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Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003r.
o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. Nr 57, poz. 507/ w zwi¹z-
ku z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  12 kwietnia 2001r. Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej /Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802,
2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089/ - Rada
Miejska w G³ucho³azach uchwala, co nastêpuje:

854

Uchwa³a Nr VII/50 /03
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIX/306/02 Rady Miejskiej w G³ucho³azach z dnia 24 maja 2002r. w sprawie ustalenia
sta³ych obwodów g³osowania do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa

w 2002 roku

§ 1. W za³¹czniku do Uchwa³y Nr XLIX/306/02 z dnia
24 maja 2002r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany granic ob-
wodów i siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

NR

OBWO

DU

GRANICE OBWODU SIEDZIBA OKW

1 2 3

3

Miasto G³ucho³azy, ulice:
Basztowa, Curie Sk³odowskiej, Kopernika, Korfantego, Ligonia,
Osiedle Pionierów, Plac Basztowy, Plac Zgody, Prymasa Stefana

Wyszyñskiego, Stefana Batorego

Szko³a Podstawowa  Nr 1 w
G³ucho³azach
ul. Curie Sk³odowskiej

4

Gmina G³ucho³azy, so³ectwa:
Konradów,

Konradów � Kolonia Kaszubska od nr 2 do nr 20, Konradów �

Osiedle Pasterówka,

Skowronków, Podlesie

�wietlica w Konradowie

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³u-
cho³az. § 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a

Na podstawie art.30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, 2001 r.
Nr 45, poz. 497 i Nr 89 , poz. 971; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68,
poz. 632, Nr 100, poz. 922, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i
Nr 214, poz. 1806), Rada Miejska na wniosek Burmistrza uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr LII/404/2002 Rady Miej-
skiej w Niemodlinie z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie utwo-
rzenia sta³ych obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i nu-
merów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz.
Woj. Op. Nr 68, poz. 919) w tabeli okre�laj¹cej granice i numery
sta³ych obwodów g³osowania oraz siedziby obwodowych komi-
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Uchwa³a Nr VII/50/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów
 oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

sji wyborczych wyrazy: "RZÊDZIWOJOWICE Publiczne Przed-
szkole" zastêpuje siê wyrazami: "RZÊDZIWOJOWICE �wietlica
wiejska".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

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

jewództwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomo�ci po-
przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim.

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 37 - 2017 -              Poz. 856

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139,
Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; 2001r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz. 124
i Nr 100 poz. 1085) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala
zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Strzelce Opolskie dotycz¹c¹ terenu w rejonie Adamo-
wic.

ROZDZIA£ 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Strzelce Opolskie, dotycz¹ca terenu w rejonie Adamo-
wic, obejmuje obszar miasta zawarty pomiêdzy ulicami:
1-go Maja, Powstañców �l¹skich, Dworcow¹ i lini¹ kolejow¹
nr 132.

2. Granice terenu objêtego zmian¹ planu okre�lone s¹ na
rysunku w skali 1: 1000, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y, zwany w dalszej tre�ci rysunkiem zmiany planu.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu s¹:
1) tereny dzia³alno�ci produkcyjnej i sk³adowej oznaczo-

ne na rysunku planu symbolem P/S,
2) teren dzia³alno�ci gospodarczej wielobran¿owej (pro-

dukcyjnej, sk³adowej i us³ugowej komercyjnej), oznaczony na
rysunku planu symbolem P/S/UK,

3) tereny us³ug publicznych oznaczone na rysunku planu
symbolem UP, w tym: us³ug o�wiaty (o), us³ug sportu (s), admi-
nistracji (a),

4) tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej oznaczone
na rysunku planu symbolem MU,

5) tereny zabudowy rzemie�lniczej oznaczone na rysunku
planu symbolem MP,

6) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku
planu symbolem MR,

7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czone na rysunku planu symbolem MN,

8) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-
czone na rysunku planu symbolem MW,

9) tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone na rysunku planu
symbolem Z,

10) teren ogrodów oznaczony na rysunku planu symbo-
lem RO,

11) tereny ulic i dróg wewnêtrznych ogólnodostêpnych
oznaczone na rysunku planu symbolami: KG, KL, KD, KW, KX.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê prze-
znaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach rów-
nie¿ przeznaczenie dopuszczalne wraz z warunkami jego do-
puszczenia.

§ 3. 1. Integraln¹ czê�ci¹ zmiany planu jest rysunek zmia-
ny planu, o którym mowa w § 1, ust. 2.
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Uchwa³a Nr VIII/114/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia  26 marca 2003r.

w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie - Adamowice.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku s¹ obo-
wi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych zasadach zago-

spodarowania,
3) linie zabudowy,
4) strefa ochrony konserwatorskiej.

§ 4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w
decyzjach administracyjnych, w stosunku do terenów, o których
mowa w § 2, wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, nale¿y okre-
�laæ wg zasad ustalonych w rozdzia³ach 2 i 3, z uwzglêdnieniem
zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej
okre�lonych w rozdziale 4 oraz ogólnych zasad ochrony �rodowi-
ska przyrodniczego i kulturowego okre�lonych w rozdziale 5.

§ 5. U¿yte w niniejszej uchwale terminy oznaczaj¹:
1) Standard jako�ci �rodowiska i standardy emisyjne -

w znaczeniu okre�lonym w ustawie Prawo ochrony �rodowiska.
2) Dzia³alno�æ o ograniczonej uci¹¿liwo�ci - dzia³alno�æ

gospodarcza niepowoduj¹ca przekroczenia standardów jako-
�ci �rodowiska poza terenem, do którego prowadz¹cy dzia³al-
no�æ posiada tytu³ prawny, z wykluczeniem:

a) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³y-
wania na �rodowisko wynika bezpo�rednio z przepisów szcze-
gólnych,

b) pozosta³ych przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko,  je�li z raportu oddzia³ywania na �rodowi-
sko wynika, ¿e mog¹ pogorszyæ stan  �rodowiska na  terenach
z funkcj¹ mieszkaniow¹ (MN, MW, MP, MU) lub wp³yn¹æ nieko-
rzystnie na jako�æ wód podziemnych.

3) Dzia³alno�æ nieuci¹¿liwa - dzia³alno�æ gospodarcza
niepowoduj¹ca przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska
poza terenem, do którego prowadz¹cy dzia³alno�æ posiada tytu³
prawny, z wykluczeniem przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko.

4) Dzia³alno�æ nie koliduj¹ca z funkcj¹ mieszkaniow¹ -
dzia³alno�æ nieuci¹¿liwa, z wykluczeniem przedsiêwziêæ wyma-
gaj¹cych:

a) instalacji, których eksploatacja mo¿e powodowaæ prze-
kroczenia standardów emisyjnych, w szczególno�ci przekrocze-
nia dopuszczalnego poziomu ha³asu i dopuszczalnego pozio-
mu substancji zapachowych, poza lokalem w którym dzia³al-
no�æ jest prowadzona,

b) urz¹dzeñ mog¹cych wp³yn¹æ niekorzystnie na estetykê
terenu, np.: place sk³adowe, postojowe, wiaty itp.),

c) obs³ugi transportowej pojazdami o dopuszczalnej ma-
sie powy¿ej 2,5 t.

5) Przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, Polskie Normy, przepisy prawa miejscowego
powszechnie obowi¹zuj¹ce na terenie województwa opolskiego.

6) Zabudowa jednorodzinna - budynki mieszkalne z jed-
nym lokalem mieszkalnym realizowane w dowolnej formie, t.j.
wolno stoj¹cej lub bli�niaczej oraz budynki mieszkalne wolno
stoj¹ce do 2 lokali mieszkalnych.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 37 - 2018 -         Poz. 856

7) Rzemios³o (zabudowa rzemie�lnicza) - ma³e zak³ady
rzemie�lnicze us³ugowe i wytwórcze do 5 osób pe³nozatrudnio-
nych z mieszkaniem w³a�ciciela.

8) Zieleñ towarzysz¹ca - zieleñ ozdobna, rekreacyjna, izo-
lacyjna oraz ogrody przydomowe.

9) Budynki podstawowe (zabudowa podstawowa) - bu-
dynki o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu.

10) Obiekty towarzysz¹ce - budynki i urz¹dzenia gospo-
darcze i techniczne zwi¹zane z zabudow¹ podstawow¹.

11) Linia zabudowy nieprzekraczalna - linia wyznaczaj¹-
ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ zabudowy od drogi, mie-
rzon¹ do zasadniczej �ciany budynku.

12) Linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - linia wyznaczaj¹ca
wymagan¹ odleg³o�æ budynków o funkcji podstawowej od drogi, mie-
rzon¹ do zasadniczej �ciany budynku. Linia ta jest jednocze�nie nie-
przekraczaln¹ lini¹ zabudowy dla budynków towarzysz¹cych.

13) Przebudowa - równie¿ rozbudowa i nadbudowa.
14) Kondygnacje - kondygnacje nadziemne.

ROZDZIA£ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 6. 1. 1) Wyznacza siê tereny dzia³alno�ci produkcyjnej i
sk³adowej - 1P/S, 2P/S, 3P/S. z przeznaczeniem pod zak³ady pro-
dukcyjne, budowlane, transportowe, warsztaty, magazyny i sk³a-
dy, z obiektami towarzysz¹cymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹.

2) Dzia³alno�æ na terenach, o których mowa w pkt 1, powinna
odpowiadaæ kryteriom dzia³alno�ci o ograniczonej uci¹¿liwo�ci.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.,1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:

1) Wjazdy z istniej¹cych ulic, istniej¹cej drogi wewnêtrznej
1KW i terenu 1Z.

2) Dopuszcza siê podzia³y geodezyjne terenów, pod wa-
runkiem:

a) zapewnienia dojazdu do wszystkich nieruchomo�ci z
istniej¹cych ulic bezpo�rednio lub za po�rednictwem dróg we-
wnêtrznych; na rysunku planu pokazano proponowany przebieg
drogi wewnêtrznej obs³uguj¹cej teren 2P/S.

b) zachowania odleg³o�ci projektowanych granic nierucho-
mo�ci od istniej¹cej zabudowy nie mniejszej ni¿ ustalaj¹ przepi-
sy szczególne.

3) Istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji, prze-
budowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿ytko-
wania zgodnie z przeznaczeniem terenu z zastrze¿eniem pkt 4.

4) W przypadku istniej¹cych zbiorników paliw p³ynnych, przy przed-
siêwziêciach, o których mowa w pkt 3 nale¿y zastosowaæ rozwi¹zanie
techniczne zapewniaj¹ce pe³n¹ ochronê przed zanieczyszczeniem wód
podziemnych. Przepisy § 21 ust.1 stosuje siê odpowiednio.

5) W granicach terenów zak³adów nale¿y urz¹dziæ parkingi
dla pracowników oraz zieleñ izolacyjn¹, w tym obowi¹zkowo w
miejscach wskazanych na rysunku planu.

6) Dla nowej zabudowy ustala siê nieprzekraczalne linie
zabudowy:

a) 12,5 m - mierz¹c od osi ulicy 2KGp,
b) 11 m - mierz¹c od osi ulicy 2KLp,
c) 8 m - mierz¹c od istniej¹cej krawêdzi jezdni ulicy 1KLp,
d) 5 m - mierz¹c od linii rozgraniczaj¹cej drogi 1KW.
7) Na terenach pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulic 2KGp i

2KLp a lini¹ zabudowy nale¿y urz¹dziæ zieleñ bez trwa³ych nasa-
dzeñ (tereny te stanowi¹ rezerwê pod przysz³e poszerzenie ulic).

8) Wysoko�æ nowych i nadbudowywanych budynków:
a) obiekty produkcyjne i magazynowe - do 10 m; dopusz-

cza siê obiekty wy¿sze tylko w przypadkach uzasadnionych po-
trzebami technologicznymi.

b)  budynki towarzysz¹ce - do trzech kondygnacji.

§ 7. 1. 1) Wyznacza siê teren dzia³alno�ci produkcyjnej i
sk³adowej - 2P/S, z przeznaczeniem pod magazyny i sk³ady
oraz zak³ady produkcyjne i produkcyjno - us³ugowe, z obiekta-
mi towarzysz¹cymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹.

2) Dopuszcza siê:
a) us³ugi komercyjne uzupe³niaj¹ce funkcjê podstawo-

w¹ - handlu, ma³ej gastronomii, finansowe i inne biurowe na
max 25% powierzchni terenu,

b) adaptacjê istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej.
3) Dzia³alno�æ na terenie, o którym mowa pkt 1, powinna

odpowiadaæ kryteriom dzia³alno�ci nieuci¹¿liwej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala siê nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania za-
budowy:

1) Wjazdy z istniej¹cych ulic.
2) Dopuszcza siê podzia³y geodezyjne terenu pod wa-

runkiem:
a) zapewnienia dostêpno�ci komunikacyjnej do wszyst-

kich nieruchomo�ci jak w ust.1,
b) zachowania odleg³o�ci projektowanych granic nieru-

chomo�ci od istniej¹cej zabudowy nie mniejszej ni¿ ustalaj¹
przepisy szczególne.

3) Istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji,
przebudowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu
u¿ytkowania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym prze-
znaczeniem terenu.

4) W granicach terenu nale¿y urz¹dziæ parkingi dla pra-
cowników i klientów.

5) Dla nowej zabudowy ustala siê nieprzekraczalne linie
zabudowy:

a) 12,5 m - mierz¹c od osi ulicy 1KGp,
b) 8 m - mierz¹c od istniej¹cej krawêdzi jezdni ulicy 1KLp,
6) Na terenie pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy 1KGp

a lini¹ zabudowy nale¿y urz¹dziæ zieleñ bez trwa³ych nasadzeñ
(teren ten stanowi rezerwê pod przysz³e poszerzenie ulicy).

7) Wysoko�æ nowych i nadbudowywanych budynków:
a) obiekty produkcyjne i magazynowe - jedna kondygnacja,
b) budynki mieszkalne, us³ugowe i towarzysz¹ce - do

trzech kondygnacji .

§ 8. 1. 1) Wyznacza siê teren dzia³alno�ci gospodarczej
wielobran¿owej - P/S/UK z przeznaczeniem pod obiekty pro-
dukcyjne, magazyny i sk³ady, warsztaty oraz obiekty handlowe -
z wy³¹czeniem sklepów spo¿ywczych, z obiektami towarzysz¹-
cymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹.

2) Dzia³alno�æ na terenie, o którym mowa w pkt 1, powin-
na odpowiadaæ kryteriom dzia³alno�ci nieuci¹¿liwej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala siê nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania za-
budowy:

1) Wjazdy z istniej¹cej ulicy.
2) Dopuszcza siê podzia³y geodezyjne terenu pod wa-

runkiem:
a) zapewnienia dojazdu do wszystkich nieruchomo�ci z

istniej¹cej ulicy bezpo�rednio lub za po�rednictwem dróg we-
wnêtrznych; na rysunku planu pokazano proponowany prze-
bieg drogi wewnêtrznej,

b) zachowania odleg³o�ci projektowanych granic nieru-
chomo�ci od istniej¹cej zabudowy nie mniejszej ni¿ ustalaj¹
przepisy szczególne.

3) W granicach terenu nale¿y urz¹dziæ parkingi dla pra-
cowników i klientów oraz zieleñ towarzysz¹c¹ na min. 20% po-
wierzchni terenu, wliczaj¹c istniej¹ce zadrzewienie.
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4) Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 12,5 m -
mierz¹c od osi ulicy 2KGp.

5) Na terenie pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy 2KGp a
lini¹ zabudowy nale¿y urz¹dziæ zieleñ bez trwa³ych nasadzeñ (te-
ren ten stanowi rezerwê pod przysz³e poszerzenie ulicy).

6) Wysoko�æ zabudowy:
a) obiekty produkcyjne i magazynowe - do 10 m; dopusz-

cza siê obiekty wy¿sze tylko w przypadkach uzasadnionych po-
trzebami technologicznymi,

b) budynki towarzysz¹ce - do trzech kondygnacji .
7) Istniej¹ce w granicach terenu grunty zdewastowane

nale¿y zrekultywowaæ; zalecany kierunek rekultywacji - zieleñ urz¹-
dzona.

§ 9. 1. 1) Wyznacza siê teren us³ug publicznych
1UPa(UK,MP) z przeznaczeniem pod obiekty us³ug administra-
cji oraz kultury, ochrony zdrowia, us³ug socjalnych i itp., z obiekta-
mi towarzysz¹cymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹.

2) Dopuszcza siê us³ugi komercyjne o charakterze biuro-
wym oraz - w zachodniej, niezabudowanej czê�ci terenu z wjaz-
dem z ulicy KDg - inne us³ugi komercyjne nieuci¹¿liwe, niekoli-
duj¹ce z podstawowym przeznaczeniem terenu lub - alternatyw-
nie - zabudowê rzemie�lnicz¹.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudo-
wy:

1) Wjazdy z ulic istniej¹cej i planowanej.
2) Dopuszcza siê podzia³y geodezyjne terenu pod warun-

kiem:
a) zapewnienia dostêpno�ci komunikacyjnej do wszyst-

kich nieruchomo�ci jak w ust.1.
b) zachowania odleg³o�ci projektowanych granic nieru-

chomo�ci od istniej¹cej zabudowy nie mniejszej ni¿ ustalaj¹
przepisy szczególne.

3) Istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji, prze-
budowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznacze-
niem terenu.

4) W granicach terenu nale¿y urz¹dziæ parkingi z ilo�ci¹
miejsc postojowych odpowiedni¹ do programu u¿ytkowego
obiektów us³ugowych oraz zieleñ towarzysz¹c¹ na min. 30 %
powierzchni terenu.

5) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 12,5 m - mierz¹c od osi ulicy 1KGp,
b) 5 m - mierz¹c od linii rozgraniczaj¹cej ulicy KDg.
6) Na terenie pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy 1KGp a

lini¹ zabudowy nale¿y urz¹dziæ zieleñ bez trwa³ych nasadzeñ (te-
ren ten stanowi rezerwê pod przysz³e poszerzenie ulicy).

7) Wysoko�æ zabudowy:
a) podstawowej - do trzech kondygnacji,
b) towarzysz¹cej - jedna kondygnacja; wysoko�æ pomiesz-

czeñ max. 3m, poziom posadzki parteru na wysoko�ci max.
30 cm n.p.t.

8) Architektura budynków towarzysz¹cych powinna harmo-
nizowaæ z architektur¹ budynków podstawowych.

§ 10. 1. 1) Wyznacza siê teren us³ug publicznych - 2UPo z
przeznaczeniem pod us³ugi o�wiaty, nauki, kultury z obiektami
towarzysz¹cymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹.

2) Dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ wy³¹cznie w po-
staci mieszkañ s³u¿bowych.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala siê nastêpuj¹-
ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:

1) Istniej¹cy budynek szko³y mo¿e podlegaæ modernizacji
i zmianie sposobu u¿ytkowania zgodnie z podstawowym i do-
puszczalnym przeznaczeniem terenu, z zachowaniem warun-
ków § 23 ust.3.

2) Istniej¹ce obiekty towarzysz¹ce mog¹ podlegaæ mo-
dernizacji, przebudowie, wymianie oraz uzupe³nianiu z zacho-
waniem warunków § 23 ust.2. Wysoko�æ zabudowy towarzy-
sz¹cej - jedna kondygnacja; wysoko�ci pomieszczeñ max. 3m,
poziom posadzki parteru na wysoko�ci max. 30 cm n.p.t.

3) W granicach terenu nale¿y urz¹dziæ zieleñ towarzysz¹-
c¹ na min 30% powierzchni terenu.

§ 11. 1. Wyznacza siê teren us³ug publicznych - 3UPs z
przeznaczeniem na przyszkolne, terenowe urz¹dzenia sporto-
we z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady zagospodarowania terenu:

1) Wjazd z ulicy 2KLp przez teren 1MU.
2) W granicach terenu nale¿y urz¹dziæ boisko przyszkolne

z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi oraz zieleñ towarzysz¹c¹, w tym
obowi¹zkowo izolacyjn¹ w miejscu wskazanym na rysunku pla-
nu.

§ 12. 1. 1) Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowo
- us³ugowej - 1MU,2MU z przeznaczeniem pod obiekty us³ugo-
we niekoliduj¹ce z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zabudowê miesz-
kaniow¹ jednorodzinn¹. Dopuszcza siê ³¹czenie funkcji us³u-
gowej i mieszkaniowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabu-
dowy:

1) Wjazdy z istniej¹cych ulic i terenu 1Z.
2) Istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji, prze-

budowie, wymianie i uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z podstawowym  i dopuszczalnym przezna-
czeniem terenu.

3) Dla nowej zabudowy ustala siê nieprzekraczalne linie
zabudowy:

a) 11 m - mierz¹c od osi ulicy 2KLp,
b) 17,5 m - mierz¹c od osi ulicy 1KGp.
4) Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹ zabudowy,

poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami, przeznaczyæ na urz¹-
dzenie zieleni ozdobnej z zastrze¿eniem pkt 5. Mo¿liwa lokaliza-
cja miejsc postojowych, o których mowa w pkt 6.

5) W pasach terenów rezerwowanych pod przysz³e po-
szerzenie ulic, wyznaczonych na rysunku planu, nale¿y urz¹dziæ
zieleñ bez trwa³ych nasadzeñ.

6) Nale¿y przewidzieæ miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych:

a) w granicach dzia³ek z zabudow¹ jednorodzinn¹ - min.
2 /mieszkanie, wliczaj¹c miejsca gara¿owe,

b) w granicach dzia³ek mieszkaniowo - us³ugowych - min.
2/mieszkanie, nie wliczaj¹c miejsc gara¿owych,

c) w granicach dzia³ek us³ugowych - odpowiednio do pro-
gramu u¿ytkowego obiektów us³ugowych.

7) Powierzchnia biologicznie bierna, tj. powierzchnia za-
budowana i utwardzona (doj�cia, dojazdy, tarasy itp.) nie mo¿e
przekroczyæ 70% powierzchni dzia³ki.

8) Wysoko�æ nowych i nadbudowywanych budynków:
a) podstawowych - do dwóch kondygnacji nie wliczaj¹c

poddaszy, które mo¿na dodatkowo wykorzystaæ do celów u¿yt-
kowych; poziom posadzki parteru na wysoko�ci max. 90 cm n.p.t.,

b) towarzysz¹cych - jedna kondygnacja; wysoko�æ po-
mieszczeñ max. 3m, poziom posadzki parteru na wysoko�ci
max. 30 cm n.p.t..
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9) Architektura budynków towarzysz¹cych powinna nawi¹-
zywaæ do architektury budynków o funkcji podstawowej.

§ 13. 1. 1) Wyznacza siê tereny zabudowy rzemie�lniczej -
1MP,2MP,3MP z obiektami towarzysz¹cymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹.

 2) Dzia³alno�æ rzemie�lnicza na terenach o których mowa w
pkt 1 powinna od powiadaæ kryteriom dzia³alno�ci nieuci¹¿liwej.

 3) Dopuszcza siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:

1) Wjazdy z istniej¹cych i planowanych ulic, oraz istniej¹cej
drogi wewnêtrznej.

2) Dopuszcza siê podzia³y geodezyjne terenów na dzia³ki
budowlane pod warunkiem:

a) zapewnienia dostêpno�ci komunikacyjnej do wszystkich
dzia³ek jak w ust.1, z zastrze¿eniem ust. 3.

b) zachowania odleg³o�ci projektowanych granic nierucho-
mo�ci od istniej¹cej zabudowy nie mniejszej ni¿ ustalaj¹ przepi-
sy szczególne.

3) Na terenie 3MP mo¿liwe wydzielenie dzia³ek wraz z ci¹-
giem pieszojezdnym, zgodnie z rysunkiem planu - na wniosek
wszystkich w³a�cicieli gruntów, przez które ci¹g przechodzi.

4) Istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji, prze-
budowie, wymianie i uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿ytko-
wania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem
terenu.

5) Dla nowej zabudowy ustala siê nieprzekraczalne linie
zabudowy:

a) 5m - mierz¹c od linii rozgraniczaj¹cej planowanej ulicy
KDg i drogi wewnêtrznej 1KW,

b) 11 m - mierz¹c od osi ulicy 2KLp,
c) 17,5 m - mierz¹c od osi ulicy 1KGp,
6) Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹ zabudowy,

poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami, przeznaczyæ na urz¹-
dzenie zieleni ozdobnej z zastrze¿eniem pkt 7. Mo¿liwa lokaliza-
cja miejsc postojowych, o których mowa  w pkt 8.

7) W pasach terenów rezerwowanych pod przysz³e posze-
rzenie ulic, wyznaczonych na rysunku planu, nale¿y urz¹dziæ zie-
leñ bez trwa³ych nasadzeñ.

8) W granicach dzia³ek nale¿y przewidzieæ miejsca posto-
jowe dla samochodów osobowych min. 2/mieszkanie wliczaj¹c
miejsca gara¿owe, a w przypadku rzemios³a us³ugowego - min.
2 /mieszkanie nie wliczaj¹c miejsc gara¿owych,

9) Powierzchnia biologicznie bierna, tj. powierzchnia zabu-
dowana i utwardzona (doj�cia, dojazdy, tarasy itp.) nie mo¿e prze-
kroczyæ 70% powierzchni dzia³ki.

10) Wysoko�æ nowych i nadbudowywanych budynków:
a) mieszkalnych - do dwóch kondygnacji nie wliczaj¹c pod-

daszy, które mo¿na dodatkowo wykorzystaæ do celów u¿ytkowych;
poziom posadzki parteru na wysoko�ci max. 90 cm n.p.t.,

b) warsztatowych i towarzysz¹cych - jedna kondygnacja;
wysoko�æ pomieszczeñ max. 3m - dopuszcza siê pomieszczenia wy-
¿sze tylko w przypadkach uzasadnionych potrzebami technologiczny-
mi, poziom posadzki parteru na wysoko�ci max. 30 cm n.p.t.

11) Architektura budynków warsztatowych i towarzysz¹cych
powinna harmonizowaæ z architektur¹ budynków mieszkalnych.

§ 14. 1. 1) Wyznacza siê teren istniej¹cej zabudowy zagro-
dowej MR(MP) z  przeznaczeniem  pod rzemios³o z obiektami
towarzysz¹cymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹.

2) Dopuszcza siê:
a) dotychczasowe u¿ytkowanie obiektów i urz¹dzeñ zwi¹za-

nych z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ je�li ich lokalizacja i stan techniczny
s¹ zgodne z przepisami szczególnymi, a - w przypadku hodowli
zwierz¹t gospodarskich - spe³nione s¹ dodatkowo nastêpuj¹ce
warunki:

- liczba zwierz¹t nie przekracza 10DJP,
- istnieje zapewnienie usuwania i oczyszczania odcho-

dów zwierzêcych lub mo¿liwo�æ ich rolniczego wykorzystania
w sposób i na zasadach okre�lonych w przepisach o nawo-
zach i nawo¿eniu,

b) mieszkalnictwo jednorodzinne.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala siê nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania za-
budowy:

1) Wjazdy istniej¹ce.
2) Istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji,

przebudowie i wymianie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania
zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem te-
renu, z zachowaniem warunków § 23 ust.2 i 3.

3) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce ogrody przydomowe.

§ 15. 1. 1) Wyznacza siê tereny zabudowy jednorodzin-
nej - 1MN,2MN,3MN z obiektami towarzysz¹cymi i zieleni¹ to-
warzysz¹c¹.

2) Dopuszcza siê przeznaczenie max. 25% powierzchni
u¿ytkowej budynków mieszkalnych na dzia³alno�æ gospodar-
cz¹ (us³ugow¹ i wytwórcz¹) niekoliduj¹c¹ z funkcj¹ mieszka-
niow¹.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1, ustala siê na-
stêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania
zabudowy:

1) Wjazdy na dzia³ki z istniej¹cych ulic.
2) Dopuszcza siê podzia³y geodezyjne terenów na dzia³-

ki budowlane przy istniej¹cych ulicach, zgodnie z rysunkiem
planu, z zastrze¿eniem ust. 3.

3) Na terenie 3MN mo¿liwe wydzielenie dzia³ek wraz z
ci¹giem pieszojezdnym, zgodnie z rysunkiem planu - na wnio-
sek w³a�ciciela gruntu,

4) Istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji,
przebudowie, wymianie i uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu
u¿ytkowania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym prze-
znaczeniem terenu.

5) Dla nowej zabudowy ustala siê liniê zabudowy:
a) wyznaczon¹ przez s¹siedni¹ zabudowê (okre�lon¹

na rysunku planu) - przy istniej¹cych ulicach.
b) 5 m - mierz¹c od linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu pieszo-

jezdnego KX.
6) Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹ zabudo-

wy, poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami, przeznaczyæ na
urz¹dzenie zieleni ozdobnej, z zastrze¿eniem pkt 7. Mo¿liwa
lokalizacja miejsc postojowych, o których mowa w pkt 8.

7) W pasach terenów rezerwowanych pod przysz³e po-
szerzenie ulic, wyznaczonych na rysunku planu, nale¿y urz¹-
dziæ zieleñ bez trwa³ych nasadzeñ.

8) W granicach dzia³ek nale¿y przewidzieæ min. 2 miej-
sca postojowe/mieszkanie dla samochodów osobowych wli-
czaj¹c miejsca gara¿owe.

9) W granicach dzia³ek dopuszcza siê lokalizacjê jedne-
go budynku gospodarczego, w tym gara¿; dotyczy lokalizowa-
nia nowych budynków.

10) Powierzchnia biologicznie bierna, tj. powierzchnia
zabudowana i utwardzona (doj�cia, dojazdy, tarasy itp.) nie
mo¿e przekroczyæ 50% powierzchni dzia³ki; dotyczy lokalizowa-
nia nowych obiektów i urz¹dzeñ.

11) Wysoko�æ nowych i nadbudowywanych budynków:
a) mieszkalnych - do dwóch kondygnacji nie wliczaj¹c

poddaszy, które mo¿na dodatkowo wykorzystaæ do celów u¿ytko-
wych; poziom posadzki parteru na wysoko�ci max. 90 cm n.p.t.,
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b) gospodarczych - jedna kondygnacja; wysoko�æ po-
mieszczeñ max. 3m, poziom posadzki parteru na wysoko�ci
max. 30 cm n.p.t..

12) Dachy w nowych budynkach, z zastrze¿eniem pkt. 13 i
14 - wysokie, symetryczne, o nachyleniu podstawowych po³aci
30o - 45o lub mansardowe z mo¿liwo�ci¹ dowolnych rozwi¹zañ
do�wietleñ poddaszy. Mo¿liwe u¿ytkowe wykorzystanie podda-
szy. Uk³ad kalenicy - jak w najbli¿ej po³o¿onym budynku z wyso-
kim dachem.

13) Dopuszcza siê dachy p³askie wy³¹cznie w bezpo�red-
nim s¹siedztwie takiej zabudowy.

14) Architektura budynków towarzysz¹cych powinna na-
wi¹zywaæ do architektury budynków mieszkalnych.

§ 16. 1. 1)  Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej - MW z obiektami towarzysz¹cymi i zieleni¹ to-
warzysz¹c¹.

2) Dopuszcza  siê  us³ugi  nie  koliduj¹ce z funkcj¹ miesz-
kaniow¹ w parterach budynków mieszkalnych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1, ustala siê nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabu-
dowy:

1) Istniej¹ce budynki mieszkalne mog¹ podlegaæ moder-
nizacji z zachowaniem warunków § 23 ust.2 i 3.

2) Istniej¹ca zabudowa towarzysz¹ca mo¿e podlegaæ
modernizacji, przebudowie bez mo¿liwo�ci rozbudowy, oraz wy-
mianie, z zachowaniem warunków § 23 ust.2. Wysoko�æ zabu-
dowy towarzysz¹cej - jedna kondygnacja; wysoko�æ pomiesz-
czeñ max. 3m, poziom posadzki parteru na wysoko�ci max.
30 cm n.p.t..

3) W granicach terenu nale¿y urz¹dziæ, w miarê mo¿liwo-
�ci, zieleñ towarzysz¹c¹.

§ 17. 1. 1) Wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej - 1Z,2Z
z przeznaczeniem na zieleñce przyuliczne.

2) Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1, ustala siê nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania terenu:

1) Nale¿y urz¹dziæ zieleñ ozdobn¹ z wy³¹czeniem trwa³ych
nasadzeñ w pasach terenów rezerwowanych pod przysz³e po-
szerzenie ulic.

2) Na terenie 1Z nale¿y urz¹dziæ niezbêdne doj�cia i do-
jazdy na tereny 3P/S i 1MU.

§ 18.1. 1) Wyznacza siê teren ogrodów - RO z urz¹dzenia-
mi towarzysz¹cymi.

2) Dopuszcza siê funkcjê rekreacyjn¹ jako uzupe³nienie
funkcji podstawowej, bez prawa zabudowy.

ROZDZIA£ 3
Zasady rozwoju sieci drogowej

§ 19. 1. Wyznacza siê:
1) Ulice klasy g³ównej:
a) 1 KGp - odcinek ulicy Powstañców �l¹skich w ci¹gu

drogi powiatowej;
· szeroko�æ pasa drogowego - istniej¹ca (ok. 12 m); re-

zerwuje siê pasy terenu pod przysz³e poszerzenie ulicy do wy-
maganej szeroko�ci 25m,

· szeroko�æ jezdni - 7m.
b) 2 KGp - odcinek ulicy ulicy 1-go Maja w ci¹gu drogi

powiatowej;
· szeroko�æ pasa drogowego - istniej¹ca (ok. 7 - 18 m);

rezerwuje siê pasy terenu pod przysz³e poszerzenie ulicy do

wymaganej szeroko�ci 25m, z wy³¹czeniem odcinka w strefie
ochrony konserwatorskiej, gdzie, ze wzglêdu na ochronê obiek-
tów zabytkowych, nie przewiduje siê poszerzenia ulicy.

· szeroko�æ jezdni - 7 m; dopuszcza siê zmniejszenie sze-
roko�ci w  strefie ochrony konserwatorskiej, umo¿liwiaj¹ce lo-
kalizacjê chodników.

 W rejonie skrzy¿owania z ulic¹ Powstañców �l¹skich
nale¿y zachowaæ istniej¹cy krzy¿.

 2)  Ulice klasy lokalnej:
a) 1KLp - odcinek ulicy Dworcowej w ci¹gu drogi powiatowej;
· szeroko�æ pasa drogowego - istniej¹ca (13 - 15 m)
· szeroko�æ jezdni - 6 m.
b)  2KLp - ulica Habryki w ci¹gu drogi powiatowej;
· szeroko�æ pasa drogowego - istniej¹ca (ok. 8 m); rezer-

wuje siê pasy terenu pod przysz³e poszerzenie ulicy do wyma-
ganej szeroko�ci 12m,

· szeroko�æ jezdni - 6 m.

3)  Ulicê klasy dojazdowej (droga gminna - planowana) - KDg
· szeroko�æ pasa drogowego - 10 m,
· szeroko�æ jezdni - 5 m.

     4)   Drogi wewnêtrzne:
a) KW - droga istniej¹ca - z proponowanym przed³u¿e-

niem - obs³uguj¹ca dzia³ki rzemie�lnicze na terenie 1MP i zak³a-
dy na terenie 2P/S. Wymagane urz¹dzenie placu do zawracania
w miejscu poszerzenia pokazanym na rysunku planu.

· Droga powinna spe³niaæ, co najmniej parametry drogi
po¿arowej, okre�lone w przepisach szczególnych, przy czym
warunki do przejazdu lub zawracania pojazdów ga�niczych na-
le¿y, w miarê potrzeby, zapewniæ w granicach posesji.

b) KX - proponowane ci¹gi pieszojezdne, obs³uguj¹ce
dzia³ki na terenach 3MN i 3MP;

· szeroko�æ w linach rozgraniczaj¹cych:
- 5 m, z poszerzeniem na plac manewrowy, pokazanym na

rysunku planu - w przypadku obs³ugi wy³¹cznie dzia³ek jednoro-
dzinnych,

- 8 m - w przypadku obs³ugi równie¿ dzia³ek rzemie�lni-
czych.

§ 20. 1. Na terenach w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic
i dróg zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych z wyj¹t-
kiem:

1) urz¹dzeñ technicznych dróg i zwi¹zanym z utrzymaniem
i obs³ug¹ ruchu,

2) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - na warun-
kach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi.

2. Nale¿y chroniæ istniej¹ce w pasach ulic zadrzewienia
oraz uzupe³niaæ je zachowuj¹c uk³ad i to¿samo�æ.

3. W ci¹gach ulic KGp zaleca siê urz¹dzenie �cie¿ek ro-
werowych, z wy³¹czeniem odcinka w strefie ochrony konserwa-
torskiej.

ROZDZIA£ 4
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej i

komunalnej

§ 21. 1. Ustala siê pe³ne uzbrojenie terenów istniej¹cej i
planowanej zabudowy w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, gazow¹ dla celów bytowych i grzewczych,
elektroenergetyczn¹ i telekomunikacyjn¹.
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1) Zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej sieci wodoci¹go-
wej; na terenach planowanej zabudowy wymagana realizacja
nowych odcinków sieci rozdzielczej.

2) Odprowadzenie �cieków:
a) sanitarnych i technologicznych - poprzez sieæ kanaliza-

cji sanitarnej - do komunalnej oczyszczalni �cieków,
b) wód opadowych i roztopowych - do istniej¹cych syste-

mów kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej.
�cieki technologiczne oraz wody opadowe i roztopowe, w

przypadkach zanieczyszczenia przekraczaj¹cego dopuszczalne
wska�niki, nale¿y przed odprowadzeniem ich do systemów ka-
nalizacyjnych, podczy�ciæ w urz¹dzeniach zak³adowych.

Na terenach planowanej zabudowy wymagana realizacja
nowych odcinków sieci rozdzielczej.

3) Zaopatrzenie w gaz - z istniej¹cej sieci rozdzielczej
gazu zasilanej za po�rednictwem istniej¹cych stacji redukcyj-
nych; w miarê potrzeb mo¿liwa realizacja nowych odcinków sie-
ci rozdzielczej.

4) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cej sie-
ci rozdzielczej.

Dla potrzeb planowanej zabudowy na terenach P/S/K i 3P/S
wymagana jest  rozbudowa podstawowych ci¹gów liniowych
15 kV poprzez w³¹czenie nowych, stacji 15/ 0,4 kV; lokalizacje
planowanych stacji transformatorowych, wskazane na rysunku
zmiany planu s¹ orientacyjne i wymagaj¹ u�ci�lenia na etapie
projektu technicznego.

Zaopatrzenie pozosta³ej planowanej zabudowy - poprzez
w³¹czenie do istniej¹cej sieci.

5) Telekomunikacja - kanalizacj¹ kablow¹.
2. Nowe sieci, o których mowa w ust. 1, nale¿y prowadziæ

w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i planowanych ulic
i dróg wewnêtrznych, w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi. Dopusz-
cza siê lokalizacjê sieci i zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ poza linia-
mi rozgraniczaj¹cymi ulic:

a) je�li lokalizacja ta jest uwzglêdniona w ustaleniach roz-
dzia³ 2 lub na rysunku planu,

b) w przypadkach uzasadnionych szczegó³owymi rozwi¹-
zaniami technicznymi, pod warunkiem uzyskania zgody w³a�ci-
ciela (u¿ytkownika wieczystego) nieruchomo�ci.

3. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - ze �róde³ indywidualnych.

4. Usuwanie odpadów:
1) komunalnych - do odpowiednio przystosowanych do tego

celu pojemników lub kontenerów i na komunalne sk³adowisko,
2) przemys³owych i niebezpiecznych - zgodnie z decyzj¹

w³a�ciwego organu, wydan¹ na podstawie ustawy o odpadach.

ROZDZIA£ 5
Ogólne zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego i

kulturowego

§ 22. 1. Istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, w razie okoliczno�ci wskazuj¹cych na
ich szkodliwy wp³yw na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia
przegl¹du ekologicznego zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. W nowych i modernizowanych obiektach nale¿y stoso-
waæ urz¹dzenia grzewcze elektryczne lub niskoemisyjne (zale-
cane urz¹dzenia opalane gazem lub olejem).

3. Ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu, okre�lone w
przepisach szczególnych przyjmuj¹c warto�ci:

a) dla terenów MN - jak dla terenów zabudowy jednoro-
dzinnej,

b) dla terenów MR, MP, MW, MU - jak dla terenów zabudo-
wy jednorodzinnej z rzemios³em,

c) dla terenu UPo - jak dla terenów zabudowy zwi¹zanej ze
sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.

Dopuszczalny poziom ha³asu obowi¹zuje w granicach w/
w terenów i na granicy tych terenów.

§ 23. 1. Wyznacza siê strefê ochrony konserwatorskiej
typu "B" obejmuj¹c¹ zespó³ zabudowy zagrodowej wraz z tere-
nem szko³y i zabudow¹ wielorodzinn¹ przy ulicy 1 - go Maja. W
strefie ochronie podlega uk³ad oraz charakter zabudowy.

2. W strefie ochrony konserwatorskiej:
1) wyklucza siê lokalizacjê nowych budynków,
2) architektura modernizowanych, przebudowywanych i

wymienianych budynków, z zastrze¿eniem ust.3, powinna na-
wi¹zywaæ charakterem do architektury budynków zabytkowych,
w szczególno�ci:

a) do wykoñczenia �cian zewnêtrznych i dachów budyn-
ków oraz ogrodzeñ stosowaæ materia³y tradycyjne. Zalecany na
�ciany i ogrodzenia - kamieñ wapienny,

b) nachylenie po³aci dachowych - 40o -  45o.
c) do�wietlenie poddaszy nie mo¿e przekraczaæ po³owy

d³ugo�ci po³aci dachowej.
d) zakaz realizacji budynków z dachami p³askimi, uskoko-

wymi i asymetrycznymi.
e) poziom posadzki parteru nie wy¿ej ni¿ 0,6 m nad pozio-

mem terenu.
3. 1) Za budynki zabytkowe uznaje siê, zgodnie  z ewiden-

cj¹ zabytków, po³o¿one   przy ulicy 1-go Maja:
- budynek szko³y na terenie UPo
- budynki mieszkalne nr 2, 6, 10, 12, 20, 22, 24,
- oborê w granicach posesji nr 14.
2)  Budynki  zabytkowe podlegaj¹ ochronie konserwator-

skiej i nie mog¹ byæ przebudowywane i wymieniane; dopuszcza
siê odstêpstwa wy³¹cznie w przypadkach uzasadnionych sta-
nem technicznym budynków, za zgod¹ organu w³a�ciwego do
spraw ochrony zabytków.

3) Przy modernizacji budynków zabytkowych nale¿y zacho-
waæ ich wygl¹d zewnêtrzny, w tym formê, detal architektoniczny i
rodzaj materia³ów wykoñczeniowych.

ROZDZIA£ 6
Przepisy przej�ciowe i koñcowe

§ 24. Do czasu realizacji ustaleñ zmiany planu, tereny
nale¿y u¿ytkowaæ w sposób dotychczasowy.

§ 25. Zgodnie z art. 10, ust. 3 i art. 36, ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³a-
tê od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci stanowi¹cych tereny u¿yt-
ków rolnych zmienionych ustaleniami niniejszej uchwa³y na te-
reny budowlane:

U/S/P - 6 %, P/S - 6 %
MP - 3 %, MN - 0 %.

§ 26. Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Strzelce Opolskie zatwierdzony Uchwa³¹ Nr V/
21/94 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 wrze�nia 1994
r. z pó�. zm. w czê�ci objêtej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 27. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Gerhard Bartodziej
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Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160 poz.1060; 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz.
984 i Nr 127, poz. 1089) podaje siê do publicznej wiadomo�ci
wyniki g³osowania i wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy w Chrz¹stowicach.

I. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono w Okrêgu Wy-
borczym Nr 1. Liczba osób  uprawnionych do g³osowania wyno-
si³a  988.  W g³osowaniu wziê³o udzia³ (osoby,  którym wydano
karty do g³osowania ) 102 wyborców, co stanowi 10,32 % upraw-
nionych do g³osowania.

Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 102
G³osów wa¿nych oddano 99, to jest 97,06 % ogólnej licz-

by g³osów oddanych.
G³osów niewa¿nych oddano 3, to jest 2,94 % ogólnej licz-

by g³osów oddanych.
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Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 19 maja 2003 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Chrz¹stowicach,
przeprowadzonych w dniu 18 maja  2003 r.

G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.

II. Wyniki wyborów w okrêgu s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy Nr 1,  obejmuj¹cy 3 mandaty, w którym

wybierany by³ 1 radny.
 A. Wybory odby³y siê.
 B. G³osowanie przeprowadzono.
 C. Ogólna liczba g³osów oddanych 102
 D. G³osów wa¿nych oddano              99
 E. Radnym zosta³ wybrany:
z listy Nr 1 KWW  MNIEJSZO�Æ  NIEMIECKA - Chrz¹stowice

         KLIMEK  Adam
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

KOMISARZ WYBORCZY
            Ryszard  Janowski

Dzia³aj¹c na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2003 r. w spra-
wie organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich i powiatowych
spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr
62, poz. 560) og³asza siê mo¿liwo�æ zg³aszania kandydatów na
cz³onków rady.

Po jednym kandydacie mog¹ zg³aszaæ:
- organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terenie powiatu

g³ubczyckiego,
- fundacje,
- samorz¹dy terytorialne (gminy, powiaty)
w terminie 30 dni od dnia publikacji og³oszenia w Dzien-

niku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

858

Og³oszenie Starosty G³ubczyckiego

z dnia 12 maja 2003r.

trybu zg³aszania kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych.

Zg³oszenia kandydatów wraz z ich o�wiadczeniami o zgo-
dzie na kandydowanie nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Staro-
stwa Powiatowego; ul. Kochanowskiego 15; 48-100 G³ubczyce.

Wy³onieni kandydaci zostan¹ pisemnie powiadomieni o
powo³aniu w sk³ad rady, które nast¹pi w ci¹gu 30 dni od ostat-
niego dnia zg³aszania kandydatów.

Starosta G³ubczycki
  Dariusz Ka�ków

 Poz. 857-858
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W zwi¹zku z art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudniania osób  nie-
pe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z pó�n. zm.), Starosta
Namys³owski informuje o mo¿liwo�ci zg³aszania kandydatów na
cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nospraw-
nych w Namys³owie.

Organizacje pozarz¹dowe, fundacje oraz jednostki samo-
rz¹du terytorialnego z terenu Powiatu Namys³owskiego mog¹
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Og³oszenie
Starosty Namys³owskiego

z dnia 14 maja 2003r.

w sprawie trybu zg³aszania kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych.

zg³aszaæ po jednym kandydacie do Rady Powiatowej w termi-
nie 30 dni, licz¹c od daty ukazania siê og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zg³oszenie w formie pisemnej nale¿y dostarczyæ do Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Wolno�ci 12a, 46-
100 Namys³ów.

Starosta Namys³owski
Andrzej Spór

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872, Nr 128, poz. 1407, 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w zwi¹z-
ku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 5 maja 2003 r.
nr OF3/1624/2003 pomiêdzy:

Wojewod¹ Opolskim, Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹, zwanym
dalej "Dysponentem" a

Gmin¹ Bia³a, reprezentowan¹ przez Burmistrza Arnolda
Hinderê, zwanego dalej "Podmiotem",

zawarte zosta³o Porozumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1.1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ w
zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami europej-
skimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedreferen-
dalnej pod nazw¹: "Piknik Europejski - "Razem do Europy"

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 31 maja 2003r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 r. na za-
sadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 9.130,00 z³otych (s³ownie: dziewiêæ tysiêcy
sto trzydzie�ci z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1. Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rodków fi-
nansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i Bud¿etu Opol-
skiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i miejscu, kontroli
dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez Podmiot.

2. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g rachun-
kowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych kosztów
realizacji zleconego zadania.
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Porozumienie

z dnia 19 maja 2003 r.
zawarte w Opolu w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji

programu kampanii przedreferendalnej Piknik Europejski - "Razem do Europy"

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania prze-
kazanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je
uzyska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2. Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przezna-
czeniem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z
art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem
finansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzo-
ne przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europej-
skiej Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania
w terminie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 r. wraz z
dowodami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2. W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 r.

3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej do-
tacji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio prze-
pisy ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Poro-
zumienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskie-
go ds. Integracji Europejskiej.

§ 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykony-
wanie Porozumienia.
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§ 7. 1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c Porozumienie Dysponent okre�li kwotê
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobra-
nej w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci
okre�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Burmistrz Wojewoda Opolski
Arnold Hindera El¿bieta Rutkowska

Harmonogram realizacji zadañ

Rodzaj wydatków Kwota

A. HONORARIA

A2. Wyk³adowcy 1.200,00

A3. Obs³uga Punktu Informacyjnego 800,00

HONORARIA RAZEM 2.000,00

B. KOSZTY BEZPO�REDNIE
Wynajêcie boiska ---------

Wynajêcie namiotu ---------

Zaplecze sanitarne 540,00

Zespo³y muzyczne 1.100,00

Dyskoteka 1000,00

Nag³o�nienie 200,00

Serwis porz¹dkowy 200,00

Poczêstunek grochówk¹ stra¿ack¹ ---------

Talony ¿ywno�ciowe 400,00

Pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia akcji edukacyjnej (rzutnik + ekran) 300,00

Suma cz¹stkowa 3.740,00

KOSZT PROMOCJI

Og³oszenie w gazecie ---------

Koszt nagród 1.600,00

Koszt kart do g³osowania referendalnego 115,00

Koszt balonów 630,00

Koszt chor¹giewek 500,00

Koszt ulotek, plakatów, biuletynów 345,00

Koszt materia³ów konkursowych 200,00

Koszty biurowe --------

Suma cz¹stkowa 3.390,00

SUMA CA£O�CI 9.130,00
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Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872, Nr 128, poz. 1407, 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia
2003 r. nr OF3/1538/2003 pomiêdzy:

Wojewod¹ Opolskim, Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹, zwanym
dalej "Dysponentem"  a

Gmin¹ G³ucho³azy, reprezentowan¹ przez Burmistrza
Edwarda Szupryczyñskiego zwanym dalej "Podmiotem"

zawarte zosta³o Porozumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: "Prareferendum Unijne. Europejskie Dni
G³ucho³az".

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 31 maja 2003r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 roku na
zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 59.900,00 z³otych (s³ownie: piêædziesi¹t
dziewiêæ tysiêcy dziewiêæset z³otych) Dysponent przeka¿e Pod-
miotowi po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1. Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania
zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rod-
ków finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿-
nionych pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i
Bud¿etu Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i
miejscu, kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej
przez Podmiot.

2. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2. Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.)
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Porozumienie

z dnia 19 maja 2003 r.

zawarte w Opolu w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji
programu kampanii przedreferendalnej "Prareferendum Unijne. Europejskie Dni G³ucho³az".

§ 5. 1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem
finansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 r. wraz z dowo-
dami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2. W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 r.

3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Poro-
zumienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

§ 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c Porozumienie Dysponent okre�li kwotê
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobra-
nej w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci
okre�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Burmistrz Wojewoda Opolski
Edward  Szupryczyñski El¿bieta Rutkowska
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Porozumienie

 z dnia  19 maja 2003 r.

zawarte w Opolu w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji
programu kampanii przedreferendalnej "Organizacja Prareferendum europejskiego, "Dni Nysy" oraz

�10-lecie partnerstwa Nysa-Lüdinghausen"

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872. Nr 128, poz. 1407, 2002r. Nr 37, poz. 329,Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 5 maja
2003 r. nr OF3/1686/2003 pomiêdzy:

Wojewod¹ Opolskim, Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹, zwanym
dalej "Dysponentem" a

Gmin¹ Nysa, reprezentowan¹ przez Burmistrza Mariana
Smutkiewicza zwanego dalej "Podmiotem" ,

zawarte zosta³o Porozumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: "Organizacja Prareferendum europej-
skiego, "Dni Nysy" oraz 10-lecie partnerstwa Nysa-Lüdinghau-
sen"

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 31 maja 2003r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 roku na
zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 40.000,00 z³otych (s³ownie: czterdzie�ci
tysiêcy z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu,
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1. Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania
zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rod-
ków finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿-
nionych pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i
Bud¿etu Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i
miejscu, kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej
przez Podmiot.

2. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2. Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).
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§ 5. 1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem
finansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 r. wraz z dowo-
dami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2. W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 r.

3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Poro-
zumienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

§ 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-

wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c Porozumienie Dysponent okre�li kwotê
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobra-
nej w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci
okre�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Burmistrz Wojewoda Opolski
Marian Smutkiewicz El¿bieta Rutkowska

Harmonogram wydatków z rezerwy celowej pañstwa w wysoko�ci 40.000,00 na pokrycie kosztów dzia³añ  kampanii
przedreferendalnej - Organizacja prareferendum europejskiego, "Dni Nysy", "X-lecia partnerstwa Nysa - Lüdinghausen"

1. Zadania organizacyjne imprezy plenerowej

-o�wietlenie, nag³o�nienie, transport oraz monta¿ sceny na Stadionie Miejskim
4.000,00

2. Zakup namiotów i wyposa¿enia w celu organizacji ogródków europejskich (4 szt.: ¿ó³te i
granatowe)

3.000,00

3. Dekoracja, monta¿ pod³óg, zainstalowanie o�wietlenia w ogródkach europejskich 2.000,00

4. Wykonanie banerów reklamowych (monta¿, demonta¿) 1.600,00

5. Wykonanie i druk folderów z programem (5.000 szt.) 2.300,00

6. Sporz¹dzenie reporta¿u video+foto 1.000,00

7. Zlecenie obs³ugi sanitarnej Toi-toi wynajem 10 kabin WC wraz z obs³ug¹ przy estradzie i
wyznaczonym punkcie stadionu oraz sprz¹tanie.
Koszty pracowników fizycznych tj. stró¿e nocni, dy¿ur elektryka, obs³uga techniczna

4.000,00

8. Organizacja uroczystej sesji Rady miejskiej; w tym umowa zlecenie lektora 4.000,00

9. Zlecenie ochrony imprezy firmie ochroniarskiej (konkurs ofert) obejmuj¹cej Stadion Miejski
w tym sektory artystów, namiotu dla go�ci miast partnerskich. Wzmocnienie s³u¿b
ochroniarskich przy udziale Stra¿y Miejskiej oraz stra¿aków Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych

4.000,00

10. Koszt imprezy towarzysz¹cej � koncertu kabaretu �Koñ Polski� 11.000,00

11. Organizacja punktów do g³osowania (koszty na karty do g³osowania, balonów, toreb
reklamowych, dekoracja itp.)

3.100,00
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Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.Nr 80
poz. 872, Nr 128, poz. 1407, 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 5 maja
2003 r.  nr OF3/1625/2003 pomiêdzy:

Wojewod¹ Opolskim, Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹ ,zwanym
dalej "Dysponentem"  a

Gmin¹ £ambinowice reprezentowan¹ przez Wójta Andrzeja
Misza zwanego dalej "Podmiotem",

zawarte zosta³o Porozumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: "Nie taka Unia straszna..., czyli jak i ile
mo¿e skorzystaæ polska wie� w procesie integracji".

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 31 maja 2003r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 r. na
zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 9.500,00 z³otych (s³ownie: dziewiêæ tysiê-
cy piêæset z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³osze-
niu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1. Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania
zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rod-
ków finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿-
nionych pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i
Bud¿etu Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie i
miejscu, kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej
przez Podmiot.

2. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4.1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2. Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).
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Porozumienie

z dnia 20 maja 2003 r.

zawarte w Opolu  w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji
programu kampanii przedreferendalnej "Nie taka Unia straszna..., czyli jak i ile mo¿e skorzystaæ polska wie� w procesie

integracji"

§ 5. 1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem
finansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 r. wraz z dowo-
dami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2. W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 r.

3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Poro-
zumienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

§ 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c Porozumienie Dysponent okre�li kwotê
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobra-
nej w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci
okre�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Wójt Wojewoda Opolski
Andrzej Misz El¿bieta Rutkowska
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Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872, Nr 128, poz. 1407; 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688) w
zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia 5 maja
2003 r. nr OF3/1620/2003 pomiêdzy:

Wojewod¹ Opolskim, Pani¹ El¿biet¹ Rutkowsk¹ ,zwanym
dalej "Dysponentem" a

Gmin¹ Rudniki, reprezentowan¹ przez Wójta Andrzeja Py-
ziaka zwanego dalej "Podmiotem" ,

zawarte zosta³o Porozumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1 . 1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami euro-
pejskimi poprzez realizacjê obywatelskiej kampanii przedrefe-
rendalnej pod nazw¹: "Za czy przeciw - krok w stronê Europy".
Cykl spotkañ przedreferendalnych w gminie Rudniki.

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 31 maja 2003r.
natomiast termin rozliczenia do dnia 15 czerwca 2003 r. na
zasadach okre�lonych w § 5 niniejszego Porozumienia.

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysoko�ci 7.065,00 z³otych (s³ownie: siedem tysiê-
cy sze�ædziesi¹t piêæ z³otych) Dysponent przeka¿e Podmiotowi
po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2. 1. Kontrola finansowa prawid³owo�ci wykonywania
zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych �rod-
ków finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿-
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Porozumienie

z dnia 20 maja 2003 r.

zawarte w Opolu w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji
programu kampanii przedreferendalnej "Za czy przeciw - krok w stronê Europy". Cykl spotkañ przedreferendalnych w

gminie Rudniki.

nionych pracowników Dysponenta, w tym Wydzia³u Finansów i
Bud¿etu Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w ka¿dym czasie
i miejscu, kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnio-
nej przez Podmiot.

2. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okre�lenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnie lub na
pi�mie, w zale¿no�ci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okre�lonym, wyja�nieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

§ 4. 1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych �rodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okre�lonych Porozumieniem.

2. Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega zwrotowi do bud¿etu pañstwa, zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

§ 5. 1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem
finansowym z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone
przez Podmiot i dostarczone do Biura Integracji Europejskiej
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego do zaakceptowania w ter-
minie nie pó�niej ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 r. wraz z dowo-
dami poniesionych na realizacjê zadania wydatków.

2. W przypadku niewykonania lub czê�ciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czê�ci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie pó�niej jednak ni¿ do dnia 15 czerwca 2003 r.
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3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego Poro-
zumienia powierza siê Pe³nomocnikowi Wojewody Opolskiego
ds. Integracji Europejskiej.

§ 6. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okoliczno�ci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialno�ci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie Porozumienia.

§ 7. 1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia, a w
szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowane-
go zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz
oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c Porozumienie Dysponent okre�li kwotê
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobra-
nej w nadmiernej wysoko�ci wraz z odsetkami, w wysoko�ci
okre�lonej jak dla zaleg³o�ci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie z
zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148).

§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Wójt Wojewoda Opolski
Andrzej Pyziak El¿bieta Rutkowska


