brzmieniu:
"terenów mieszkaniowych, oznaczonych symbolem B - w rozu-
mieniu rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) - od 1 m2 powierzchni 0,10 z³",

3) w § 2 po pkt 2 dodaje siê pkt 3 w brzmieniu: drogi
wewnêtrzne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca
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Uchwa³a Nr VI / 51 /2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 7 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Prószków z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek
podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od tego podatku.

1985 r. - O drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pó�n.
zm.).

2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y Nr II/21/2002 Rady
Gminy Prószków z dnia 13 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia
wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od
tego podatku nie ulegaj¹ zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy Prószków oraz w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego i poszczególnych so³ectwach.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

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), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, Nr 41, poz. 412 i  Nr 111, poz. 1279,  2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157 ,  Nr 120, poz. 1268,  2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 , Nr 154, poz.
1804,  2002r. Nr 25 poz. 253, Nr  113 poz. 984 oraz Nr 130 poz. 1112)
- Rada Gminy w Strzeleczkach    uchwala,  co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala siê  miejscowy planu zagospodarowania
przestrzennego terenów  zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i us³ug we wsi Smolarnia  -   zwany dalej planem .

2. Plan obejmuje  nieruchomo�ci   gruntowe:
1) czê�æ dzia³ki   nr  54/1i 54/2 - o powierzchni 1,1250 ha

wraz z czê�ci¹ przyleg³ej drogi dojazdowej na dz. nr  54/3
2) dzia³kê nr 246 o powierzchni 0,18 ha we wsi  Smolar-

nia, w granicach okre�lonych na rysunku planu.
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 z  dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i us³ug  we wsi Smolarnia.

§ 2. Ustalenia planu s¹ zgodne z kierunkami zagospoda-
rowania i zasadami polityki przestrzennej, okre�lonymi w stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Strzeleczki.

§ 3. 1. W obszarze planu   ustala siê:

1)    przeznaczenie podstawowe i  dopuszczalne oraz wa-
runki tego  dopuszczenia

2)    warunki zabudowy i zagospodarowania
3)    zasady obs³ugi w zakresie  infrastruktury komunalnej
4)    zasady ochrony �rodowiska naturalnego i kulturowego.

§ 4.1. W granicach  planu przeznacza siê na cele nierolni-
cze  0,0900 ha u¿ytków rolnych  IV klasy bonitacyjnej, oraz
1,1250ha u¿ytków rolnych V klasy, nie wymagaj¹cych uzyskania
odrêbnej zgody.

2. Do czasu zrealizowania ustaleñ planu, grunty wymie-
nione w ust.1nale¿y u¿ytkowaæ w dotychczasowy sposób.

§ 5.1. Integraln¹ czê�ci¹ planu s¹ dwa rysunki planu w
skali 1:1000, stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.
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2. Obowi¹zuj¹cymi  ustaleniami,  okre�lonymi na rysunku
planu s¹:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
b¹d� ró¿nych zasadach  zagospodarowania

2) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane
3) linie zabudowy obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne
4) parametry projektowanych ulic
5) kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê korektê
linii rozgraniczaj¹cych podzia³u na dzia³ki  pod warunkiem za-
chowania zasad ich zagospodarowania, liczby dzia³ek i uk³adu
komunikacyjnego.

§ 6. Okre�lenia i nazwy u¿yte w planie oznaczaj¹:

1) przeznaczenie podstawowe - przewa¿aj¹ce przezna-
czenie  terenu,  wyznaczone  liniami rozgraniczaj¹cymi

2) obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce - urz¹dzenia tech-
niczne (naziemne i podziemne),  obiekty  gospodarcze, us³ugo-
we  i  inne,  zwi¹zane z podstawow¹ funkcj¹ terenu lub   pe³ni¹ce
wobec niej s³u¿ebn¹   rolê

3) linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - �ci�le okre�lone na
rysunku planu  usytuowanie �ciany  budynku wzglêdem linii
rozgraniczaj¹cej  pas przyleg³ej drogi (ulicy)

4) linia zabudowy nieprzekraczalna - linia okre�laj¹ca
dopuszczalne zbli¿enie �cian budynku do granic dzia³ki

5) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - inwestycje i inne  dzia³ania  okre�lone w ten spo-
sób w przepisach szczególnych

6) dzia³alno�æ gospodarcza o charakterze nieuci¹¿li-
wym - dzia³alno�æ w zakresie rzemios³a, handlu i innych us³ug,
nie zaliczona do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, tak¿e takich dla których obowi¹zek sporz¹-
dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ stwier-
dzony przez w³a�ciwy organ, oraz nie powoduj¹ca uci¹¿liwo�ci
na s¹siednich terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodo-
wej, w szczególno�ci:

a/ emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre-
�lone w planie,  w tym ha³asu od obs³uguj¹cych �rodków trans-
portu,

b/ przekraczania dopuszczalnych warto�ci stê¿eñ substan-
cji zanieczyszczaj¹cych powietrze, w tym emisji nieprzyjemnych
zapachów,

c/ konieczno�ci korzystania z transportu pojazdami o do-
puszczalnej masie powy¿ej 3,5 tony,

7) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi i Polskie Normy.

§ 7. Terenom  i  urz¹dzeniom infrastrukturalnym  w grani-
cach planu nadaje siê symbole i ustala ich przeznaczenie pod-
stawowe:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2) UC - teren us³ug komercyjnych
3) KD, KP - tereny komunikacji
4) EE 15 kV - napowietrzna linia elektroenergetyczna �red-

niego napiêcia.

Rozdzia³ 2
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 8. 1. Na ustalonym w planie terenie zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem MN, ustala siê
obowi¹zuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) zabudowa jednorodzinna wolno stoj¹ca z obiektami i
urz¹dzeniami towarzysz¹cymi

2) linie nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce zabudowy - we-
d³ug  rysunku planu, w odleg³o�ci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹-
cych ulic dojazdowych (KD) i ci¹gów pieszojezdnych (KP); bu-
dynki mieszkalne lokalizowaæ poza stref¹ stale zacienion¹ przez las

3) wysoko�æ budynków mieszkalnych do dwóch kondy-
gnacji, w tym u¿ytkowe poddasze

4) dachy - o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach
30 - 45o z dopuszczeniem dachów wielospadowych oraz u¿ytko-
wego wykorzystania poddaszy, o dowolnym rozwi¹zaniu do�wie-
tlenia

5) pokrycie budynków dachówk¹ ceramiczn¹, lub mate-
ria³em dachówko podobnym, w kolorze  jednolitym dla ca³ego
zespo³u mieszkaniowego objêtego planem

6) wysoko�æ ogrodzenia dzia³ki:  1,20 m od powierzchni
terenu,  forma ogrodzenia a¿urowa lub ¿ywop³ot

7)  powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, ogrody, zie-
leñ ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 60 % powierzchni
dzia³ki jednorodzinnej oraz 40 % powierzchni dzia³ki o funkcji
mieszkaniowo - us³ugowej.

2. Na terenie MN dopuszcza siê:

1)   lokalizowanie budynków jednorodzinnych z wbudowa-
nymi pomieszczeniami us³ugowymi, przeznaczonymi do dzia-
³alno�ci gospodarczej o charakterze nieuci¹¿liwym, o której
mowa w § 5 pkt 6, o powierzchni nie przekraczaj¹cej  30% po-
wierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego, z zapewnieniem
odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w granicach dzia³ki

2) realizacjê nie wiêcej ni¿ jednego obiektu towarzysz¹cej
zabudowy gospodarczej oraz wolno stoj¹cego  gara¿u, dosto-
sowanych stylem i skal¹ do budynku mieszkalnego

3) podpiwniczenie  budynku w czê�ci lub w ca³o�ci po-
wierzchni  zabudowy.

§ 9.1. Na terenie us³ug komercyjnych, obejmuj¹cym dzia³-
kê nr 246 w Serwitucie, oznaczonym symbolem  UC, ustala siê
przeznaczenie podstawowe: us³ugi handlu, gastronomii, roz-
rywki, hotelowo - turystyczne, drobna dzia³alno�æ wytwórcza oraz
obowi¹zuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) nieprzekraczalna linia  nowej zabudowy - wed³ug usta-
leñ rysunku planu

2) wysoko�æ obiektów  kubaturowych - do 3 kondygnacji
naziemnych w tym poddasze u¿ytkowe,

3) dachy  -  o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach 35 - 45o

4) miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie odpowied-
niej dla funkcji terenu - lokalizowaæ  w granicach dzia³ki, równie¿
dla osób niepe³nosprawnych

5) powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, zieleñ ozdob-
na i izolacyjna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿  25 % powierzchni
dzia³ki.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza siê  re-
alizacjê budynku mieszkalnego lub mieszkania na potrzeby w³a-
�ciciela.

   § 10. W zakresie komunikacji  plan ustala:
1) dla obs³ugi projektowanej zabudowy  mieszkaniowej MN:
a/ KD - ulice klasy "D" o funkcji dojazdowej, szeroko�æ w

liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 m, w tym pas jezdny o szeroko�ci
6,0 m i jednostronne chodniki  szeroko�ci  2,0 m,

b/  KP - ci¹gi pieszo-jezdne o szeroko�ci  w liniach rozgra-
niczaj¹cych - 6 m; koliduj¹cy z przebiegiem ci¹gu odcinek napo-
wietrznej linii elektro-energetycznej 15 kV nale¿y przestawiæ albo
skablowaæ.
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2) obs³uga komunikacyjna terenu us³ug komercyjnych UC:
a/ istniej¹c¹ drog¹ lokaln¹, relacji  Smolarnia - Rac³a-

wiczki,  biegn¹c¹ bezpo�rednio  przy granicy planu
b/ kierunek dostêpno�ci komunikacyjnej - wskazany na

rysunku  planu.

§ 11. Ustala siê zasady  obs³ugi  terenów objêtych planem
w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodê z  istniej¹cej, wiejskiej  sieci
wodoci¹gowej

2)  odprowadzenie �cieków bytowych - docelowo do zbio-
rowego systemu kanalizacji, przej�ciowo dopuszcza siê gro-
madzenie �cieków w zbiornikach bezodp³ywowych, lokalizowa-
nych w granicach dzia³ek z zachowaniem minimalnych odleg³o-
�ci od granic dzia³ki, przyleg³ych ulic oraz od okien i drzwi ze-
wnêtrznych budynków - odpowiednio do charakteru terenu, po-
jemno�ci zbiornika i wymagañ przepisu szczególnego

3) odprowadzenie �cieków opadowych z terenów ko-
munikacji - do planowanej kanalizacji lub przej�ciowo - do grun-
tu, po uprzednim podczyszczeniu z substancji ropopochodnych
i innych szkodliwych

4) odprowadzenie �cieków przemys³owych z terenu UC
(o ile wyst¹pi¹) - do  sieci kanalizacyjnej o której  mowa w punk-
cie 2; w przypadku przekroczenia   dopuszczalnych wska�ników
zanieczyszczenia - odprowadzenie do sieci zewnêtrznej bêdzie
mo¿liwe po uprzednim podczyszczeniu  w urz¹dzeniach zak³a-
dowych

5)   zaopatrzenie  w energiê  elektryczn¹ - z istniej¹cej
sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia, zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/04 kV "Smolarnia"

6)   energia cieplna - ogrzewanie z w³asnych �róde³ cie-
p³a, zalecone stosowanie wysokosprawnych, niskoemisyjnych
urz¹dzeñ grzewczych

7) gospodarkê odpadami komunalnymi prowadziæ zgod-
nie z zasadami obowi¹zuj¹cymi w gminie; postêpowanie z inny-
mi odpadami - zgodnie z decyzjami w³a�ciwych organów, wyda-
nymi na podstawie przepisu  szczególnego.

8)   odpady  w postaci mas ziemnych z wykopów budow-
lanych przeznaczyæ do kszta³towania powierzchni terenów inwe-
stycji.

§ 12. Ustala siê formy i zasady ochrony �rodowiska natu-
ralnego i kulturowego:

1. Zakazuje siê lokalizowania na obszarze planu przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, tak-
¿e takich, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia-
³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ stwierdzony przez w³a�ciwy
organ.

2. Na terenie oznaczonym symbolem MN obowi¹zuj¹ do-
puszczalne poziomy ha³asu, okre�lone w przepisie szczegól-
nym dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.

3. Ha³as przenikaj¹cy z terenu us³ug komercyjnych do s¹sied-
nich terenów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej nie mo¿e prze-
kraczaæ poziomów okre�lonych w przepisie szczególnym dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.

4. W razie ujawnienia  znalezisk archeologicznych w cza-
sie robót ziemnych nale¿y   wstrzymaæ roboty mog¹ce je uszko-
dziæ, zawiadomiæ Wójta Gminy i Wojewódzk¹ S³u¿bê Ochrony
Zabytków  oraz  podporz¹dkowaæ siê ich zaleceniom.

Rozdzia³ 3
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 13. Stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty jed-
norazowej od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa
w art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, okre�la
siê na poziomie:

1) teren MN  -  0 %
2) teren UC   - 15%.

§ 14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi  Gminy
Strzeleczki.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Walter Wieja
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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, 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 5 poz. 42,
Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz.
1804, 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz.1112)
- Rada Gminy w Tarnowie Opolskim  uchwala,  co nastêpuje:

DZIA£  I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Kosorowice, zwany dalej planem.

§2. 1. Plan  obejmuje tereny wsi Kosorowice  w granicach
okre�lonych na rysunku planu w skali 1:5000.

2. Obszar planu  od zachodu, wschodu i po³udnia  wyzna-
czaj¹ granice administracyjne wsi Kosorowice, od po³udniowe-
go wschodu - granica terenu górniczego kopalni wapienia  "Tar-
nów Opolski",  granica pó³nocna biegnie w wiêkszo�ci skrajem
kompleksu le�nego.

§ 3. Ustalenia planu s¹ zgodne z zasadami polityki prze-
strzennej i kierunkami zagospodarowania przestrzennego, okre-
�lonymi w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Tarnów Opolski,  przyjêtym uchwa³¹
Nr XIV/ 91 / 99  Rady  Gminy Tarnowie Opolskim  z dnia
30 grudnia 1999 r.

§ 4. Regulacje dotycz¹ce obszaru planu,  zawarte w jego
ustaleniach  zmierzaj¹ do:

1) rozwoju   funkcji mieszkaniowej, umo¿liwiaj¹cej  zwiêk-
szenie zaludnienia wsi o ok. 200 osób,

2) poprawy stanu technicznego wyposa¿enia wsi i dotych-
czasowych warunków  zamieszkiwania,

3) rozwoju ró¿nych form dzia³alno�ci gospodarczej z wy-
korzystaniem  lokalnych  zasobów  pracy, surowców oraz walo-
rów  komunikacyjnych  wsi,

4) ochrony  �rodowiska naturalnego i kulturowego,
5) rozwoju us³ug i urz¹dzeñ dla obs³ugi mieszkañców wsi.

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleñ  planu  s¹  tereny  oznaczone
na rysunku i w tre�ci planu symbolami:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN
2) tereny dominuj¹cej zabudowy  rolniczej (zagrodowej) -  MR
3) tereny us³ug publicznych, w tym:
a/ tereny us³ug  o�wiaty  i wychowania UO
b/ tereny us³ug  wyznaniowych UW
c/ tereny us³ug sportu i rekreacji US
4) tereny us³ug komercyjnych  w ogólno�ci, z wyj¹tkiem

uci¹¿liwych us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ transportu  - UC
5) tereny wielobran¿owej dzia³alno�ci gospodarczej  -    DG
6) tereny odkrywkowego wydobywania i przeróbki kruszy-

wa naturalnego - PE, PEf
7) tereny specjalistycznej  produkcji rolniczej  - RP
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Uchwa³a Nr VI /33 /03
Rady  Gminy  w   Tarnowie Opolskim

z  dnia 27 marca  2003 r.

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice.

8) tereny u¿ytków rolnych (grunty orne i ³¹ki)  -  R
9) tereny zbiorników wodnych do hodowli ryb i raków z

towarzysz¹c¹ zieleni¹ - WL
10) tereny wód p³yn¹cych - WP
11) tereny zadrzewieñ i zakrzewieñ �ródpolnych i izolacyj-

nych - LZ
12) tereny zalesieñ ma³o warto�ciowych gruntów rolnych - LSp
13) tereny lasów -  LS
14) tereny zieleni  urz¹dzonej, nieczynny cmentarz - ZC
15) tereny  komunikacji drogowej  - KZ, KL, KD, KP, KW
16) tereny komunikacji kolejowej - KK
17) tereny  i  urz¹dzenia  infrastruktury komunalnej i tech-

nicznej -  W, NO, Ks, Kd,  EE,  ET,  EG.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe i  dopuszczalne oraz wa-

runki tego  dopuszczenia
2) warunki zabudowy i zagospodarowania
3) zasady obs³ugi w zakresie  infrastruktury komunalnej
4) zasady ochrony �rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi
5) zasady ochrony �rodowiska kulturowego.

§ 6. 1.W granicach  planu   przeznacza  siê na cele zwi¹za-
ne z zabudow¹ mieszkaniow¹,  us³ugami, odkrywkow¹ eksplo-
atacj¹ kopalin, dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹,  infrastruktur¹ tech-
niczn¹ i komunikacj¹:

1) grunty rolne IV  klasy o ³¹cznej powierzchni  0,12  ha,
objête zgod¹   Ministra  Rolnictwa  i  Gospodarki ¯ywno�ciowej
nr GZU. pg.0602/Z-53797/6/90 z dnia 28 lutego 1990 r.

2) grunty rolne kl. V i VI  o ³¹cznej powierzchni 30,95 ha,
objête zgod¹ Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzêdu Wo-
jewódzkiego w Opolu nr G. IX.7017/TO-5/90 z dnia 19 marca 1990 r.

3) grunty le�ne o powierzchni ok. 1,4 ha, objête zgod¹
Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nic-
twa nr P-2-2120/156/89 z dnia 12 lutego 1990 r.

4) grunty rolne IV klasy o powierzchni 3,92 ha i grunty rolne
V klasy wytworzone z gleb organicznych o powierzchni 11,95 ha
objête zgod¹ Wojewody Opolskiego nr  �R.V-KK-7711/14/03  z
dnia 14 marca 2003 r.

2.Pozosta³e tereny przeznaczone do zainwestowania, sta-
nowi¹ce grunty rolne  klas V i VI pochodzenia nieorganicznego,
nie wymagaj¹ uzyskania zgód na przeznaczenie na cele nierolnicze.

3.Do czasu zrealizowania ustaleñ planu, grunty wymie-
nione w ust. 1 i 2  nale¿y u¿ytkowaæ w dotychczasowy sposób.

§ 7.1. Integraln¹ czê�ci¹ planu s¹  rysunki  planu, stano-
wi¹ce za³¹czniki do niniejszej   uchwa³y:

1) rysunek  w skali 1:5000, obejmuj¹cy ca³y obszar objêty
planem - plansza A,

2) rysunek w skali 1:2000, obejmuj¹cy obszar zabudowy
wsi - plansza B.

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami, okre�lonymi na rysun-
kach  planu s¹:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
b¹d� ró¿nych zasadach   zagospodarowania,

2) linie zabudowy  -  obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne,
3) kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej,
4) filary ochronne w granicach obszarów górniczych,
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§ 8. Okre�lenia i nazwy u¿yte w planie oznaczaj¹:
1) przeznaczenie podstawowe albo  podstawowa funk-

cja terenu - przewa¿aj¹ce  przeznaczenie  terenu,  wyznaczone
liniami rozgraniczaj¹cymi,

2) przeznaczenie dopuszczalne - przeznaczenie drugorzêd-
ne, mo¿liwe przy spe³nieniu   warunków ustalonych planem,

3) obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce - urz¹dzenia tech-
niczne (naziemne i podziemne),  obiekty  gospodarcze, us³ugo-
we  i  inne,  zwi¹zane z podstawow¹ funkcj¹ terenu lub   pe³ni¹ce
wobec niej s³u¿ebn¹   rolê,

4) linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - �ci�le okre�lone na
rysunku planu  usytuowanie �ciany  budynku wzglêdem linii
rozgraniczaj¹cej przyleg³¹ ulicê,

5) linia zabudowy nieprzekraczalna - linia okre�laj¹ca
dopuszczalne zbli¿enie �cian budynku do granic dzia³ki,

6) zabudowa zagrodowa - zabudowa ³¹cz¹ca funkcjê
mieszkaniow¹ z rolnicz¹,

7) us³ugi publiczne - us³ugi o charakterze ogólnospo³ecz-
nym, realizowane ca³kowicie  lub z udzia³em funduszy  i sk³adek
publicznych,

8) us³ugi komercyjne - us³ugi  o charakterze rynkowym,
realizowane z funduszy niepublicznych,

9) us³ugi i inna dzia³alno�æ gospodarcza o charakterze
nieuci¹¿liwym - dzia³alno�æ w zakresie rzemios³a, handlu i in-
nych us³ug, nie zaliczona do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, tak¿e takich, dla których obowi¹zek
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywania na �rodowisko mo¿e byæ
stwierdzony przez w³a�ciwy organ, oraz nie powoduj¹ca uci¹¿li-
wo�ci na s¹siednich terenach zabudowy mieszkaniowej i za-
grodowej, w szczególno�ci:

a/ emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre�lone
w planie,  w  tym ha³asu od obs³uguj¹cych �rodków transportu,

b/ przekroczenia dopuszczalnych warto�ci stê¿eñ substan-
cji zanieczyszczaj¹cych powietrze, w tym emisji nieprzyjemnych
zapachów,

c/ konieczno�ci  korzystania z transportu pojazdami o do-
puszczalnej masie  powy¿ej 3,5 tony,

10) uci¹¿liwe us³ugi i obiekty zwi¹zane z obs³ug¹ trans-
portu - warsztaty blacharskie i lakiernicze,  bazy transportowe i
sprzêtowe, stacje paliw, MOP (miejsca obs³ugi podró¿nych),

11) deszczowanie �cieków - rozprowadzanie �cieków na
gruntach rolnych poprzez zainstalowane w tym celu  sta³e  lub
przeno�ne ruroci¹gi i urz¹dzenia zraszaj¹ce,

12) obszar górniczy - przestrzeñ w granicach której przed-
siêbiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny na podsta-
wie koncesji udzielonej przez w³a�ciwy organ,

13) obrze¿e wyrobiska - pas terenu przylegaj¹cy bezpo-
�rednio do wyrobiska odkrywkowego,  u¿ywany do celów towa-
rzysz¹cych wydobywaniu kopaliny,

14) filar ochronny - czê�æ z³o¿a kopaliny, wy³¹czona z pla-
nowanej eksploatacji w celu ochrony oznaczonych obiektów lub
terenów,

15) nieu¿yteczne masy ziemne i skalne - masy ziemne i
skalne przemieszczane w zwi¹zku z eksploatacj¹ z³o¿a kopaliny
i jej przerabianiem, w postaci nadk³adu, ska³ p³onnych i nieu¿y-
tecznych sk³adników kopaliny; zagospodarowane wed³ug usta-
leñ planu - nie podlegaj¹ przepisom reguluj¹cym postêpowa-
nie z odpadami,

16) zwa³owisko wewnêtrzne - zwa³owisko nieu¿ytecznych
mas ziemnych i skalnych, zlokalizowane wewn¹trz wyrobiska
odkrywkowego,

17) zwa³owisko zewnêtrzne - zwa³owisko nieu¿ytecznych
mas ziemnych i skalnych, zlokalizowane na powierzchni terenu,
poza wyrobiskiem odkrywkowym,

18) realizacja lokalnych celów publicznych - realizacja
inwestycji s³u¿¹cych ogó³owi  mieszkañców, których finansowa-

nie obci¹¿a w ca³o�ci lub w czê�ci bud¿et gminy (np. inwestycje
z zakresu sportu, dróg gminnych, sieci i niektórych urz¹dzeñ
infrastruktury  technicznej),

19) realizacja ponadlokalnych celów publicznych - reali-
zacja inwestycji s³u¿¹cych ogó³owi   mieszkañców, których fi-
nansowanie w ca³o�ci lub w czê�ci obci¹¿a    bud¿et samorz¹du
wojewódzkiego albo bud¿et pañstwa,

20) rekultywacja - przywrócenie terenom przekszta³conym
postaci u¿ytecznej przyrodniczo  i   gospodarczo,

21) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi i Polskie Normy.

DZIA£  II
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

Rozdzia³ 1
Mieszkalnictwo, us³ugi, zieleñ urz¹dzona

§ 9. Na ustalonych w planie terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej  obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zago-
spodarowania i standardy kszta³towania zabudowy :

1. MN - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wraz z ogrodami   przydomowymi:

1) na terenach istniej¹cej zabudowy zachowaæ dotychcza-
sowe funkcje podstawowe poprzez utrzymanie,  przebudowê,
wymianê,  budowê nowych budynków,

2) budynki mieszkalne realizowaæ jako wolno stoj¹ce lub
bli�niacze,

3) wysoko�æ nowej i przebudowywanej zabudowy - do
dwóch kondygnacji naziemnych,

4) linie nieprzekraczalne zabudowy - wed³ug  rysunku pla-
nu, w razie braku odpowiednich ustaleñ obowi¹zuj¹ odleg³o�ci:

a/ 8 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic klasy zbiorczej (KZ)
b/ 6 m  od linii rozgraniczaj¹cych ulic klasy lokalnej (KL),

dojazdowej (KD) i ci¹gów pieszojezdnych (KP),
5) poziom pod³ogi parteru ustala siê na wysoko�ci   0,5 - 1,0 m

od powierzchni terenu,
6) w istniej¹cych zespo³ach mieszkaniowych nale¿y utrzy-

maæ  dotychczasow¹ liniê zabudowy i uk³ad kalenic - wyznaczo-
ne przez s¹siedni¹  zabudowê; w przypadku s¹siedztwa ulicy
KZ zachowaæ jednak odleg³o�ci linii zabudowy nie mniejsze ni¿
okre�lone w punkcie 4,

7) dachy -  o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach
30 - 45o z dopuszczeniem dachów wielospadowych oraz u¿ytko-
wego wykorzystania poddaszy, o dowolnym rozwi¹zaniu do�wie-
tlenia,

8) podstawowe elementy formy budynku - poziom pod³ogi
parteru, spadki po³aci dachowych, uk³ad kalenic, materia³ i ko-
lor pokrycia dachów - kszta³towaæ jednolicie w ci¹gach obejmu-
j¹cych co najmniej 3 kolejne dzia³ki ,

9) powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, ogrody, zie-
leñ ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 50 % powierzchni
dzia³ki jednorodzinnej oraz 25% powierzchni dzia³ki o funkcji
mieszkaniowo - us³ugowej,

10) zalecana wysoko�æ ogrodzenia dzia³ki - 1,2 m od po-
wierzchni terenu, forma ogrodzenia a¿urowa lub ¿ywop³ot.

2. Na obszarach,  o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) realizacjê bli�niaczych budynków mieszkalnych, gospo-

darczych i gara¿y, pod warunkiem spe³nienia wymagañ ochrony
po¿arowej, okre�lonych w przepisach szczególnych,

2) lokalizowanie budynków jednorodzinnych z wbudowa-
nymi pomieszczeniami us³ugowymi lub przeznaczonymi do in-
nej dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze nieuci¹¿liwym, o
powierzchni nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿ytkowej
budynku   mieszkalnego,
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3) realizacjê nie wiêcej ni¿ jednego obiektu towarzysz¹cej
zabudowy gospodarczej, w tym wolno stoj¹cego  gara¿u, dosto-
sowanej stylem i skal¹ do budynku mieszkalnego,

4) w przypadku lokalizowania us³ug, ustala siê  obowi¹-
zek realizacji w granicy dzia³ki odpowiedniej liczby  miejsc po-
stojowych dla pojazdów.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê zasady
i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane:

1) minimalna powierzchnia dzia³ki jednorodzinnej w za-
budowie wolno stoj¹cej  - 600 m2  przy szeroko�ci frontu dzia³ki
min. 18 m,  w zabudowie bli�niaczej odpowiednio  -  min.
400 m2  i  12 m,

2) podzia³  na dzia³ki przeprowadziæ zgodnie z ustaleniami
rysunku planu,

3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê korektê
linii rozgraniczaj¹cych  dzia³ki, pod warunkiem zachowania za-
sad ich zagospodarowania i minimalnej powierzchni okre�lo-
nej w punkcie 1,

4) na terenach istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej dopuszcza siê  wydzielanie nowych dzia³ek pod
warunkiem dostêpu do drogi publicznej  oraz zachowania mini-
malnej  powierzchni dzia³ki i  jej szeroko�ci  mierzonej w linii
zabudowy - okre�lonych w punkcie 1.

4. W stosunku do zabudowy zabytkowej, przy ustalaniu
warunków zabudowy i  zagospodarowania terenu  uwzglêdniæ
warunki ochrony konserwatorskiej, wed³ug  ustaleñ  § 39.

§ 10. Na ustalonych w planie terenach  zabudowy zagro-
dowej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i
standardy kszta³towania zabudowy :

1. MR - tereny dominuj¹cej zabudowy zagrodowej z udzia-
³em zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z ogrodami i
obiektami  s³u¿¹cymi  produkcji rolniczej :

1) zachowaæ dotychczasowe funkcje podstawowe poprzez
utrzymanie istniej¹cej  zabudowy,  przebudowê, wymianê,  bu-
dowê nowych budynków,

2) wysoko�æ budynków nowych i  przebudowywanych  -
1 kondygnacja naziemna, nie wliczaj¹c  u¿ytkowego  poddasza,

3) utrzymaæ dotychczasow¹ liniê zabudowy, wyznaczon¹
przez zabudowê s¹siedni¹,  w przypadku s¹siedztwa drogi KZ
zachowaæ jednak odleg³o�ci linii zabudowy nie mniejsze ni¿
okre�lone w § 9 ust.1 pkt 4 ,

4) dachy -  o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach
30 - 45o z dopuszczeniem dachów wielospadowych oraz u¿ytko-
wego wykorzystania poddaszy, o  dowolnym rozwi¹zaniu do-
�wietlenia,

5) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-
we,  ogrodzenia - stosowaæ   zgodnie z regionalnymi tradycjami,

6) powierzchnia dzia³ki w zabudowie zagrodowej - sto-
sownie do potrzeb,

7) zabudowê gospodarcz¹ dostosowaæ skal¹ i stylem do
budynku mieszkalnego, odstêpstwa dopuszcza siê w przypad-
kach uzasadnionych potrzebami technologicznymi, tak¿e w od-
niesieniu do wysoko�ci.

2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1,  dopuszcza siê:
1) przekszta³cenia funkcji podstawowej istniej¹cych bu-

dynków i urz¹dzeñ na us³ugow¹ i wytwórcz¹ a tak¿e lokalizacjê
nowych obiektów us³ug komercyjnych z wykluczeniem przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,  dla
których sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na �rodowisko za-
wsze jest wymagane,

2) chów i hodowlê zwierz¹t,  z wyj¹tkiem zwierz¹t futerko-
wych miêso¿ernych, w obiektach o maksymalnej obsadzie
49 DJP (du¿ych jednostek przeliczeniowych wed³ug przepisu
szczególnego) pod warunkiem nieprzekraczania standardów ja-

ko�ciowych powietrza, w tym zapachowych, okre�lonych w prze-
pisie szczególnym - na przyleg³ych terenach MN oraz us³ug pu-
blicznych i komercyjnych,

3) wydzielanie nowych dzia³ek pod zabudowê  zgodn¹ z
przeznaczeniem terenu przy zachowaniu minimalnych wielko-
�ci dzia³ek okre�lonych w  § 9 ust. 3 pkt  1 oraz dostêpu do drogi
publicznej.

3. Ustalenia § 9 ust. 2 pkt 1 oraz § 9 ust. 4 stosuje siê
odpowiednio.

§ 11.1.  Ustala siê tereny us³ug publicznych z urz¹dzenia-
mi towarzysz¹cymi :

1) UO  -  us³ugi o�wiaty i wychowania,
2) US   -  us³ugi sportu i rekreacji (boiska sportowe),
3) UW  -  us³ugi wyznaniowe (kaplica katolicka z dzwonnic¹).
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala siê:
1) utrzymanie dotychczasowego  przeznaczenia  z mo¿li-

wo�ci¹  przebudowy i rozbudowy istniej¹cych obiektów z za-
strze¿eniem  odpowiednich przepisów § 38  i § 39,

2) budowê nowych obiektów us³ugowych oraz obiektów
towarzysz¹cych, wzbogacaj¹cych funkcjê podstawow¹.

3.Dla terenów, o których mowa w ust. 1, jako obowi¹zuj¹-
ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu ustala siê:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - w zabudowie istnie-
j¹cej  wyznaczona  dotychczasow¹ zabudow¹,  w przypadku s¹-
siedztwa drogi KZ, zachowaæ jednak odleg³o�ci linii zabudowy
nie mniejsze ni¿ okre�lone w § 9 ust.1 pkt 4,

2) nowe budynki powinny nawi¹zywaæ skal¹, ukszta³towa-
niem bry³y i materia³em do istniej¹cej i otaczaj¹cej   zabudowy

3) wysoko�æ zabudowy :
a/ na terenach US  - jedna kondygnacja naziemna nie

wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego,
b/ na pozosta³ych terenach us³ug publicznych - do 2 kon-

dygnacji naziemnych  nie wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego,
4) zalecane dachy strome dwu lub wielospadowe,
5) w granicach dzia³ki w miarê istniej¹cych mo¿liwo�ci i sto-

sownie do funkcji  lokalizowaæ miejsca postojowe dla pojazdów ,
6) w realizacji obiektów u¿yteczno�ci publicznej uwzglêd-

niæ konieczno�æ ich dostosowania do korzystania przez osoby
niepe³nosprawne.

4. Na  terenach,  o których mowa w ust. 1 pkt 1- 2, dopusz-
cza siê zmianê przeznaczenia  na inne us³ugi o charakterze
publicznym.

§ 12. 1. Ustala siê tereny us³ug komercyjnych z urz¹dze-
niami towarzysz¹cymi, oznaczone na rysunku planu UC - us³ugi
handlu, gastronomii, rzemios³a, inne - z wy³¹czeniem  uci¹¿li-
wych us³ug i obiektów  zwi¹zanych z  obs³ug¹ transportu .

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania na terenach
UC  ustala siê nastêpuj¹co:

1) nieprzekraczalne linie  zabudowy,
a/ w nowo wyznaczonych terenach: w odleg³o�ci  8 m od

ulic KZ, 6 m od pozosta³ych ulic,
b/ w zabudowie istniej¹cej:  wyznaczone dotychczasow¹

zabudow¹,
2) wysoko�æ obiektów  kubaturowych - do 2 kondygnacji

naziemnych nie wliczaj¹c poddaszy u¿ytkowych, nie wiêksza jed-
nak ni¿ 9 m licz¹c od poziomu terenu do kalenicy,

3) dachy -  o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach
35 - 45o z dopuszczeniem dachów wielospadowych oraz u¿ytko-
wego wykorzystania poddaszy, o dowolnym rozwi¹zaniu do�wie-
tlenia,

4) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-
we, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami,

5) miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie odpowied-
niej dla funkcji terenu, tak¿e dla osób niepe³nosprawnych - lo-
kalizowaæ  w granicach dzia³ki,
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6) powierzchnia biologicznie czynna  (trawniki, zieleñ
ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿  20 % powierzchni
dzia³ki,

7) wielko�æ dzia³ki - odpowiednio do potrzeb i istniej¹cych
mo¿liwo�ci,

8) dopuszcza siê realizacjê budynku mieszkalnego lub
mieszkania na potrzeby w³a�ciciela,

9) ustalenia § 11 ust. 3 pkt 6 stosuje siê odpowiednio .

§ 13. 1.Plan ustala teren  zieleni  urz¹dzonej:  ZP  -  nie-
czynny cmentarz z XIX w.

2. Na terenie  wymienionym w ust. 1  dopuszcza siê reali-
zacjê urz¹dzeñ i obiektów  odpowiednich dla funkcji podstawo-
wej - ma³ej architektury,  o�wietlenia.

Rozdzia³ 2
Dzia³alno�æ gospodarcza,  przemys³  wydobywczy

§ 14. Plan ustala  tereny aktywizacji gospodarczej oraz
zasady ich zabudowy i zagospodarowania:

1. DG  -  tereny wielobran¿owej dzia³alno�ci  gospodar-
czej, w tym  sk³adów, magazynów i dzia³alno�ci wytwórczej:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od przyleg³ych dróg i
ulic wed³ug ustaleñ rysunku planu,

2) wysoko�æ zabudowy produkcyjnej i magazynowej - do
9  m, chyba ¿e  uzasadnione potrzeby  technologiczne wymagaæ
bêd¹  wiêkszej,

3) wysoko�æ budynków administracyjnych, socjalnych i
innych - do 2 kondygnacji naziemnych,

4) w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ:
a/  miejsca postojowe w liczbie odpowiedniej  funkcji tere-

nu, równie¿ dla osób niepe³nosprawnych,
b/ zieleñ  urz¹dzon¹  na  min.  20 %   powierzchni,
c/ pasy zwartej  zieleni izolacyjnej �redniej i wysokiej z

udzia³em zimozielonej o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 5 m - od
strony zabudowy mieszkaniowej MN,

5) wymagane zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
wód podziemnych:

a/ pe³ne uszczelnienie powierzchni placów magazynowych
i manewrowych oraz innych powierzchni nara¿onych na zanie-
czyszczenie substancjami szkodliwymi,

b/ wewnêtrzna sieæ kanalizacji deszczowo-przemys³owej
i zabezpieczenie przed sp³ywem zanieczyszczonych wód opa-
dowych na tereny przyleg³e,

c/ na terenach baz transportowych i innych obiektów ob-
s³ugi transportu - separatory paliw i olejów przed w³¹czeniem
wewnêtrznej sieci kanalizacyjnej do systemu zewnêtrznego,

6) dopuszczenie do u¿ytkowania obiektów produkcyjnych
warunkuje siê wyposa¿eniem terenu w system kanalizacji,

2. PE - tereny odkrywkowego wydobywania oraz przeróbki
kopalin (kruszywa naturalnego) :

1) warunkiem prowadzenia eksploatacji z³o¿a kopaliny jest
posiadanie  odpowiedniej koncesji,  zgodnie z wymaganiami
przepisu szczególnego

2) w granicach obszarów górniczych z³ó¿ kruszywa natu-
ralnego "Przywory"   i "Przywory II" wyznacza siê filary  ochronne,
oznaczone symbolem PEf, w których obowi¹zuje zakaz wydoby-
wania kopalin:

a/ rzeki Strugi -  o szeroko�ci 15 m, licz¹c od brzegów
koryta,

b/ przewodów podziemnych gazoci¹gu i kanalizacji ko-
munalnej - o szeroko�ci 10 m od  skrajnego elementu obudowy
przewodu,

c/ wybranych dróg publicznych, o szeroko�ci 10 m, licz¹c
od linii rozgraniczaj¹cych pasa drogowego,

d/ lasów, o szeroko�ci 12 m od granicy lasu,

3) sposób i kolejno�æ eksploatacji z³o¿a oraz sposób za-
gospodarowania nieu¿ytecznych mas ziemnych i skalnych po-
chodz¹cych z nadk³adu i z procesów uszlachetniania i sortowa-
nia kruszywa dostosowaæ do ustaleñ projektu zagospodarowa-
nia z³o¿a, sporz¹dzonego  zgodnie z wymaganiami przepisu
szczególnego,

4) projekt zagospodarowania z³o¿a i projekt rekultywacji
musz¹ zapewniæ dostêp z drogi publicznej do nieruchomo�ci grunto-
wych odciêtych od  tego dostêpu  przez wyrobiska górnicze ,

5) glebê i grunty organiczne z nadk³adu z³o¿a (torfy) nale¿y
zwa³owaæ na wydzielonych zwa³owiskach i wykorzystaæ do re-
kultywacji terenów poeksploatacyjnych,

6) nie zezwala siê na tworzenie trwa³ych zwa³owisk ze-
wnêtrznych, dopuszcza siê tymczasowe zwa³owanie gleby i nie-
u¿ytecznych mas ziemnych i skalnych na obrze¿ach wyrobisk
górniczych i filarach ochronnych ,

7) ukszta³towanie powierzchni zwa³owisk wewnêtrznych
w wyrobiskach poeksploatacyjnych powinno nawi¹zywaæ do rze�-
by otaczaj¹cego terenu oraz planowanych funkcji docelowych
terenu,

8) nachylenie koñcowych skarp zwa³owisk oraz skarp nad-
wodnych zbiorników - nie wiêksze ni¿ 1: 2,

9) dla terenów poeksploatacyjnych ustala siê nastêpuj¹-
ce kierunki rekultywacji i zagospodarowania:

a/ kierunek wodny: zbiorniki wodne o funkcji hodowlanej
(hodowla ryb i raków)  oraz  przeciwpo¿arowej - w zawodnionych
wyrobiskach poeksploatacyjnych, ustalenia § 31, odnosz¹ce siê do
terenów oznaczonych symbolem WL, stosuje siê odpowiednio,

b/ kierunek le�ny: na zwa³owiskach wewnêtrznych, obrze-
¿ach zbiorników wodnych i na innych niezawodnionych terenach
poeksploatacyjnych oraz terenach po zlikwidowanym zak³adzie
przeróbczym.

Rozdzia³  3
Komunikacja

§ 15. Sieæ obs³ugi komunikacyjnej terenów objêtych pla-
nem tworz¹ drogi publiczne :

1) KZ  -  drogi powiatowe, klasy Z (zbiorcze) o wymaganej,
minimalnej szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m:

a/ droga nr 27 712 relacji Ozimek - Przywory, szeroko�æ
istniej¹cego pasa  drogowego w ci¹gu ul. Opolskiej 12 - 15 m,

b/ droga nr 27 829 relacji Kamieñ �l¹ski - Kosorowice,
szeroko�æ istniej¹cego pasa drogowego w granicach planu, w
ci¹gu ul. �w. Jacka 10 - 12 m,

2) KL -  drogi gminne, klasy L (lokalne)  o wymaganej,
minimalnej szeroko�ci w liniach  rozgraniczaj¹cych -  15 m poza
obszarem zabudowanym  oraz  12 m w   ci¹gach ulic :

a/ droga Kosorowice - Walidrogi (ul. Le�na),
b/ droga Kosorowice - Przywory,
c/ droga Kosorowice - Oczyszczalnia,
3) KD - pozosta³e ulice i drogi gminne, klasy D (dojazdo-

we), o wymaganej, minimalnej szeroko�ci w liniach rozgrani-
czaj¹cych -  15 m poza obszarem zabudowanym oraz 10 m w
ci¹gach ulic (wyj¹tkowo, w przypadkach wskazanych na rysun-
ku planu - 8,0 m), szeroko�æ istniej¹cych pasów drogowych  -
zró¿nicowana,

4) KP  -  ci¹gi pieszo-jezdne na terenach zabudowy miesz-
kaniowej i zagrodowej, o szeroko�ci w istniej¹cych liniach roz-
graniczaj¹cych: 3 - 6 m.

§ 16. 1.Plan przewiduje budowê remonty i modernizacje
dróg publicznych, zmierzaj¹ce do poprawy istniej¹cych warun-
ków komunikacji drogowej oraz - w miejscach gdzie jest to
mo¿liwe - uzyskania parametrów ustalonych klas, normowa-
nych przepisem  szczególnym :



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 35 -1912 -     Poz. 822

1)  budowê obwodnicy KZ w ci¹gu drogi powiatowej Ozi-
mek - Przywory o d³ugo�ci   2,6 km (w granicach planu) w prze-
biegu ustalonym rysunkiem  planu i szeroko�ci   w liniach roz-
graniczenia - 30 m, w obrêbie skrzy¿owania  wielopoziomowe-
go - 60   m;  w przebiegu obwodnicy przewiduje siê skrzy¿owa-
nia wskazane na rysunku  planu :   -  wielopoziomowe (wiadukt)
z lini¹ kolejow¹ Wroc³aw - Bytom (KK)

- trzy skrzy¿owania zwyk³e lub skanalizowane z drogami
lokalnymi KL,

- trzy skrzy¿owania zwyk³e z drogami dojazdowymi KD,
2) poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej KZ Ko-

sorowice - Kamieñ �l. w ci¹gu ul. �w. Jacka do 15 m (od wylotu
ul. Zap³otnej do granicy planu w kierunku Kamienia �l.), oraz ul.
Zap³otnej i ul. Le�nej, obs³uguj¹cych nowe zespo³y mieszka-
niowe - do 10 m,

3) budowê nowych ulic dojazdowych KD w planowanych
zespo³ach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o szero-
ko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m; nie przewiduje siê
indywidualnych w³¹czeñ do planowanej obwodnicy ani nowych
w³¹czeñ do istniej¹cych dróg KZ,

4) remonty i przebudowy istniej¹cych dróg i skrzy¿owañ
KZ, KL, KD,

5) przy realizacji nowych dróg i przebudowie istniej¹cych
uwzglêdniæ konieczno�æ ich dostosowania do korzystania przez
osoby niepe³nosprawne, w szczególno�ci poruszaj¹ce siê na
wózkach inwalidzkich.

2. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg nale¿y organizowaæ,
zgodnie z ustalon¹ klas¹ drogi i zwi¹zanymi z ni¹ parametrami:

a) ruch ko³owy,
b) ruch rowerowy (�cie¿ki rowerowe),
c) ruch pieszy,
d) urz¹dzenia obs³ugi komunikacji zbiorowej,
e) infrastrukturê techniczn¹,
f) zieleñ.
3.Infrastrukturê techniczn¹ liniow¹, obiekty i urz¹dzenia

nie zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹  realizowaæ na  warunkach
uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi.

4.Wyznacza siê kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej pro-
jektowanych i istniej¹cych terenów us³ug komercyjnych i dzia-
³alno�ci gospodarczej  - wed³ug rysunku planu.

§ 17. 1. Uzupe³niaj¹c¹ sieæ obs³ugi komunikacyjnej ob-
szaru objêtego planem tworz¹ drogi wewnêtrzne KW (gospo-
darcze, rolnicze i le�ne), w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹-
cych.

2. Ustalenia § 16 ust. 3 i 4 stosuje siê odpowiednio.

§ 18.1. Ustala siê tereny komunikacji kolejowej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem KK.

2. W granicach terenów KK przewiduje siê:
1) remonty i modernizacje urz¹dzeñ transportu kolejowe-

go, w tym wymianê podtorza i nawierzchni torowej,
2) modernizacjê sieci trakcyjnej oraz urz¹dzeñ zabezpie-

czenia ruchu kolejowego i ³¹czno�ci,
3) renowacje i budowê urz¹dzeñ odwadniaj¹cych,
4) modernizacjê obiektów in¿ynieryjnych i budynków,
5) realizacjê skrzy¿owania dwupoziomowego z drog¹ po-

wiatow¹ Przywory - Ozimek ,
3. Wzd³u¿ terenów, o których mowa w ust. 1 wskazuje siê

granice postulowanego przez zarz¹dcê kolei pasa rezerwy tere-
nu,  o szeroko�ci  20 m  od  osi skrajnych  torów,  przeznaczone-
go dla zasadniczej modernizacji linii kolejowej  E - 30 (nr 132)
relacji Wroc³aw - Bytom.

Rozdzia³ 4
Infrastruktura techniczna i komunalna

§ 19.1. Ustala siê zasady zaopatrzenia obszaru planu w
energiê elektryczn¹:

1) w zakresie �rednich napiêæ - z GPZ Tarnów Opolski,
istniej¹cymi liniami    napowietrznymi lub kablowymi 15 kV, ozna-
czonymi na rysunku planu symbolem EE 15 kV,

2) w zakresie niskich napiêæ - liniami napowietrznymi i
kablowymi z istniej¹cych stacji transformatorowych  15 / 0,4 kV:

a/ Kosorowice Opolska,
b/ Kosorowice Wie�,
c/ Kosorowice  Le�na,
d/ Kosorowice  Tarnowska (poza obszarem planu),
e/ Kosorowice - oczyszczalnia.
2. Przewiduje siê rozbudowê sieci kablowych �rednich i

niskich napiêæ na wszystkich obszarach projektowanego zain-
westowania oraz modernizacjê istniej¹cych i realizacjê nowych
stacji transformatorowych  15/ 0,4 kV, w szczególno�ci:

a/ na terenach DG,
b/ w planowanych zespo³ach mieszkaniowych przy ul. Za-

p³otnej i ul. Le�nej,
c/ na terenach PE i PEf.
3. Stacje transformatorowe i linie, o których mowa w ust. 2

realizowaæ w miarê pojawiaj¹cych siê potrzeb w miejscach wy-
znaczonych wed³ug koncepcji programowo- przestrzennych i
projektów zagospodarowania terenu - bez potrzeby zmian planu.

4.  Istniej¹ce napowietrzne linie elektroenergetyczne �red-
nich i niskich napiêæ nale¿y w miarê potrzeb i mo¿liwo�ci ska-
blowaæ na odcinkach koliduj¹cych z planowanym zainwestowa-
niem, prowadzenie kabli w pasach ci¹gów komunikacyjnych i
liniach granicznych dzia³ek nie wymaga zmian planu.

§ 20. Ustala siê zasady zaopatrzenia obszaru planu w
wodê:

1) dla celów bytowych, us³ugowych, produkcyjnych i prze-
ciwpo¿arowych - z ujêæ wodoci¹gu gminnego "Tarnów Opolski",
przewodami oznaczonymi na rysunku planu symbolem W,

2)  przewiduje  siê rozbudowê istniej¹cej sieci wodoci¹-
gowej na terenach planowanego zainwestowania o nowe od-
cinki sieci rozdzielczej w liniach rozgraniczenia projektowanych ulic.

§ 21. 1.W zakresie gospodarki �ciekowej ustala siê:

1) odprowadzenie �cieków komunalnych -  do miêdzyg-
minnej oczyszczalni w  Kosorowicach, sieci¹ kanalizacyjn¹ gra-
witacyjno - t³oczn¹, g³ówne przewody sieci oznaczono na rysun-
ku planu symbolem Ks,

2) odprowadzenie �cieków opadowych - do sieci kanali-
zacji deszczowej, której przewody oznaczono na rysunku planu
symbolem Kd, dopuszcza siê odprowadzanie �cieków opado-
wych do wód lub do ziemi pod warunkiem spe³nienia odpo-
wiednich wymagañ okre�lonych w przepisie szczególnym,

3) odprowadzenie �cieków przemys³owych - z terenów DG,
UC, - do sieci kanalizacyjnej o której  mowa w punkcie 1, w
przypadku przekroczenia dopuszczalnych wska�ników zanie-
czyszczenia - po uprzednim podczyszczeniu w urz¹dzeniach za-
k³adowych ,

4) odprowadzenie wód  pochodz¹cych z odwadniania od-
krywkowej kopalni wapienia "Tarnów Opolski" - do cieku Struga
kolektorem kanalizacji deszczowej Kd biegn¹cym przez obszar
planu.

2. Na obszarze planu wyklucza siê lokalizowanie przydo-
mowych oczyszczalni �cieków.
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3. Na terenach oznaczonych symbolami MN, MR, UC i us³ug
publicznych dopuszcza siê  sytuowanie bezodp³ywowych urz¹-
dzeñ do gromadzenia �cieków bytowych i zorganizowany sys-
tem odbioru i przewozu tych �cieków do oczyszczalni - do czasu
pe³nej realizacji planowanego systemu kanalizacji zbiorowej.

§ 22. 1.Wyznacza siê tereny obiektów i urz¹dzeñ gospo-
darki �ciekowej:  NO -  teren miêdzygminnej oczyszczalni �cie-
ków.

2. Na terenie wymienionym w ust. 1 obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) nieprzekraczalne linia zabudowy od przyleg³ej drogi KD - 6 m,
2) wysoko�æ budynków administracyjnych i socjalnych -

do 2 kondygnacji, nie wliczaj¹c u¿ytkowego poddasza,
3) wysoko�æ zabudowy technologicznej i magazynowej -

do 9 m, chyba ¿e potrzeby technologiczne wymagaj¹ wiêkszej,
4) zalecane dachy strome dwu i wielospadowe,
5) zrzut oczyszczonych �cieków w okresie istnienia i od-

wadniania kopalni "Tarnów Opolski" - do cieku Struga poni¿ej
terenów stawów WL, za po�rednictwem podziemnego kolektora,

6) zrzut oczyszczonych �cieków po likwidacji i zakoñczeniu
odwadniania kopalni "Tarnów Opolski" - bezpo�rednio do rzeki
Odry poza obszarem planu, odpowiednio przystosowanym i
przed³u¿onym kolektorem o który mowa w punkcie 6,

7) wzd³u¿ granic terenu NO, z wyj¹tkiem granicy pó³nocnej
przyleg³ej do planowanych terenów zadrzewieñ i zakrzewieñ o
funkcji izolacyjnej, urz¹dziæ wewnêtrzne pasy zieleni izolacyjnej
o szeroko�ci min. 5 m, zieleñ urz¹dzona powinna stanowiæ nie
mniej ni¿ 20% powierzchni terenu,

8) w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ gara¿e i miej-
sca postojowe dla pojazdów w liczbie odpowiedniej dla funkcji
terenu.

§ 23. Ustala siê mo¿liwo�æ budowy  na obszarze planu
sieci rozdzielczej gazu, zasilanej z gazoci¹gu wysokiego ci�nie-
nia, relacji Zdzieszowice - Ozimek, oznaczonego na rysunku planu
symbolem EG DN 250 4 MPa, za po�rednictwem stacji gazowej
(redukcyjno- pomiarowej), zlokalizowanej na terenie LSp przy
skrzy¿owaniu gazoci¹gu z ul. Le�n¹.

§ 24. W zakresie zaopatrzenia obszaru planu w energiê
ciepln¹ - przewiduje siê ogrzewanie z w³asnych �róde³ ciep³a,
zalecone stosowanie ekologicznych  no�ników  energii  (paliwa
gazowe, olejowe, energia elektryczna) lub niskoemisyjnych �ró-
de³ ciep³a opalanych paliwami  sta³ymi.

§ 25. W zakresie telekomunikacji plan przewiduje:
1) utrzymanie istniej¹cego przebiegu kabli ³¹czno�ci da-

lekosiê¿nej,  dopuszcza siê ich modernizacjê i wymianê a tak¿e
prowadzenie nowych linii  kablowych w zakresie nie powoduj¹-
cym trwa³ego przeznaczenia na ten cel gruntów rolnych  le�nych,

2) rozbudowê istniej¹cej sieci abonenckiej na terenach
planowanego zainwestowania a tak¿e instalacjê ogólnie do-
stêpnych kabin telefonicznych,

3) dopuszczenie budowy stacji telefonii komórkowej, z
wy³¹czeniem terenów MN, MR, us³ug publicznych i komercyj-
nych oraz obszarów i obiektów podlegaj¹cych ochronie konser-
watorskiej, o których mowa w § 38.

§ 26. W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi ustala siê:
1) gromadzenie odpadów komunalnych w kontenerach i

zorganizowany system wywozu na wysypisko obs³uguj¹ce gminê,
2) wykorzystanie odpadów w postaci mas ziemnych z wy-

kopów budowlanych  do kszta³towania powierzchni terenów in-
westycji oraz przeznaczanie nadwy¿ek tych gruntów do rekulty-
wacji terenów zdegradowanych na terenie gminy,

3) postêpowanie z odpadami przemys³owymi i niebez-
piecznymi - wed³ug decyzji  i uzgodnieñ w³a�ciwych organów,
wydanych na podstawie przepisu szczególnego.

§ 27.1. Przewody podziemne sieci wodoci¹gowych, kana-
lizacyjnych,  gazowych, elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych  oraz napowietrzne linie elektroenerge-tyczne �rednich i
niskich napiêæ i telekomunikacyjne - nale¿y prowadziæ w  pa-
sach  rozgraniczenia ulic i dróg, na warunkach uzgodnionych z
zarz¹dcami tych dróg.

2. Dopuszcza siê przeprowadzenie przewodów  o których
mowa w ust. 1, przez nieruchomo�ci gruntowe s¹siaduj¹ce z
ulicami, je¿eli wymagaj¹ tego lokalne warunki - w uzgodnieniu z
w³a�cicielami tych nieruchomo�ci.

Rozdzia³ 5
Rolnictwo i le�nictwo

§ 28.1. Plan ustala obszary rolniczej  przestrzeni produk-
cyjnej :

1) R   -  tereny u¿ytków rolnych,
2) RP -  tereny specjalistycznej produkcji rolnej,
3) LZ  - zadrzewienia i zakrzewienia �ródpolne i izolacyjne,
4) WL - tereny zbiorników wodnych do hodowli ryb i raków

z towarzysz¹c¹ zieleni¹,
5) WP - tereny wód p³yn¹cych .
2. Na terenach u¿ytków rolnych - gruntów ornych i u¿ytków

zielonych - oznaczonych na rysunku planu symbolem R obowi¹-
zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) zachowanie  podstawowej funkcji terenów - upraw rolnych,
2) utrzymanie  istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ  �ród-

polnych a tak¿e wprowadzanie nowych - w zakresie nie zmienia-
j¹cym podstawowej funkcji terenu,

3) utrzymanie w odpowiednim stanie rowów melioracyj-
nych i dróg gospodarczych,

4) dopuszcza siê:
a/ budowê obiektów s³u¿¹cych produkcji rolnej pod wa-

runkiem dostêpu do drogi publicznej (z wy³¹czeniem  bezpo-
�redniego w³¹czenia do dróg powiatowych KZ) i niezbêdnych
sieci infrastruktury technicznej,

b/ prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infra-
struktury technicznej wraz z  towarzysz¹cymi urz¹dzeniami, nie
powoduj¹ce trwa³ego przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze

c/  zalesianie gruntów rolnych klas V i VI innych ni¿ wska-
zuje plan,  je¿eli  powierzchnia  pojedynczego kompleksu zale-
sieñ  nie przekracza 1 ha.

§ 29.1.  Ustala siê tereny  zadrzewieñ  i zakrzewieñ - LZ, na
których  obowi¹zuj¹  nastêpuj¹ce zasady  u¿ytkowania :

1) wiod¹ca funkcja terenów zadrzewieñ  i zakrzewieñ  -
przyrodnicza i izolacyjna,

2)  sk³ad gatunkowy planowanych nasadzeñ powinien
odpowiadaæ warunkom siedliskowym oraz byæ zbli¿ony do tzw.
ro�linno�ci potencjalnej terenu,

3) u¿ytkowanie  zgodne z zasadami hodowli lasu.

§ 30. Na terenach specjalistycznej produkcji rolniczej  RP
-  obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu sto-
suje siê odpowiednio warunki okre�lone w § 14 ust. 1,

2) wielko�æ obsady i sposób hodowli zwierz¹t dostoso-
waæ do zakazów i ograniczeñ  ustalonych w § 34,

3) dopuszcza siê przekszta³cenia i zmianê funkcji terenu
RP na inn¹ - z  uwzglêdnieniem ograniczeñ o których mowa w § 34.
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§ 31. Ustala siê tereny zbiorników wodnych  z towarzysz¹-
c¹ zieleni¹ -  WL, na których ustala siê  nastêpuj¹ce zasady
zagospodarowania:

1) podstawowa  funkcja  terenów - zbiorniki wodne do
prowadzenia gospodarki rybackiej - hodowli ryb i raków,

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - zbiorniki wody do celów
przeciwpo¿arowych i rekreacyjnych ,

3) zachowaæ i chroniæ istniej¹c¹ zieleñ w otoczeniu wód,
4) dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ oraz  pojedynczych

1 - kondygnacyjnych obiektów kubaturowych s³u¿¹cych funkcji
podstawowej i uzupe³niaj¹cej,

5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ i wodê oraz odpro-
wadzenie �cieków - wed³ug ogólnych zasad, obowi¹zuj¹cych
na terenach zabudowy zagrodowej MR.

§ 32. Ustala siê tereny wód p³yn¹cych - cieku Struga   wraz
z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami, oznaczone symbolem WP, oraz
zasady ich u¿ytkowania:

1) ciek  i urz¹dzenia wodne utrzymywaæ  w odpowiednim
stanie,  modernizowaæ w razie  potrzeby,

2) zachowaæ i chroniæ istniej¹c¹ zieleñ w otoczeniu wód,
3) dopuszcza siê wykorzystanie  wód Strugi do zasilania

stawów do prowadzenia gospodarki rybackiej, je¿eli spe³niaj¹
wymagania jako�ciowe okre�lone w przepisie szczególnym dla
wód przeznaczonych do hodowli ryb oraz pod warunkiem uzy-
skania pozwolenia wodnoprawnego,

4) zabrania siê grodzenia wód publicznych w odleg³o�ci
1,5 m od linii brzegu a tak¿e zakazywania  przechodzenia przez
ten obszar,

5) zabrania siê zanieczyszczania wód p³yn¹cych �ciekami
oraz w inny sposób.

§ 33. Na terenach lasów i zalesieñ, oznaczonych na ry-
sunku planu odpowiednio symbolami LS i LSp obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) u¿ytkowanie zgodne z zasadami hodowli lasu, realizo-
wane wed³ug planu urz¹dzenia lasu,

2) sk³ad gatunkowy planowanych zalesieñ powinien od-
powiadaæ warunkom siedliskowym oraz byæ zbli¿ony do  ro�lin-
no�ci potencjalnej terenu,

3) dopuszcza siê budowê obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
gospodarce le�nej,

4) wzd³u¿ gazoci¹gu  wysokiego ci�nienia  EG  DN 250 4
MPa  relacji Zdzieszowice - Ozimek, oraz napowietrznych linii
elektroenergetycznych EE 110 kV i EE 15 kV, na odcinkach bie-
gn¹cych przez tereny lasów i zalesieñ, wyznacza siê pasy  wolne
od drzew i krzewów o szeroko�ci:

a/ w przypadku gazoci¹gu  po 2 m z ka¿dej jego strony,
b/ w przypadku linii elektroenergetycznych - wed³ug uzgod-

nionych wymagañ zarz¹dców linii.

Rozdzia³  6
Ochrona �rodowiska naturalnego

§ 34. Plan okre�la - oprócz ustaleñ �ci�le adresowanych
- ogólne  zasady ochrony �rodowiska naturalnego, w szczegól-
no�ci wód podziemnych, elementu �rodowiska najbardziej za-
gro¿onego na  obszarze planu - znajduj¹cego siê w ca³o�ci    w
granicach g³ównego zbiornika  wód podziemnych (GZWP 333
Opole - Zawadzkie):

1. Zakazuje siê :
1) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-

dzia³ywaæ na �rodowisko, dla których przepis szczególny zawsze
wymaga sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko -
na ca³ym obszarze planu z wy³¹czeniem terenów odkrywkowe-
go wydobywania i przeróbki kopalin PE,

2) deszczowania �cieków rolniczych oraz wylewania �cie-
ków - na ca³ym obszarze planu,

3) instalowania   przydomowych oczyszczalni �cieków raz
wprowadzania �cieków do ziemi i wód - na ca³ym obszarze planu.

2. Powierzchnie zagro¿one zanieczyszczeniem produktami
ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, mog¹cymi
przenikaæ do gruntu i wód podziemnych nale¿y uszczelniæ i zabez-
pieczyæ przed sp³ywem zanieczyszczeñ na tereny przyleg³e.

3. Dopuszcza siê lokalizowanie przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko dla których w³a�ciwy or-
gan mo¿e stwierdziæ obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia-
³ywaniu na �rodowisko, pod  warunkiem :

1) zgodno�ci charakteru przedsiêwziêcia  z ustalonym prze-
znaczeniem terenu,

2) pozytywnego wyniku postêpowania w sprawie oceny
oddzia³ywania na �rodowisko, przeprowadzonego, zgodnie z
wymaganiami przepisu szczególnego na etapie decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 35. 1. Plan wskazuje orientacyjny zasiêg stref wystêpo-
wania elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego
o podwy¿szonym poziomie - wzd³u¿ istniej¹cych napowietrznych
linii elektroenergetycznych  EE 110kV, o szeroko�ci  10 m od osi
tych linii.

2. W zbli¿eniach stref,  o których mowa w ust. 1,  do tere-
nów us³ug sportu i rekreacji US zobowi¹zuje siê w³a�ciciela linii
elektroenergetycznych do przeprowadzenia pomiarów kontrol-
nych elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego w
zakresie i z czêstotliwo�ci¹ okre�lon¹ w przepisie szczególnym.

3. W zbli¿eniach obiektów komunikacyjnych, infrastruktury
technicznej i budynków do istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego
ci�nienia EG DN  - 250 4,0  MPa, obowi¹zuje zachowanie zró¿-
nicowanych odleg³o�ci podstawowych i rozwi¹zañ technicznych
zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych i uzgodnie-
niem z zarz¹dc¹ gazoci¹gu.

4. W otoczeniu oczyszczalni �cieków NO nale¿y przepro-
wadziæ pomiary stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych powie-
trze i gleby  po okresie stabilizacji warunków eksploatacji tego
obiektu.

5. Wyniki pomiarów o których mowa w ust. 2 i 4, mog¹
stanowiæ podstawê wyst¹pieñ do w³a�ciwych organów o usta-
nowienie stref ograniczonego u¿ytkowania; na wypadek koniecz-
no�ci utworzenia obszarów ograniczonego u¿ytkowania plan
pozostawia w dotychczasowym u¿ytkowaniu rolniczym (z dopusz-
czeniem  zalesieñ - LSp) lub le�nym, tereny w promieniu nie
mniejszym ni¿ 160 m od granic oczyszczalni �cieków NO oraz
10 m od osi linii elektroenergetycznych EE 110 kV.

§ 36. Ustala siê tereny, na których obowi¹zuj¹ dopusz-
czalne, zró¿nicowane poziomy ha³asu, normowane w przepisie
szczególnym :

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MN) i terenach zabudowy zagrodowej (MR) - obowi¹zuj¹ do-
puszczalne poziomy ha³asu przewidziane dla terenów przezna-
czonych pod zabudowê mieszkaniow¹,

2) na terenach us³ug o�wiaty (UO) - obowi¹zuj¹ dopusz-
czalne poziomy ha³asu przewidziane dla terenów przeznaczo-
nych pod  budynki zwi¹zane ze sta³ym lub  wielogodzinnym po-
bytem dzieci i m³odzie¿y.

§ 37. Zaleca siê objêcie prawn¹ form¹ ochrony przyrody
(u¿ytek ekologiczny) zespo³u ³¹ki trzê�licowej z bogatym zbioro-
wiskiem ro�lin chronionych i rzadkich, wystêpuj¹cego w grani-
cach z³o¿a kruszywa naturalnego "Przywory II", wy³¹czonego w
koncesji i w planie z eksploatacji odkrywkowej kruszywa.
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Rozdzia³ 7
Ochrona �rodowiska kulturowego

§ 38. Ustala siê  obiekty i obszary podlegaj¹ce ochronie
konserwatorskiej:

1. Stanowiska archeologiczne, obiekty prawnie chronio-
ne, wpisane do rejestru zabytków lub ujête w ewidencji zabyt-
ków (na rysunku planu zachowane numery wed³ug ewidencji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) :

1)   nr 1, cmentarzysko - V okres epoki br¹zu,
2)   nr 3, cmentarzysko -  okres nowo¿ytny  (tzw. cmentarz

szwedzki),
3)   nr 5,  punkt osadniczy kultury ³u¿yckiej ,
4)   nr 7, osada kultury   przeworskiej i punkt osadniczy

pó�no�redniowieczny,
5)   nr 8, osada - pradzieje i kultura  przeworska (okres wp³ywów

rzymskich), �redniowiecze XII-XIV w; nr rejestru A-748/87,
6)   nr 11, �lad osadniczy -  pó�ne �redniowiecze,
7)   nr 12, osada kultury ³u¿yckiej - V okres epoki br¹zu

(halsztat) i pó�no�redniowieczny punkt osadniczy; nr rejestru A-
877/90,

8)   nr  13, �lad osadniczy -  pradzieje,
9)   nr 15, punkty osadnicze - XI - XII i po³owa XIV w.,
10)  nr 16, punkt osadniczy  - XIV w .,
11)  nr 18, �lad osadniczy - neolit,
12)  nr 19 osada - XIV w..
2. Zabytki architektury, obiekty prawnie chronione, wpisa-

ne do rejestru zabytków lub ujête w ewidencji zabytków prowa-
dzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uwidocz-
nione na rysunku planu:

1) kaplica z dzwonnic¹ przy ul. Opolskiej - XVIII- XIX w.,
2) dawna Szko³a  Polska  ul. Opolska 53, murowana -

1924 -1927,
3) dawna karczma, ul. Opolska 67, mur. 1 æw. XX w.,
4) dom mieszkalny, ul. Opolska 71, mur. - koniec  XIX w.,
5) dom mieszkalny, ul. Opolska 73, mur. - koniec XIX w.,
6) dom mieszkalny, ul. Opolska 75, mur. - koniec XIX w.,
7) dom mieszkalny, ul. Opolska 84, mur.- koniec XIX w.,
8) spichlerz, ul. Opolska 84, mur. - koniec XIX w.,
9) dom mieszkalny, ul. Opolska 86, mur. - koniec XIXw.,
10) dom mieszkalny, ul. Opolska   90, mur. - koniec XIX w.,
11) spichlerz, ul. Opolska 86, mur. - koniec XIX w.,
12) spichlerz, ul. Opolska 88, mur. - koniec XIX w.,
13) spichlerz, ul. Opolska 90 , mur. - koniec XIX w. .
3. Obszar zabytkowego uk³adu urbanistycznego w orien-

tacyjnych granicach ustalonych na rysunku planu.

§ 39. Ustala siê formy i zasady ochrony �rodowiska kultu-
rowego:

1. Zachowaæ niezmienion¹ formê architektoniczn¹ i w³a-
�ciwy stan techniczny obiektów ujêtych w rejestrze i ewidencji
zabytków, o których mowa w §  38 ust 2.

2. Rewaloryzacjê obiektów,   o których  mowa w  § 38 ust.
2  prowadziæ w uzgodnieniu z pañstwow¹  s³u¿b¹ ochrony zabyt-
ków  - na etapie projektowania i realizacji.

3. W obszarze zabytkowego uk³adu urbanistycznego  ochro-
nie podlegaj¹ zachowane elementy dawnego uk³adu z uwzglêd-
nieniem zasad zagospodarowania terenu i kszta³towania zabu-
dowy wed³ug ustaleñ rozdzia³u 1.

4. Wszelkie roboty ziemne na obszarze stanowisk arche-
ologicznych, b¹d� w ich pobli¿u nale¿y uzgadniaæ z pañstwow¹
s³u¿b¹ ochrony zabytków.

5. W przypadku stwierdzenia znalezisk archeologicznych
nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ  pañstwow¹ s³u¿bê ochrony
zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podporz¹dkowaæ siê ich
zaleceniom.

DZIA£ III
PRZEPISY  KOÑCOWE

§ 40. Ustalenia planu odnosz¹ce siê do terenów górni-
czych "Przywory" i "Przywory II",  nie naruszaj¹ przepisów prawa
geologicznego i górniczego i obowi¹zuj¹ do czasu uchwalenia
planów zagospodarowania terenów górniczych, o których mowa
w tych przepisach.

§ 41. Ustalenia planu dotycz¹ce terenów i obiektów ozna-
czonych w planie symbolami  UO, US, NO, W, Ks, Kd, KL, KD, KP
s³u¿¹ realizacji lokalnych celów publicznych o których mowa w
§ 8  pkt 18.

§ 42. 1. Ustalenia planu dotycz¹ce terenów oznaczonych
symbolami KZ, KK, s³u¿¹ realizacji ponadlokalnych celów pu-
blicznych, o których mowa w §  8  pkt 19.

2. Prawne skutki ustaleñ wymienionych w ust 1 obci¹¿aj¹ w³a-
�ciwe jednostki samorz¹du terytorialnego lub bud¿et pañstwa.

 § 43. Prawne skutki ustalenia w planie  pasów  wolnych
od drzew i krzewów w strefach kontrolowanych gazoci¹gu wyso-
kiego ci�nienia i linnii elektroenergetycznych na terenach LS i
LSp, o których mowa w § 33  pkt 4, oraz nakazów i ograniczeñ w
pobli¿u linii elektroenergetycznych wysokich napiêæ, oczyszczal-
ni �cieków i gazoci¹gu, o których mowa w § 35 i § 37  obci¹¿aj¹
w³a�cicieli i zarz¹dców tych obiektów.

§ 44. Ustalenia planu dotycz¹ce pasa rezerwy terenu dla
modernizacji linii kolejowej nr 132, o którym mowa w § 18 ust. 3
oraz rezerwy terenu na trasie obwodnicy drogowej Kosorowic
(u¿ytek rolny na dzia³ce nr 478/2), nie maj¹ mocy prawa gminne-
go, postulowane przeznaczenie terenu mo¿e nast¹piæ w drodze
zmiany niniejszego planu albo sporz¹dzenia odrêbnego planu
zagospodarowania przestrzennego.

§ 45. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ dla naliczenia jed-
norazowej  op³aty  od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której
mowa w  art. 36 ust. 3  - w granicach terenów oznaczonych w
planie symbolami :

1) MN, MR   -   5 %
2) UC, DG, PE     -   10%
3) terenu lokalizacji stacji telefonii komórkowej - 30 %
4) dla pozosta³ych terenów w wysoko�ci  0%.

§ 46. W granicach obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹
traci moc plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tar-
nów Opolski, zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/42/90   Rady Gminy  w
Tarnowie Opolskim  z dnia  6 grudnia 1990 r. z pó�niejszymi
zmianami.

§ 47. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tarnów Opolski.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Damboñ
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 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), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, Nr 41, poz. 412 i  Nr 111, poz. 1279,  2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157 i  Nr 120, poz. 1268,  2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.
1804,  2002r. Nr 25 poz. 253, Nr  113 poz. 984,  Nr 130 poz. 1112 ) -
Rada Gminy w Tarnowie Opolskim  uchwala,  co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu dla realizacji gazoci¹gu podwy¿szonego �red-
niego ci�nienia 1,2 MPa  i  �rednicy nominalnej 200 mm  oraz
stacji redukcyjno-pomiarowej gazu dla potrzeb �l¹skich Zak³a-
dów Przemys³u Wapienniczego w Tarnowie Opolskim w obsza-
rze  wsi:  Kosorowice - Tarnów Opolski, zwany dalej planem.

§ 2.1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny zorganizowa-
nej dzia³alno�ci inwestycyjnej obejmuj¹ce :

1) trasê przebiegu gazoci¹gu podwy¿szonego �redniego
ci�nienia 1,2 MPa  i  �rednicy nominalnej 200 mm, oznaczon¹
symbolem EG O 200 1,2 MPa wraz z przyleg³ym pasem terenu o
szeroko�ci 30 metrów, w obszarze  wsi:  Kosorowice i Tarnów
Opolski ,

2) stacjê redukcyjno - pomiarow¹ gazu oznaczon¹ sym-
bolem EGS, w granicach dzia³ki nr 1605/354 we wsi Tarnów
Opolski.

2. W pasie terenu przyleg³ym do gazoci¹gu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, pozostawia siê dotychczasowe przeznaczenie i
symbole terenów, ustalone we wcze�niejszym, obowi¹zuj¹cym
planie :

1) tereny u¿ytków rolnych oznaczone symbolem R,
2) tereny komunikacji - drogi wewnêtrzne (rolnicze i zak³a-

dowe) oznaczone symbolem KW.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 2, obowi¹zuj¹ usta-

lenia wcze�niejszego, obowi¹zuj¹cego planu ( zagospodaro-
wania przestrzennego terenu górniczego "Tarnów Opolski"),  z
uwzglêdnieniem dodatkowych zasad zagospodarowania, okre-
�lonych w § 7; ustalenia § 7 maj¹ pierwszeñstwo w razie wyst¹-
pienia sprzeczno�ci.

§ 3.1. Trasê przebiegu gazoci¹gu i lokalizacjê stacji gazo-
wej ustala rysunek planu w skali 1: 5000, stanowi¹cy za³¹cznik
do uchwa³y, zwany w tre�ci uchwa³y rysunkiem.

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami   rysunku  planu s¹:
1) granice planu
2) trasa gazoci¹gu
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

b¹d� ró¿nych zasadach  zagospodarowania.
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Uchwa³a Nr VI /34/03
Rady  Gminy  w   Tarnowie Opolskim

z  dnia 27 marca  2003 r.

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy gazoci¹gu oraz stacji gazowej dla potrzeb
OPOLWAPU S.A  Tarnowie Opolskim w obszarze  wsi:  Kosorowice - Tarnów Opolski .

§ 4. Ustalenia przestrzenne planu s¹ zgodne z kierunka-
mi  zagospodarowania przestrzennego, ustalonymi  w studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Tarnów Opolski,  przyjêtym uchwa³¹ Nr  XIV/91/99  Rady
Gminy Tarnowie Opolskim  z dnia 30 grudnia 1999 r.

§ 5.1. Realizacja ustaleñ planu nie wymaga trwa³ego prze-
znaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele-
�ne; teren stacji gazowej wyznaczono w obszarze zabudowa-
nym.

2. Czasowe zajêcie na okres budowy gazoci¹gu gruntów
rolnych i dróg wewnêtrznych w s¹siedztwie  wymaga zgody w³a-
�cicieli tych nieruchomo�ci.

§ 6. Okre�lenia i nazwy u¿yte w planie oznaczaj¹:
1) gazoci¹g - ruroci¹g uk³adany w ziemi, wraz z wyposa-

¿eniem, s³u¿¹cy do przesy³u i dystrybucji paliw gazowych,
2) stacja gazowa (redukcyjno-pomiarowa) - zespó³ sta-

cjonarnych urz¹dzeñ spe³niaj¹cych funkcje redukcji, regulacji,
pomiarów i rozdzia³u paliwa gazowego,

3) zorganizowana dzia³alno�æ inwestycyjna - realizacja
ca³o�ci planowanego przedsiêwziêcia przez jeden podmiot,

4) klasa lokalizacji gazoci¹gu - klasyfikacja terenu we-
d³ug stopnia urbanizacji terenów po³o¿onych wzd³u¿ gazoci¹gu,
ustalona wed³ug kryteriów okre�lonych w przepisie szczegól-
nym,

5) strefa kontrolowana - obszar po³o¿ony po obu stro-
nach osi gazoci¹gu, w którym operator sieci gazowej podejmu-
je czynno�ci zapobiegaj¹ce dzia³alno�ci mog¹cej mieæ nega-
tywny wp³yw na trwa³o�æ i prawid³ow¹ eksploatacjê gazoci¹gu,

6) rekultywacja - przywrócenie terenów czasowo zajêtych
na okres budowy do stanu poprzedniego,

7) wcze�niejszy, obowi¹zuj¹cy plan - miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnów
Opolski", uchwalony uchwa³¹ Rady Gminy Tarnów Opolski
Nr XXXVIII/242/2002   z dnia 5 czerwca 2002 r.

8) przepisy szczególne i odrêbne  - przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi oraz  Polskie Normy.

Rozdzia³ 2
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 7.1. Dla gazoci¹gu podwy¿szonego �redniego ci�nie-
nia 1,2 MPa  i  �rednicy nominalnej  200 mm, oznaczonego
symbolem  EG O 200 1,2 MPa  ustala siê nastêpuj¹ce zasady
budowy oraz  zagospodarowania terenu :

1) gazoci¹g sytuowaæ z zachowaniem wymaganych w prze-
pisach szczególnych odleg³o�ci od istniej¹cych obiektów bu-
dowlanych i infrastrukturalnych urz¹dzeñ liniowych; takie same
odleg³o�ci od gazoci¹gu nale¿y zachowaæ w przypadku realiza-
cji nowych obiektów,
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2) z powodu niezachowania wymaganej odleg³o�ci (1000 m)
od istniej¹cego w Kosorowicach górniczego sk³adu materia³ów
wybuchowych, zaliczonego do IV klasy - uruchomienie gazoci¹-
gu w przebiegu ustalonym planem warunkuje siê przekwalifiko-
waniem sk³adu do ni¿szej klasy, przy której wymagana odle-
g³o�æ bêdzie zachowana, albo likwidacj¹ sk³adu,

3) wymagania wytrzyma³o�ciowe gazoci¹gu przyj¹æ od-
powiednie dla I klasy lokalizacji z uwagi na  s¹siedztwo terenów
przemys³owych i górniczych,

4) skrzy¿owania lub zbli¿enia z drogami wewnêtrznymi (rol-
niczymi i zak³adowymi),  elementami uzbrojenia podziemnego i
liniami napowietrznymi rozwi¹zaæ stosownie do wymagañ  prze-
pisów szczególnych oraz uzgodnieñ z gestorami tych obiektów,

5) teren budowy gazoci¹gu nale¿y zrekultywowaæ nie-
zw³ocznie po zakoñczeniu  realizacji inwestycji,

6) wyznacza siê strefê kontrolowan¹ gazoci¹gu o szero-
ko�ci 6 m, której linia �rodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, w
której obowi¹zuje zakaz:

a/ wznoszenia budynków,
b/ urz¹dzania sta³ych sk³adów i magazynów,
c/ sadzenia drzew ,
d/ wszelkiej  dzia³alno�ci mog¹cej zagroziæ trwa³o�ci ga-

zoci¹gu podczas jego eksploatacji,
7) w przypadku stwierdzenia znalezisk archeologicznych

nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ  Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków  i Urz¹d Gminy oraz podporz¹dkowaæ siê ich zale-
ceniom.

2. Dopuszcza siê:
1) zmianê przebiegu gazoci¹gu w obrêbie granic planu w

przypadkach uzasadnionych wzglêdami technicznymi lub for-
malnoprawnymi,

2) zmianê �rednicy i ci�nienia gazoci¹gu pod warunkiem
zachowania zgodno�ci z przepisami szczególnymi w zakresie
wymagañ technicznych i bezpieczeñstwa powszechnego.

§ 8. W zabudowie i zagospodarowaniu terenu stacji gazo-
wej redukcyjno - pomiarowej w Tarnowie Opolskim, oznaczone-
go symbolem EGS obowi¹zuj¹ zasady i normy okre�lone w prze-
pisach szczególnych, ponadto  plan ustala :

1/ nale¿y zachowaæ odleg³o�ci stacji od obiektów budow-
lanych i instalacji przemys³owych - wiêksze od poziomego za-
siêgu stref zagro¿enia wybuchem, ustalonych dla tej stacji na
podstawie przepisu szczególnego ,

2/ obs³uga   komunikacyjna stacji - z istniej¹cego syste-
mu dróg wewnêtrznych  przyleg³ego zak³adu przemys³owego

3/ zaopatrzenie  w ciep³o z w³asnego �ród³a, opalanego
gazem lub z zak³adowej sieci ciep³owniczej ,

4/ zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cej w s¹-
siedztwie sieci rozdzielczej.

§ 9. 1. Gazoci¹g i stacja gazowa, o których mowa w § 2
ust. 1 nale¿¹, wed³ug przepisu szczególnego, do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których w³a-
�ciwy organ mo¿e stwierdziæ obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o
oddzia³ywaniu na �rodowisko i wymagaj¹ przeprowadzenia
postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na �rodowisko
przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.

2. Natê¿enie ha³asu w otoczeniu stacji, w szczególno�ci
wywo³ane redukcj¹ ci�nienia gazu nie mo¿e przekraczaæ pozio-
mów okre�lonych w przepisach szczególnych

3. Urz¹dzenia gazoci¹gu i stacji gazowej nie mog¹ powo-
dowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm emisji zanieczysz-
czeñ do powietrza ani zagro¿eñ dla wód podziemnych zbiornika
G.Z.W.P. 333 "Opole - Zawadzkie", posiadaj¹cego status naj-
wy¿szej ochrony.

Rozdzia³ 3
PRZEPISY  KOÑCOWE

§ 10. Prawne skutki wyznaczenia w planie strefy kontrolo-
wanej  gazoci¹gu, o której mowa w § 7 ust 1 pkt 6, obci¹¿aj¹
w³a�ciciela gazoci¹gu.

§ 11. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ dla naliczenia jed-
norazowej  op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci o której
mowa w  art. 36 ust. 3   - w granicach terenów oznaczonych w
planie symbolami :

1) EG O 200 1,2 MPa  - 0 %
2) EGS  - 30 %.

§ 12. W zakresie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu górniczego "Tarnów Opolski", przyjêtego uchwa³¹
Nr XXXVIII/242/2002   Rady  Gminy w Tarnowie Opolskim z  dnia
5 czerwca  2002 r.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tarnów Opolski .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Damboñ
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Na podstawie art.30 ust.1, art.32 ust.1, art.34 ust.1 oraz
art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz.357, 1998 r. Nr 106, poz.668 i Nr 162,
poz.1118, 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 22, poz.291,
Nr 122, poz.1323,  2001 r. Nr 111, poz.1194 , Nr 128, poz.1404 ,
Nr 144, poz.1615 ; 2002 r. Nr 4, poz.32, Nr 113, poz.984, Nr 240,
poz.2055) - Rada Gminy w Turawie uchwala, co nastêpuje:

§  1. W uchwale Nr XIX/193/2000 Rady Gminy w Turawie z
dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
wynagrodzenia nauczycieli publicznych szkó³ i przedszkoli gmi-
ny Turawa, §34 Regulaminu stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do
wymienionej uchwa³y otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektorowi i innemu nauczycielowi zatrudnionemu na
stanowisku kierowniczym w     szkole podstawowej, gimnazjum
- nie przys³uguje prawo do wynagrodzenia z tytu³u    realizowania
zastêpstw.

2. Dyrektor przedszkola mo¿e zast¹piæ odp³atnie nieobec-
nego nauczyciela tylko w razie braku  mo¿liwo�ci korzystniejsze-
go rozwi¹zania.
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Uchwa³a Nr VI/55/2003
Rady Gminy w Turawie

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIX/193/2000 Rady Gminy w Turawie   w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagrodze-
nia nauczycieli.

3. W razie nieobecno�ci nauczyciela - dyrektor przedszko-
la powinien ustaliæ na ten  czas  nowy harmonogram  pracy
kadry pedagogicznej z uwzglêdnieniem :

a) ³¹czenia grup w okresie ca³odniowym,
b) ³¹czenia grup w okre�lonych porach dnia w celu zmini-

malizowania kosztów utrzymania placówki."

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tu-
rawa.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus

Na podstawie art. 421 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pó�n. zm.) og³asza siê informacjê o dzia³alno�ci Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
w roku 2002, która stanowi za³¹cznik do niniejszego obwiesz-
czenia.

Prezes Zarz¹du
Zbigniew Figas
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OBWIESZCZENIE
ZARZ¥DU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w OPOLU

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

Za³¹cznik
do obwieszczenia Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
z dnia 17 kwietnia 2003 r.

INFORMACJA
O DZIA£ALNO�CI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

OCHRONY  �RODOWISKA I GOSPODARKI  WODNEJ
W OPOLU W ROKU 2002

1. Dzia³alno�æ organów statutowych
1.1. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu w 2002 r. sk³ada³a
siê z 9 cz³onków, a jej pracami kierowa³ Pan Ryszard Zembaczyñski.
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Rada Nadzorcza odby³a 9 posiedzeñ, w trakcie których
podjê³a 36 uchwa³, w tym 13 uchwa³ w sprawie zatwierdzenia
28 wniosków Zarz¹du o udzielenie po¿yczek lub dotacji. Rada
zatwierdzi³a 24 wnioski Zarz¹du o udzielenie po¿yczek oraz
4 wnioski o przyznanie dotacji.

Rada Nadzorcza zatwierdzi³a równie¿ 2 uchwa³y Zarz¹du
o czê�ciowym umorzeniu po¿yczek.

Uchwa³ami nr 6, 7, 8 i 9 Rada Nadzorcza w dniu 28 marca
2002 r. zatwierdzi³a sprawozdania Zarz¹du z dzia³alno�ci Woje-
wódzkiego Funduszu i finansowe za 2001 rok, udzieli³a Zarz¹-
dowi absolutorium oraz zatwierdzi³a podzia³ zysku za 2001 rok.

1.2. Zarz¹d Funduszu

W 2002 roku Zarz¹d Funduszu, pracowa³ w sk³adzie jak
poprzednio i tworzyli go: Zbigniew Figas jako Prezes Zarz¹du
oraz Teresa Drobek jako Zastêpca Prezesa. Praca Zarz¹du kon-
centrowa³a siê na zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania
Funduszu oraz realizacji uchwa³ i zaleceñ Rady Nadzorczej, zwi¹-
zanych z finansowaniem zadañ okre�lonych w planie dzia³alno-
�ci i li�cie przedsiêwziêæ priorytetowych Funduszu na rok 2002.

W 2002 roku Zarz¹d odby³ 64 posiedzenia, na których:
- rozpatrzy³ 253 wnioski o udzielenie pomocy finansowej,

z tego 209 pozytywnie;
- podj¹³ 445 uchwa³, w tym 221 w sprawach po¿yczek i

dotacji;
- podj¹³ 160 uchwa³ w sprawie czê�ciowego umorzenia

po¿yczek (w tym 127 w ramach linii kredytowej BO�);

- podj¹³ decyzje o przyznaniu 47 po¿yczek i 146 dotacji
zgodnie z kompetencjami w³asnymi wynikaj¹cymi z uchwa³y
Rady Nadzorczej Nr 1/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie
minimalnej warto�ci jednostkowej wniosków o udzielenie dotacji i
po¿yczki w roku 2002, zatwierdzanych przez Radê Nadzorcz¹;

- przyj¹³ 24 wnioski o zatwierdzenie udzielonych po¿yczek
i 4 wnioski o zatwierdzenie przyznanych dotacji, które skierowa³
do Rady Nadzorczej.

2. Realizacja podstawowych zadañ, gospodarka finansowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu funkcjonuje od 3 czerwca 1993 r. na podstawie
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu
�rodowiska, a od 1 pa�dziernika 2001 r. na podstawie ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska.

G³ówne kierunki dzia³añ Wojewódzkiego Funduszu wyni-
kaj¹ z ustawowo okre�lonych celów dzia³ania wojewódzkich fun-
duszy, polityki ekologicznej pañstwa oraz regionalnej polityki
ekologicznej, okre�lonej w "Strategii rozwoju województwa opol-
skiego na lata 2000-2015".

Podstawowe zadania Funduszu na rok 2002 okre�la³ jego
plan dzia³alno�ci, plan finansowy oraz lista przedsiêwziêæ prio-
rytetowych.

Plan finansowy Funduszu na rok 2002 zosta³ przyjêty
uchwa³¹ Rady Nadzorczej Nr 36/2001 z dnia 29 listopada 2001r.
Zak³ada³ on, ¿e stan maj¹tku Funduszu na koniec roku wyniesie
199 356 000 z³.

Wykonanie planu finansowego WFOSiGW w Opolu na rok 2002 w z³

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie
2001 Plan na 2002 Wykonanie

2002 5 : 4 5 : 3

1 2 3 4 5 6 7

I. Stan funduszu na pocz¹tek roku, w tym: 159 941 800 192 091 000 195 039 455 101,5% 121,9%
1. �rodki pieniê¿ne 9 815 733 17 205 000 38 055 908 221,2% 387,7%

2. Papiery warto�ciowe 3 484 058 10 500 000 10 671 587 101,6% 306,3%

3. Nale¿no�ci z tytu³u udzielonych po¿yczek 141 427 668 158 196 000 141 548 568 89,5% 100,1%

4. Zobowi¹zania bilansowe (minus) 187 769 130 000 114 088 87,8% 60,8%

II. Zwiêkszenia 52 559 952 32 280 000 33 124 820 102,6% 63,0%
1. Wp³ywy z tytu³u op³at i kar 24 979 476 22 260 000 19 355 515 87,0% 77,5%

2. Pozosta³e przychody 27 580 476 10 020 000 13 769 305 137,4% 49,9%

III. Zmniejszenia 17 462 297 25 015 000 12 941 500 51,7% 74,1%
1. Dotacje 5 614 230 9 820 000 5 842 714 59,5% 104,1%

 - dotacje na cele inwestycyjne 3 766 655 6 870 000 3 491 324 50,8% 92,7%

 - dotacje na cele nieinwestycyjne 1 847 575 2 950 000 2 351 390 79,7% 127,3%

2. Umorzenia 6 576 954 12 200 000 3 615 244 29,6% 55,0%

3. Koszty dzia³alno�ci 1 793 642 2 435 000 1 924 766 79,0% 107,3%

4. Pozosta³e wydatki 411 130 560 000 317 730 56,7% 77,3%

5. Inne zmniejszenia (odpisy) 3 066 341 - 1 241 046 - 40,5%

IV. Stan funduszu na koniec roku, w tym: 195 039 455 199 356 000 215 222 775 108,0% 110,3%
1. �rodki pieniê¿ne 38 055 908 2 080 000 50 869 145 2445,6% 133,7%

2. Papiery warto�ciowe 10 671 587 1 500 000 6 001 059 400,1% 56,2%

3. Nale¿no�ci z tytu³u udzielonych po¿yczek 141 548 568 189 300 000 153 807 199 81,3% 108,7%

4. Zobowi¹zania bilansowe (minus) 114 088 -130 000 -164 818 126,8% -
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Plan dzia³alno�ci Funduszu na rok 2002 przyjêto uchwa³¹
Rady Nadzorczej Nr 35/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. Zak³a-
da³ on, ¿e przychody (wraz ze �rodkami na pocz¹tek roku) oraz
rozchody (wraz ze �rodkami na koniec roku) wynios¹ 91330 000 z³.

Kwota przychodów ogó³em w 2002 roku wynios³a
62 634 701 z³, tj. 100,3% planu  i 72,0% przychodów uzyskanych
w roku 2001.

Na kwotê powy¿sz¹ z³o¿y³y siê:
a) przychody statutowe w kwocie 48 865 396 z³, co stano-

wi 93,2% planu i 82,3% przychodów statutowych z roku 2001.,
b) przychody pozosta³e w kwocie 13 769 305 z³, co stano-

wi 137,4% za³o¿onego planu oraz 49,9% pozosta³ych przycho-
dów z roku 2001.

 Na przychody statutowe sk³adaj¹ siê wp³ywy z tytu³u:
· op³at ekologicznych, tj. op³at za szczególne korzystanie z

wód i urz¹dzeñ wodnych oraz za gospodarcze korzystanie ze
�rodowiska i wprowadzanie w nim zmian;

· kar ekologicznych, tj. kar za przekraczanie warunków ko-
rzystania ze �rodowiska okre�lonych decyzjami administracyj-
nymi w zakresie jak do op³at;

· sp³aty po¿yczek, zwroty dotacji i wp³ywy z innych tytu³ów.

Na pozosta³e przychody Funduszu sk³adaj¹ siê: odsetki
od po¿yczek, zyski ze sprzeda¿y bonów skarbowych i odsetki od
lokat, przychody z udzia³ów w zyskach innych spó³ek - dywidendy,
oprocentowanie rachunku a'vista, inne przychody (operacyjne i
finansowe).

Na podkre�lenie zas³uguje uzyskiwanie wysokich przycho-
dów pochodz¹cych z instrumentów finansowych, których stoso-
wanie jest mo¿liwe dziêki posiadaniu przez wojewódzkie fundu-
sze osobowo�ci prawnej. W roku 2002 wynios³y one 69,20%, w
latach 1999-2001 roku wynosi³y one ok. 64-70%, podczas gdy w
roku 1998 stanowi³y 53,50% przychodów, w 1997 - 48,66%, w
1996 - 39,30%, a w 1995 - 19,01%.

Korzy�ci p³yn¹ce z mo¿liwo�ci stosowania powy¿szych in-
strumentów obrazuj¹ poni¿sze wielko�ci:

· od pocz¹tku swojej dzia³alno�ci, tj. od 1993 r. Fundusz
wydatkowa³ w formie po¿yczek i dotacji kwotê 398 247 023 z³,

· z tytu³u op³at i kar ekologicznych uzyska³ wp³ywy w kwocie
217 995 029 z³.

Przychody WFO�iGW w Opolu w 2002 r. w z³

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie
2001 Plan na 2002 Wykonanie

2002 5 : 4 5 : 3

1 2 3 4 5 6 7

I. Stan �rodków na pocz¹tku roku 14 419 825 28 905 000 49 228 921 170,3% 341,4%
II. Przychody statutowe 59 378 638 52 405 000 48 865 396 93,2% 82,3%
1. Op³aty ekologiczne 24 845 745 22 120 000 19 230 085 86,9% 77,4%

2. Kary ekologiczne 133 731 140 000 59 803 42,7% 44,7%

3. Wp³ywy z tytu³u sp³at po¿yczek 34 302 393 30 000 000 29 275 209 97,6% 85,3%

4. Wp³aty z tytu³u zwrotu dotacji - - - - -

5. Nadwy¿ka gminnych funduszy - - 41 827 - -

6. Inne przychody statutowe 96 769 145 000 258 472 178,3% 267,1%

III. Pozosta³e przychody 27 588 704 10 020 000 13 769 305 137,4% 49,9%
1. Odsetki od po¿yczek 11 163 033 8 160 000 8 708 463 106,7% 78,0%

2. Oprocentowanie udzia³ów - dywidendy 234 896 20 000 99 040 495,2% 42,2%

3. Zyski ze sprzeda¿y bonów i odsetki od lokat 4 875 461 1 520 000 4 559 040 299,9% 93,5%

4. Odsetki bankowe na rachunku a'vista 248 119 120 000 54 919 45,8% 22,1%

5. Sprzeda¿ akcji i udzia³ów 10 791 763 - - - - 

6. Inne przychody 275 432 200 000 347 843 173,9% 126,3%

IV. Przychody razem ( II + III ) 86 967 342 62 425 000 62 634 701 100,3% 72,0%
V. OGÓ£EM  ( I + IV ) 101 387 167 91 330 000 111 863 622 122,5% 110,3%

Kwota rozchodów wynios³a w 2002 roku 54 235 349 z³, co
stanowi 62,7% planowanej wielko�ci i 104,0% rozchodów roku 2001.

Wykorzystanie �rodków dyspozycyjnych wynios³o w 2002
roku 48,5%. Taki stopieñ wykorzystania �rodków bêd¹cych w
dyspozycji funduszu wynika przede wszystkim z zahamowania
realizacji inwestycji ekologicznych, obserwowanego w zakresie

ochrony wód i ochrony powietrza atmosferycznego. Widoczne
jest to wyra�nie w ilo�ci sk³adanych wniosków do Funduszu oraz
we wnioskowanej kwocie pomocy. Wprawdzie w roku 2002 w
tych dwóch dziedzinach nie odnotowano zmniejszenia ilo�ci
sk³adanych wniosków, ale wyra�nie zmala³a kwota oczekiwanej
pomocy (z 88,5 mln z³ w 2001 r. do 51,5 mln z³ w 2002 r.).
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Rozchody WFO�iGW w Opolu w 2002 r. w z³
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2001 Plan 2002 Wykonanie 2002 5 : 4 5 : 3
1 2 3 4 5 6 7

I. Pomoc finansowa 47 997 468 83 000 000 51 858 922 62,5% 108,0%
1. Ochrona atmosfery 21 212 940 26 000 000 22 758 081 87,5% 107,3%

2. Ochrona wód 18 732 804 35 150 000 21 638 210 61,6% 115,5%

3. Gospodarka wodna 2 928 156 5 600 000 1 985 507 35,5% 67,8%

4. Ochrona powierzchni ziemi 2 366 393 11 200 000 1 621 531 14,5% 68,5%

5. Ochrona przyrody 626 408 1 400 000 833 035 59,5% 133,0%

6. Monitoring 255 078 400 000 366 168 91,5% 143,6%

7. Edukacja ekologiczna 802 984 1 100 000 978 208 88,9% 121,8%

8. Zapobieganie i likwidacja skutków
powa¿nych awarii (NZ�)

766 997 1 450 000 1 101 427 76,0% 143,6%

9. Ochrona przed ha³asem - 100 000 - - -

10. Pozosta³e 305 708 600 000 576 755 96,1% 188,7%

II. Rozchody pozosta³e 4 160 778 3 545 000 2 376 427 67,0% 57,1%
1. Zakup akcji i udzia³ów 813 568 300 000 - - -

2. Koszty dzia³alno�ci 1 793 642 2 435 000 1 924 766 79,0% 107,3%

3. Pozosta³e koszty i wydatki 411 129 560 000 369 091 65,9% 89,8%

4. Inwestycje w³asne 1 142 439 250 000 82 570 33,0% 7,2%

III. Rozchody razem (I+II) 52 158 246 86 545 000 54 235 349 62,7% 104,0%
IV. Stan �rodków na koniec roku 49 228 921 4 785 000 57 628 273 1204,4% 117,1%
V. OGÓ£EM 101 387 167 91 330 000 111 863 622 122,5% 110,3%

2.1. Po¿yczki i dotacje

W 2002 roku do Wojewódzkiego Funduszu wp³ynê³o 267
wniosków, a z roku 2001 pozosta³o do rozpatrzenia 15. Po
sprawdzeniu czy z³o¿one wnioski spe³niaj¹ wymogi formalne i
merytoryczne zakwalifikowano do finansowania 209 wniosków.

Warto�æ kosztorysowa zadañ zg³oszonych we wnioskach
o dofinansowanie ze �rodków Funduszu, rozpatrzonych w 2002
roku wynios³a 104 410 649 z³, a kwota oczekiwanej pomocy
68 700 515 z³.  W roku 2001 analogicznie 258 236 330 z³ i
78 814 834 z³.

W 2002 roku zawarto 65 umów po¿yczek na kwotê
47 000 893 z³, przyznano 3 po¿yczki uzupe³niaj¹ce na kwotê
2 182 400 z³. W 2 przypadkach obni¿ono wysoko�æ wcze�niej
przyznanej po¿yczki o ³¹czn¹ kwotê 310 242 z³.

Ogó³em suma przyznanych po¿yczek wg umów i aneksów
zawartych w 2002 roku wynios³a 48 873 051 z³. Wraz ze �rodka-
mi udzielonymi z linii kredytowej BO� - suma przyznanej pomo-
cy zwrotnej wynios³a 57 739 961 z³.

Oprocentowanie po¿yczek udzielanych przez Wojewódzki
Fundusz w 2002 roku, zwi¹zane by³o ze stop¹ redyskontow¹
weksli obwieszczan¹ przez Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego. Wielko�æ tej stopy kszta³towa³a siê od 14% na pocz¹tku
roku do 7,50% na jego koniec.

W zale¿no�ci od charakteru zadañ i obowi¹zuj¹cych prio-
rytetów, Fundusz stosowa³ oprocentowanie po¿yczek w grani-
cach 0,2 - 0,8 stopy redyskontowej weksli.

Kwota po¿yczek przyznanych zawartymi umowami na za-
dania z listy przedsiêwziêæ priorytetowych wynios³a 37 090 907z³,
co stanowi³o 73,7% ogó³u przyznanych po¿yczek, wyp³acono za�
37 270 632 z³ (w tym 18 682 481 z³ z umów z lat poprzednich).

W 2002 roku zawarto 130 umów dotacji na kwotê
6 695 270 z³, przyznano równie¿ 7 dotacji uzupe³niaj¹cych w
³¹cznej kwocie 702 107 z³, w 3 przypadkach kwotê dotacji obni-
¿ono ³¹cznie o 13 716 z³. £¹czna warto�æ przyznanych dotacji
wynios³a 7 383 661 z³.

Kwota dotacji przyznanych zawartymi umowami na zada-
nia z listy przedsiêwziêæ priorytetowych wynios³a 4 877 780 z³, co
stanowi³o 66,1% ogó³u przyznanych dotacji, wyp³acono za�
2 916 393 z³ (w tym 367 178 z³ z umów z lat poprzednich).

£¹cznie w 2002 r. na zadania z listy przedsiêwziêæ priory-
tetowych przyznano wiêc 41 968 687 z³, tj. 72,7% ogó³u przyzna-
nych �rodków, a wyp³acono 40 187 025 z³, tj. 77,5% ogó³u wyp³a-
conych �rodków Funduszu wydatkowanych na pomoc finanso-
w¹ w roku 2002.

W roku 2002 z tytu³u po¿yczek i dotacji wyp³acono ³¹cznie
51 858 922 z³, tj. 62,5% planu oraz 108,0% wyp³at z tego tytu³u w
roku 2001.

Z powy¿szej kwoty 46 016 208 z³, tj. 88,7% wydatkowano w
formie po¿yczek, a w postaci dotacji wyp³acono 5 842 714 z³, tj.
11,3%.

Wyp³acone po¿yczki stanowi³y 62,9% planu rocznego oraz
108,6% po¿yczek wyp³aconych w roku 2001, natomiast wyp³a-
cone dotacje stanowi³y 59,5% planu rocznego oraz 104,1% do-
tacji wyp³aconych w roku 2001.

Szczegó³owo gospodarkê finansow¹ Funduszu zwi¹zan¹
z przyznawaniem po¿yczek i dotacji oraz ich wyp³at¹ przedstawia
poni¿sza tabela.
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Wydatki WFO�iGW w Opolu na po¿yczki i dotacje w 2002 r. wg dziedzin finansowania w z³

Ogó³em Po¿yczki Dotacje

DZ
Plan 2002

Zawarte
umowy

Wyp³acone
kwoty

4:2
%

Plan 2002
Zawarte
umowy

Wyp³acone
kwoty

8:6
%

Plan 2002
Zawarte
umowy

Wyp³acone
kwoty

12:10
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

OA 26 000 000 14 588 140 22 758 081 87,5 25 000 000 14 182 783 22 350 982 89,4 1 000 000 405 357 407 099 40,7

OW 35 150 000 29 591 197 21 638 210 61,6 34 850 000 29 591 197 21 638 210 62,1 300 000 - - -

GW 5 600 000 3 939 676 1 985 507 35,5 2 000 000 673 000 411 414 20,6 3 600 000 3 266 676 1 574 093 43,7

OZ 11 200 000 5 915 920 1 621 531 14,5 11 000 000 5 909 320 1 615 602 14,7 200 000 6 600 5 929 3,0

OP 1 400 000 808 626 833 035 59,5 180 000 - - - 1 220 000 808 626 833 035 68,3

MN 400 000 366 000 366 168 91,5 - - - - 400 000 366 000 366 168 91,5

EE 1 100 000 1 363 279 978 208 88,9 50 000 - - - 1 050 000 1 363 279 978 208 93,2

NZ� 1 450 000 356 335 1 101 427 76,0 - - - - 1 450 000 356 335 1 101 427 76,0

OH 100 000 - - - 100 000 - - - - - - -

PO 600 000 810 788 576 755 96,1 - - - - 600 000 810 788 576 755 96,1

åååå 83 000 000 57 739 961 51 858 922 62,5 73 180 000 50 356 300 46 016 208 62,9 9 820 000 7 383 661 5 842 714 59,5

DZ Dziedziny GW Gospodarka wodna MN Monitoring PO Pozosta³e
OA Ochrona atmosfery OZ Ochrona powierzchni ziemi EE Edukacja ekologiczna

OW
Ochrona wód OP Ochrona przyrody OH Ochrona przed

ha³asem

NZ� Zapobieganie i likwidacja
powa¿nych awarii i ich
skutków

Uwaga!
- w rubryce "zawarte umowy" ujête s¹ równie¿ transze przypa-

daj¹ce do wyp³aty na lata 2003-2004;
- w rubryce "wyp³acone kwoty" ujête s¹ równie¿ �rodki wyp³a-

cone wg umów zawartych w latach poprzednich.

2.2.Kontrola wykorzystania �rodków

W 2002 roku kontrola wykorzystania �rodków prowadzo-
na by³a poprzez:

1. Sprawdzanie wiarygodno�ci i poprawno�ci dokumentów
przedk³adanych w Wojewódzkim Funduszu, a w szczególno�ci:

- dokumentów przedk³adanych wraz z wnioskiem o udzielenie
po¿yczki lub dotacji oraz z wnioskiem o umorzenie po¿yczki;

- dokumentów zwi¹zanych z zabezpieczeniem sp³aty po¿yczki;
- dokumentów przedk³adanych do rozliczenia po¿yczki i

kolejnych transz oraz dotacji;
- rozliczeñ koñcowych zrealizowanych zadañ;
- potwierdzenia uzyskania planowanych efektów rzeczo-

wych i ekologicznych.
2. Kontrole terenowe realizacji finansowanych zadañ ma-

j¹ce na celu sprawdzenie:
- zgodno�ci danych wykazanych we wnioskach o dofinan-

sowanie ze stanem faktycznym;
- stopnia przygotowania zadañ do realizacji;
- przebiegu realizacji i zaawansowania robót;
- zgodno�ci realizacji z harmonogramem rzeczowo-finan-

sowym zadania;
- prawid³owo�ci wykorzystania wyp³aconych po¿yczek i

dotacji.
W 2002 roku przeprowadzono 63 kontrole terenowe, w tym:
- 33 kontrole zadañ z  zakresu ochrony atmosfery;
- 21 kontroli zadañ z zakresu ochrony wód;
-   3 kontrole zadañ z zakresu gospodarki wodnej;
-   6 kontroli zadañ z zakresu ochrony powierzchni ziemi.
3. Kontrole prawid³owo�ci prowadzenia dokumentacji i

przestrzegania procedur w ramach linii kredytowej obs³ugiwa-
nej przez Oddzia³ BO�.

W 2002 roku przeprowadzono losowo kontrolê dokumen-
tów 5 inwestycji, na które zosta³ udzielony preferencyjny kredyt z
linii kredytowej obs³ugiwanej przez BO�.

W wyniku analizy dokumentów Zarz¹d Funduszu postanowi³:
- wprowadziæ obowi¹zek przekazywania do Funduszu przy

wniosku o umorzenie - o�wiadczenia kredytobiorcy o zakoñcze-
niu zadania i uzyskaniu planowanego efektu rzeczowego;

- zwróciæ siê do Banku o wprowadzenie do indywidual-
nych umów kredytowych zapisów:

-precyzuj¹cych termin zakoñczenia zadania oraz uzyska-
nia efektu rzeczowego i ekologicznego;

-informuj¹cych, ¿e niez³o¿enie przez kredytobiorcê pisem-
nego o�wiadczenia o zakoñczeniu zadania w terminie okre�lo-
nym przez Bank traktowane bêdzie jako nieterminowe zakoñ-
czenie zadania.

W trakcie kontroli stwierdzono, ¿e:
- realizacja zadañ finansowanych przez Wojewódzki Fun-

dusz przebiega³a bez ra¿¹cych naruszeñ ustaleñ zawartych w
umowach po¿yczek i dotacji;

- w 54 przypadkach kolejne raty po¿yczek i dotacji wyp³a-
cone zosta³y po up³ywie umownych terminów, poniewa¿ doku-
menty stanowi¹ce podstawê wyp³aty by³y przedk³adane przez
inwestorów z opó�nieniem;

- w 8 przypadkach wyst¹pi³o opó�nienie w przed³o¿eniu
dokumentów dotycz¹cych rozliczenia koñcowego zadania;

- w 8 przypadkach wyst¹pi³ u inwestorów niedobór �rod-
ków finansowych w trakcie realizacji zadañ, co spowodowa³o
konieczno�æ zwrócenia siê do Funduszu o dodatkowe �rodki.

Ustalenia z kontroli wykorzystywane by³y do podejmowa-
nia bie¿¹cych decyzji przez Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹ Funduszu:

- w 21 przypadkach wyst¹piono pisemnie do inwestorów
informuj¹c o wstrzymaniu wyp³aty do czasu wyja�nienia stwier-
dzonych nieprawid³owo�ci;

- w 2 przypadkach wyst¹piono do inwestora z zaleceniem
pokontrolnym;

- w 2 przypadkach podjêto decyzjê o odmowie przyznania
�rodków w wyniku stwierdzenia, i¿ wnioskodawca posiada pe³-
ne zabezpieczenie �rodków na realizacjê zadania;

- w 1 przypadku odst¹piono od zawarcia umowy po¿yczki
(po podjêciu przez Zarz¹d decyzji o udzieleniu dofinansowania i
zatwierdzeniu przez Radê Nadzorcz¹ Funduszu) ze wzglêdu na
nie przed³o¿enie przez inwestora w³a�ciwego zabezpieczenia
sp³aty po¿yczki i innych dokumentów formalno-prawnych;

- w 1 przypadku nie wyp³acono przyznanej dotacji, ze wzglê-
du na niezrealizowanie planowanego zakresu rzeczowego oraz
nie uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego;

- w 3 przypadkach podjêto decyzjê o odmowie przyznania
�rodków w wyniku stwierdzonego zakoñczenia realizacji zada-
nia przed wyst¹pieniem z wnioskiem o dofinansowanie;

- w 1 przypadku podjêto decyzjê o odmowie umorzenia
po¿yczki w wyniku stwierdzenia, i¿ efekt ekologiczny nie zosta³
osi¹gniêty trwale;



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 35 - 1929 -           Poz. 825

- w 4 przypadkach zawieszono rozpatrzenie wniosków o
czê�ciowe umorzenie po¿yczki do czasu sp³aty okre�lonej w
zasadach czê�ci po¿yczki.

2.3. Dzia³alno�æ  kapita³owo - finansowa
2.3.1. Udzia³y w spó³kach prawa handlowego

Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu jest udzia³owcem siedmiu spó³ek prawa han-
dlowego, w tym czterech spó³ek akcyjnych i trzech spó³ek z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹.

Udzia³y lub akcje czterech spó³ek Fundusz otrzyma³ w za-
mian za nieuregulowane op³aty za gospodarcze korzystanie ze
�rodowiska.

Zaanga¿owanie kapita³owe w spó³kach na koniec 2002 roku
wynios³o 1 939 321 z³ i nie uleg³o zmianie w stosunku do
roku 2001.

W roku 2002 Fundusz uzyska³ z tytu³u dywidendy od po-
siadanych akcji i udzia³ów kwotê 99 040 z³.

2.3.2. Operacje finansowe

Fundusz dysponuj¹c czasowo wolnymi �rodkami pieniê¿-
nymi, dokonywa³ operacji kupna-sprzeda¿y bonów skarbowych
oraz krótkoterminowych lokat pieniê¿nych, uzyskuj¹c tym samym
korzystniejsze od rachunku a'vista oprocentowanie �rodków.
�rednia rentowno�æ tych operacji oscylowa³a w granicach 9%,
przy oprocentowaniu rachunku a'vista, które z 4% na pocz¹tku roku
zmala³o do 1% na koniec roku przy �redniorocznej inflacji 1,9%.

Obrót krótkoterminowymi bonami skarbowymi oraz od-
setki od lokat pozwoli³y uzyskaæ dodatkowe dochody w wysoko-
�ci 4 559 040 z³, co stanowi 299,9% planu i 93,5% dochodów z
tego tytu³u w roku 2001.

D³ugo�æ trwania lokat pieniê¿nych oraz termin wykupu
bonów skarbowych by³y �ci�le zwi¹zane z harmonogramem
wyp³at kolejnych transz po¿yczek, co zapewnia³o prawid³ow¹
realizacjê zobowi¹zañ Funduszu wynikaj¹cych z zawartych umów.

2.4. Rachunek zysków i strat

Sporz¹dzony na 31 grudnia 2002 r. rachunek zysków i strat
zamyka siê zyskiem brutto w kwocie 10 361 906 z³, co stanowi
46,5% zysku z roku 2001.

Przychody uzyskane z dzia³alno�ci operacyjnej i finanso-
wej wynios³y ³¹cznie 13 769 305 z³ i stanowi³y 50,1% tych przy-
chodów uzyskanych w roku 2001. Przychody z odsetek od udzie-
lonych po¿yczek wynios³y 8 708 463 z³, co stanowi 63,2% przy-
chodów z dzia³alno�ci operacyjnej i 78,0% wp³ywów z odsetek z
roku 2001.

Pozosta³e przychody zosta³y uzyskane m.in. z oprocento-
wania rachunku a'vista i czasowo wolnych �rodków pieniê¿nych
ulokowanych w bonach skarbowych oraz odsetek od lokat ter-
minowych, a tak¿e wp³ywy za najem lokalu.

Przychody z dzia³alno�ci operacyjnej i koszty dzia³alno�ci WFO�iGW w Opolu w z³
LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 2001 2002 %
1 2 3 4 5

I. Przychody 27 483 708 13 769 305 50,1%
1. Odsetki od po¿yczek 11 163 033 8 708 463 78,0%

2. Przychody z udzia³ów w zyskach spó³ek 234 896 99 040 42,2%

3. Dochody ze sprzeda¿y udzia³ów i akcji 10 791 763 - -

4. Odsetki od lokat i bonów skarbowych 4 875 461 4 559 040 93,5%

5 Odsetki od rachunku a'vista 248 119 54 919 22,1%

6 Inne przychody 170 436 347 843 204,1%

II. Koszty dzia³alno�ci operacyjnej, z tego: 1 793 642 1 924 766 107,3%
1. Zu¿ycie materia³ów i energii 41 430 34 254 82,7%

2. Us³ugi obce 68 891 142 664 207,1%

3. Podatki i op³aty 6 584 12 743 193,5%

4. Wynagrodzenia 1 291 009 1 292 621 100,1%

5. �wiadczenia na rzecz pracowników 218 014 212 384 97,4%

6. Amortyzacja 104 997 136 166 129,7%

7. Pozosta³e 62 717 93 934 149,8%

III. Koszty operacji finansowych 350 250 241 587 69,0%
IV. Warto�æ sprzedanych akcji 2 065 932 - -
V Warto�æ utworzonych odpisów aktualizacyjnych (rezerw) 1 000 409 1 241 046 124,1%

VI. Wynik finansowy  (ZYSK BRUTTO= ZYSK NETTO) 22 273 475 10 361 906 46,5%
VII. Wydatki inwestycyjne 1 142 439 82 570 7,2%

Plan kosztów funkcjonowania Funduszu zak³ada³ kwotê
2 435 000 z³ i wykonany zosta³ w 79,0%. Koszty zosta³y pokryte
uzyskanymi przychodami. Stanowi¹ one 14,0% tych przychodów
oraz 3,7% kwoty udzielonej pomocy na zadania proekologiczne.

Na koszty operacji finansowych w wysoko�ci 241 587 z³
z³o¿y³y siê koszty obs³ugi linii kredytowej BO� i depozytowych
rachunków bankowych Funduszu.

Z planowanych na rok 2002 nak³adów inwestycyjnych w
kwocie 250 000 z³, zrealizowano 33,0%.

2.5. Windykacja nale¿no�ci i obs³uga zawartych umów.

Wp³ywy z tytu³u sp³aty po¿yczek wynios³y 29 275 209 z³, tj.
97,6% za³o¿onego planu oraz 82,3% wp³ywów z roku 2001.

Wp³ywy z tytu³u odsetek od po¿yczek wynios³y 8 708 463 z³
i stanowi³y 106,7% planu oraz 78,0% wp³ywów z roku 2001.
Nale¿no�ci z tego tytu³u wynosi³y na koniec roku 802 232 z³,
dotyczy³y bie¿¹cych obci¹¿eñ i zosta³y uregulowane na pocz¹tku
roku 2003.

Nale¿no�ci z tytu³u udzielonych po¿yczek sp³acane by³y na
ogó³ terminowo. W przypadkach 6 po¿yczkobiorców - przed³u¿o-
no terminy sp³at po¿yczek - aneksuj¹c zawarte wcze�niej umo-
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wy. W przypadku 7 po¿yczkobiorców (FCB "Wac³aw Jopek" Sp. z
o.o. w Sierakowicach, "KolTram" Sp. z o.o. w Zawadzkiem, ZPB
"FROTEX" S.A. w Prudniku, GSP "ASKO" w Nysie, Garbarnia
"BRZEG" S.A., "EKOGOK" O³awa, "CUKROGAL" Brzeg ) nieter-
minowe regulowanie rat kapita³owych i odsetek wymusi³o kie-
rowanie do nich wezwañ do zap³aty i naliczenie odsetek karnych
na sumê 96 522 z³.

Nale¿no�ci objête postêpowaniem uk³adowym to:
· Zak³ady Azotowe "KÊDZIERZYN" S.A.- stan na 31.12.2002 r.

                                                                                  - 5 692 418,76 z³;
· Cukrownia "BABORÓW" S.A. -       " -     -    333 286,30 z³;
· Zak³ady Papiernicze w Krapkowicach S.A.
                                                           - " -      -    943 899,66 z³;
· ZPB "FROTEX" S.A. Prudnik      - " -       -    149 620,50 z³.
Z powy¿szych d³u¿ników jedynie Cukrownia "Baborów" nie

wywi¹za³a siê z obowi¹zku zap³aty rat uk³adowych, w zwi¹zku z
czym utworzono odpis aktualizacyjny (rezerwê) na kwotê
157 872,84 z³. Odpisy aktualizacyjne utworzono równie¿ na za-
d³u¿enie od:

· FCB "Wac³aw Jopek" Sp. z o.o. w Sierakowicach
                                                       na kwotê -    245 002,15 z³;
· GSP "ASKO" w Nysie             - " -        -    272 371,95 z³;
·  "KolTram" Sp. z o.o. w Zawadzkiem   - " -      -    406 149,62 z³.
Podstaw¹ dokonania odpisu s¹ przepisy art. 356 ust. 1

pkt. 5 ustawy o rachunkowo�ci oraz pkt. 3 ppkt. 5 przyjêtej przez
Fundusz polityki rachunkowo�ci, w my�l których aktualizacja
nale¿no�ci na dzieñ bilansowy nastêpuje miêdzy innymi na sku-
tek zaleg³o�ci w sp³acie przekraczaj¹cej okres 3 miesiêcy. W
celu wyegzekwowania przeterminowanych nale¿no�ci wszczê-
to procedury egzekucyjne z tytu³u prawnych zabezpieczeñ.

2.6. Umorzenia

W 2002 roku wp³ynê³y do Funduszu 152 wnioski o czê-
�ciowe umorzenie po¿yczki (w tym 120 z linii kredytowej BO�)
na kwotê 5 625 023 z³, 6 wniosków na kwotê 755 528 z³ pozosta-
³o do rozpatrzenia z roku 2001. Ogó³em wnioskowana kwota
umorzenia wynios³a 6 380 551 z³ (w roku 2001 analogicznie -
wp³ynê³o 105 wniosków, 4 wnioski pozosta³y do rozpatrzenia z
roku 2000, a wnioskowana kwota umorzenia wynios³a 7 848 883 z³).

Z wniosków powy¿szych:
- 113 zosta³o rozpatrzonych pozytywnie (w tym 84 z linii

kredytowej BO�), w wyniku czego podjêto decyzje o czê�ciowym
umorzeniu 113 po¿yczek w ³¹cznej kwocie 3 452 608 z³;

- 35 wniosków rozpatrzono negatywnie (w tym 31 z linii
kredytowej BO�). Przyczyn¹ negatywnego rozpatrzenia by³o m.in.
nieosi¹gniêcie planowanego efektu ekologicznego, nieuzyska-
nie efektu ekologicznego w planowanym terminie, nietermino-
we zakoñczenie zadania, nieterminowa sp³ata rat i odsetek;

- 1 wnioskodawca zrezygnowa³ z ubiegania siê o umorzenie;
- 9 wniosków pozosta³o do rozpatrzenia w 2003 roku.
W ujêciu finansowym czê�ciowemu umorzeniu uleg³o 117

po¿yczek (w tym 88 z linii kredytowej BO� i 5 dla których decyzje
o umorzeniu zapad³y w roku 2001, a wymagalna czê�æ po¿yczki
sp³acona zosta³a w roku 2002) - na ³¹czn¹ kwotê 3 615 244 z³ (z
tego 180 832 z³ to warto�æ czê�ciowo umorzonych kredytów z
linii kredytowej BO�), a umorzenie stanowi³o �rednio 23,0%
przyznanej po¿yczki. W roku 2001 analogicznie umorzeniu ule-
g³o 73 po¿yczki - na ³¹czn¹ kwotê 6 576 954 z³ (z tego 84 356 z³ to
warto�æ czê�ciowo umorzonych kredytów z linii kredytowej BO�),
a umorzenie stanowi³o �rednio 35,45% przyznanej po¿yczki.

2.7. Stan maj¹tku Funduszu i �ród³a jego finansowania

Stan funduszu w³asnego na koniec roku osi¹gn¹³ war-
to�æ 215 222 775 z³, co stanowi 108,0% planu oraz 110,3%

warto�ci funduszu na koniec roku 2001. Na fundusz w³asny sk³a-
daj¹ siê:

· fundusz statutowy;
· fundusz rezerwowy;
· wynik finansowy roku obrotowego
Wysoko�æ funduszu statutowego w g³ównej mierze zale¿y

od wp³ywów z op³at i kar ekologicznych. W roku 2002 wynosi³y
one 19 289 888 z³ (by³y ni¿sze ni¿ w roku 2001 o 5 689 588 z³), a
³¹cznie z odpisem z zysku oraz innymi wp³ywami zwiêkszy³y fun-
dusz o 39 325 546 z³.

Zmniejszenie funduszu statutowego w wyniku wyp³ace-
nia dotacji i umorzenia po¿yczek wynios³o 9 457 958 z³.

Stan funduszu statutowego na koniec roku wyniós³
195 280 348 z³.

W 2002 r. pomimo ni¿szych ni¿ w latach ubieg³ych wp³y-
wów z op³at ekologicznych - zanotowano wzrost funduszu statu-
towego o 18,1% (w roku 2001 o 17,5%). Znacz¹cy wp³yw na
wzrost funduszu statutowego mia³ najwy¿szy w historii Fundu-
szu odpis z zysku i stosunkowo niska kwota umorzonych po¿y-
czek.

Fundusz rezerwowy zosta³ zwiêkszony odpisem z zysku o
kwotê 2 227 300 z³. Na koniec 2002 roku wyniós³ 9 580 521 z³, co
stanowi 130,3% jego warto�ci na koniec roku 2001.

Wynik finansowy roku obrotowego wykazany w rachunku
zysków i strat za rok 2002 wyniós³ 10 361 906 z³, co stanowi³o
46,5% zysku z roku 2001.

Fundusz w³asny finansuje aktywa, na które sk³adaj¹ siê
nale¿no�ci z tytu³u udzielonych po¿yczek w wysoko�ci
153 807 199 z³ (71,5% funduszu w³asnego), udzia³y i akcje w
spó³kach prawa handlowego 1 542 281 z³ (0,7%), rzeczowy
maj¹tek trwa³y 3 047 533 z³ (1,4%), �rodki pieniê¿ne i zrównane
z nimi krótkoterminowe papiery warto�ciowe w ³¹cznej kwocie
57 046 852 z³ (26,4%) skorygowane o saldo pozosta³ych nale¿-
no�ci i zobowi¹zañ oraz rozliczeñ miêdzyokresowych, czyli
221 090 z³.

Za³o¿enia planu finansowego dotycz¹ce stanu funduszu
w³asnego zrealizowano w 108,0%. Ni¿sze od za³o¿onych nale¿-
no�ci z tytu³u udzielonych po¿yczek (81,3% planu). wynikaj¹ z
mniejszego od planowanego poziomu wyp³at (wyp³acono
62,9%).

Z uwagi na ni¿szy - od planowanego - stan nale¿no�ci,
wolne �rodki pieniê¿ne osi¹gnê³y warto�æ znacznie wiêksz¹ od
zak³adanej.

3. Efekty ekologiczne dzia³alno�ci

W 2002 roku zakoñczono i przekazano do u¿ytku 121 za-
dañ zrealizowanych przy udziale �rodków finansowych Woje-
wódzkiego Funduszu, w tym z zakresu:

- ochrony atmosfery - 73 (w tym 63 w ramach "Programu
eliminacji niskiej emisji zanieczyszczeñ"),

- ochrony wód - 16,
- gospodarki wodnej - 5,
- ochrony powierzchni ziemi - 7,
- ochrony przyrody - 17,
- nadzwyczajnych zagro¿eñ �rodowiska - 3.
Efektem ekologicznym zakoñczonych w roku 2002 inwe-

stycji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeñ do atmosfery:
- py³ów o 221,68 Mg/r
- SO2 o 75,75 Mg/r
- CO o 198,58 Mg/r
- CO2 o 2 040,13 Mg/r
- NOx o 13,75 Mg/r
w tym w ramach "Programu...":
- py³ów o 104,36 Mg/r
- SO2 o 57,15 Mg/r
- CO o 170,79 Mg/r
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- CO2 o 2 037,03 Mg/r
- NOx o 5,04 Mg/r.
Efekt ekologiczny zadañ realizowanych w ramach linii kre-

dytowej obs³ugiwanej przez BO� to ograniczenie emisji:
- py³ów o 21,94 Mg/r
- SO2 o 19,30 Mg/r
- CO o 48,05 Mg/r.

Znacz¹cym efektem dzia³alno�ci w zakresie ochrony wód
jest zakoñczenie rozbudowy oczyszczalni �cieków w Opolu o
przepustowo�ci Q�rd=45 000 m3/d oraz wybudowanie 38 306 m
kana³ów grawitacyjnych, ci�nieniowych i przewodów t³ocznych,
a tak¿e 720 sztuk domowych przy³¹czy kanalizacyjnych i 18 przy-
domowych oczyszczalni �cieków, co umo¿liwi odprowadzenie
do kanalizacji sanitarnej �cieków w ilo�ci �rednio ok. 786 m3/d.

W dziedzinie ochrony wód utrwali³a siê zarysowania w roku
ubieg³ym tendencja zmiany zakresu rzeczowego inwestycji fi-
nansowanych przez Fundusz. W poprzednich latach realizowa-
ne by³y g³ównie inwestycje zwi¹zane z budow¹ oczyszczalni �cie-

ków, a obecnie nastêpuje rozbudowa infrastruktury technicznej
- sieci kanalizacyjnych i przepompowni.

W nastêpnych latach równie¿ bêdzie zachowany taki kie-
runek inwestowania, zmierzaj¹cy do pe³nego wykorzystania prze-
pustowo�ci wybudowanych dotychczas oczyszczalni. Bêdzie siê
to bezpo�rednio przek³adaæ na uzyskane efekty ekologiczne w
postaci odprowadzania �cieków na oczyszczalnie i poddania
ich procesom oczyszczania.

Ponadto w 2002 r. wykonano odbudowê urz¹dzeñ hydro-
technicznych rzeki Opawy na d³ugo�ci 2,37 km oraz regulacje
potoków na odcinku 6,4 km.

W 2002 r. zakoñczono wdro¿enie II etapu systemu selek-
tywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Namys³ów oraz rekul-
tywacjê gminnego sk³adowiska odpadów w Dêbiu (gmina
Chrz¹stowice) o pow. 0,98 ha.

Ponadto w 2002 roku:
· zalesiono 111 ha gruntów porolnych;
· unieszkodliwiono ok. 37 300 kg przeterminowanych �rod-

ków ochrony ro�lin.

Na podstawie § 9 ust.1 rozporz¹dzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo³ecznej proszê o zg³aszanie po jednym
kandydacie do Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób
Niepe³nosprawnych przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych,
fundacji dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych oraz
przedstawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego (gmin i po-
wiatu).
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Og³oszenie
Starosty Brzeskiego

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie mo¿liwo�ci zg³aszania kandydatów na cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady
do Spraw Osób Niepe³nosprawnych w Brzegu.

Kandydatury proszê zg³aszaæ do Sekretariatu Starostwa
Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 w terminie do
30 dni od daty ukazania siê powy¿szego og³oszenia.

Starosta
Stanis³aw Szypu³a

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.1060,
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971; 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) w zwi¹zku z uchwa³ami
Rady Miejskiej w Paczkowie   Nr VIII/45/03 i Nr VIII/46/03 z dnia
28 kwietnia 2003 r. zarz¹dzam:

§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej  w Paczkowie :

- w 4 mandatowym Okrêgu wyborczym Nr 1, w którym na
wakuj¹cy mandat wybierany bêdzie 1 radny,

- w 5 mandatowym Okrêgu wyborczym  Nr 2, w którym na
wakuj¹cy mandat wybierany bêdzie 1 radny.
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ZARZ¥DZENIE NR 52/03
Wojewody Opolskiego

z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Paczkowie.

§ 2. Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ 27 lipca 2003 r.

§ 3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, okre�la kalendarz wybor-
czy, stanowi¹cy za³¹cznik  do zarz¹dzenia.

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia  og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska
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 Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 52/03

Wojewody Opolskiego
z dnia 6 maja 2003 r.

KALENDARZ  WYBORCZY

Termin wykonania czynno�ci wyborczej Tre�æ czynno�ci

do 28.05.2003 r.
- podanie do publicznej wiadomo�ci zarz¹dzenia Wojewody Opolskiego o przeprowadzeniu wyborów

uzupe³niaj¹cych,

do 07.06.2003 r.
- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach
okrêgu wyborczego oraz   o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej,

do 12.06.2003 r.
- powo³anie przez  Komisarza Wyborczego w Opolu II    Miejskiej Komisji Wyborczej w Paczkowie,

do 27.06.2003 r.
do godz. 24.00

- zg³aszanie Miejskiej  Komisji Wyborczej list kandydatów  na radnych,

do 06.07.2003 r.
- powo³anie przez Burmistrza obwodowych komisji wyborczych,
podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach

obwodów g³osowania oraz  o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

do 12.07.2003 r.
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej  Komisji Wyborczej  o zarejestrowanych listach

kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery list, dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach
list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list,

do 13.07.2003 r. - sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie  Gminy,

     26.07.2003 r.
- przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców,

27.07.2003 r.
godz.6.00-20.00

- g³osowanie.

Uwaga

Je¿eli koniec terminu do wykonania czynno�ci okre�lonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzieñ ustawowo wolny od pracy, to termin
up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu./art.205 Ordynacji wyborczej/


