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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 2001r. Nr 142 poz. 1591,  2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U z 1999r., Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr
111, poz. 1279, 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz.
1268,  2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 ,  2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112)- Rada Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Przepisy ogólne

§1.1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego Gminy D¹browa zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XII/61/91 Rady Gminy w D¹browie z dnia  5 grudnia 1991r.
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 19 poz. 313) oraz pó�niejszymi zmianami wpro-
wadzonymi do tego planu.

2. Zmiana planu obejmuje dzia³ki nr 27 i 28 z k.m. 1  we wsi
Siedliska, przeznaczone dotychczas na cele rolne (RP)  oraz planowa-
n¹ drogê ponadlokaln¹ (TK III).

3. Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 jest integraln¹ czê�ci¹
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne rysunku planu s¹ obowi¹-
zuj¹ce:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania;

2) linie podzia³u terenu na dzia³ki budowlane obowi¹zuj¹ce z
zastrze¿eniem ust.5;

3) oznaczenia obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy;

4) oznaczenia liniowe ci¹gów pieszych.
5. Dopuszcza siê  wyznaczenie wiêkszych dzia³ek budowla-

nych poprzez ³¹czenie s¹siaduj¹cych dzia³ek wzd³u¿ ustalonych na
rysunku planu linii podzia³u.

§2.Przedmiotem ustaleñ planu jest:
1. Przeznaczenie terenu.
2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych

zasadach zagospodarowania.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz

linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury.
4. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie zabudowy i
gabaryty obiektów , a tak¿e maksymalne lub minimalne wska�niki zabu-
dowy.

5. Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
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Uchwa³a Nr VII/61/03
Rady Gminy D¹browa

z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy D¹browa.

6. Tymczasowe sposoby zagospodarowania oraz u¿ytkowania
terenu.

§3.Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mówi siê o:
1. Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu , o których

mowa w §1uchwa³y o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej.
2. Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu w

skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ prze-

pisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
4. Terenie - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony liniami roz-

graniczaj¹cymi obszar o okre�lonym przeznaczeniu podstawowym,
oznaczony odpowiednim symbolem.

5. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym terenie, wy-
znaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.

6. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznacze-
nie podstawowe.

7. Zagospodarowaniu tymczasowym - dopuszczalny pla-
nem sposób u¿ytkowania lub zagospodarowania terenu do czasu re-
alizacji przeznaczenia  podstawowego.

8. Urz¹dzeniach towarzysz¹cych- nale¿y przez to rozumieæ
obiekty podziemne i nadziemne technicznego wyposa¿enia,  s³u¿¹ce
funkcji podstawowej.

9. Us³ugi komercyjne - funkcje terenów w zakresie handlu,
gastronomii, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

10. Us³ugi bytowe - us³ugi s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb bie¿¹-
cych mieszkañców takie jak: fryzjerskie, krawieckie, fotograficzne,
optyczne, administracji, zarz¹dzania, projektowania, obs³ugi podatkowej, i
inne nie wymagaj¹ce wielokrotnej obs³ugi transportowej w ci¹gu doby oraz
ciê¿kiego transportu dostawczego.

11. Us³ugi administracji - us³ugi zwi¹zane z zarz¹dzaniem i
obrotem nieruchomo�ciami a tak¿e niepubliczne i publiczne us³ugi kultu-
ry, zdrowia, o�wiaty.

 Rozdzia³ II
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§4. Obszar objêty zmian¹ planu dzieli siê na jednostki terenowe
wyznaczone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
których w niniejszej uchwale wprowadza siê odpowiednio symbole i
okre�la siê przeznaczenie:

1. 018MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. 019MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z

us³ugami.
3. 020MNS - tereny zabudowy mieszkaniowej szeregowej.
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4. 021UAK - tereny us³ug bytowych i administracji gospodarczej.
5. 022ZP - tereny zieleni izolacyjnej i parkowej.
6. KW - tereny dróg wewnêtrznych.
7. KX - ci¹gi piesze.
8. EE -  teren lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ elektroenergetycznych.

§5.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczo-
nych symbolami 018MN s¹ nastêpuj¹ce:

1. Zasady zagospodarowania terenów:
1) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej wolno stoj¹cej;
2) dopuszcza siê lokalizacjê drobnych us³ug bytowych wbudo-

wanych nie przekraczaj¹cych 20% powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego.

2. Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cych dróg okre-

�la rysunek planu;
2) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy do dwóch kondygnacji

naziemnych do 9m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu
kalenicy;

3) mo¿liwo�æ wykorzystania poddasza na cele mieszkaniowe;
4) dachy  spadziste  o nachyleniu do 450, kryte dachówk¹ lub

materia³em dachówkopodobnym, dopuszczalne wielospadowe;
5) mo¿liwo�æ stosowania podpiwniczenia budynków, o wyso-

ko�ci do 1,5m nad poziomem terenu;
6) tereny zabudowane, utwardzone nawierzchnie , dojazdy i

doj�cia  nie powinny przekraczaæ 40% powierzchni dzia³ki, pozosta³a
czê�æ winna byæ zagospodarowana zieleni¹ biologicznie czynn¹,
ozdobn¹ w tym urz¹dzeñ i obiektów ma³ej architektury;

7) na dzia³kach z us³ugami nale¿y przewidzieæ w obrêbie terenu
miejsca postojowe na samochody dla u¿ytkowników sta³ych i prze-
bywaj¹cych czasowo;

8) dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
w granicy dzia³ek, ze wskazaniem ich zblokowania.

§6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczo-
nych symbolami 019MNU s¹ nastêpuj¹ce:

1. Zasady zagospodarowania terenów:
1) przeznaczenie podstawowe  teren zabudowy mieszkaniowo

- us³ugowej;
2) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug bytowych oraz komercyjnych nie

przekraczaj¹cych 150% powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego.
2.  Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cych dróg okre-

�la rysunek planu;
2) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy do trzech kondygnacji

naziemnych;
3) dachy  spadziste kryte dachówk¹ lub materia³em dachówko-

podobnym, dopuszczalne wielospadowe;
4) mo¿liwo�æ stosowania podpiwniczenia budynków, o wyso-

ko�ci do 1,5m nad poziomem terenu;
5) tereny zabudowane, utwardzone nawierzchnie , dojazdy i

doj�cia  nie powinny przekraczaæ 40% powierzchni dzia³ki, pozosta³a
czê�æ winna byæ zagospodarowana zieleni¹ biologicznie czynn¹,
ozdobn¹ z dopuszczeniem urz¹dzeñ i obiektów ma³ej architektury;

6) dla potrzeb lokalizowanych us³ug nale¿y przewidzieæ w obrê-
bie terenu  miejsca postojowe na samochody i rowery;

7) dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
w granicy dzia³ek.

§7.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczo-
nych symbolami 020MNS s¹ nastêpuj¹ce:

1. Zasady zagospodarowania terenów:
1) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej szeregowej lub alternatywnie jednorodzinnej;
2) dopuszcza siê lokalizacjê drobnych us³ug bytowych wbudo-

wanych, nie przekraczaj¹cych 15% powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego.

2. Zasady zabudowy dzia³ek dla zabudowy szeregowej:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cych dróg okre-

�la rysunek planu;
2) dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicy dzia³ek;
3) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy do trzech kondygnacji

naziemnych, w tym  poddasze u¿ytkowe;
4) dachy  spadziste kryte dachówk¹ lub materia³em dachówko -

podobnym, dopuszczalne wielospadowe;
5) mo¿liwo�æ stosowania podpiwniczenia budynków, oraz loka-

lizacji w czê�ci podziemnej gara¿y, o wysoko�ci do 1,5m nad poziomem
terenu;

6) tereny  niezabudowane poza niezbêdnymi dojazdami i doj-
�ciami winny byæ zagospodarowane zieleni¹ ozdobn¹, urz¹dzeniami i
obiektami ma³ej architektury;

7) na dzia³kach z us³ugami nale¿y przewidzieæ w obrêbie terenu
miejsca postojowe na samochody dla u¿ytkowników sta³ych i przeby-
waj¹cych czasowo.

3. Zasady zabudowy dzia³ek dla zabudowy jednorodzinnej :
obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu oznaczonego symbolem 018 MN.

§8.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczone-
go symbolem 021UAK s¹ nastêpuj¹ce:

1. Zasady zagospodarowania terenów:
1) przeznaczenie podstawowe - teren  zabudowy us³ugowej w

zakresie us³ug administracji  komercyjnych i bytowych;
2) dopuszcza siê lokalizacjê mieszkañ wbudowanych na wy-

¿szych kondygnacjach towarzysz¹cym us³ugom pod warunkiem aby
nie zajmowa³y one wiêcej ni¿ 30% powierzchni u¿ytkowej przezna-
czonej na us³ugi.

2. Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cych dróg okre-

�la rysunek planu;
2) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy do trzech kondygnacji

naziemnych, w tym  poddasze u¿ytkowe;
3) dachy  spadziste kryte dachówk¹ lub materia³em dachówko -

podobnym, dopuszczalne wielospadowe;
4) mo¿liwo�æ stosowania podpiwniczenia budynków, oraz loka-

lizacji w czê�ci podziemnej gara¿y, o wysoko�ci do 1,5m nad poziomem
terenu;

5) tereny  niezabudowane poza niezbêdnymi dojazdami i doj-
�ciami winny byæ zagospodarowane zieleni¹ ozdobn¹, urz¹dzeniami i
obiektami ma³ej architektury;

6) w obrêbie terenu przewidzieæ miejsca postojowe na samo-
chody i rowery.

§9. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczone-
go symbolem 022ZP  s¹ nastêpuj¹ce:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urz¹dzonej o
charakterze rekreacyjnym.

2. Zabrania siê realizacji jakiejkolwiek zabudowy  poza  urz¹dze-
niami  i obiektami ma³ej architektury oraz s³u¿¹cej rekreacji codziennej
ogólnodostêpnej.

3. Zaleca siê urz¹dzenie ci¹gów pieszych i �cie¿ek rowerowych.
4. Wskazane wzbogacenie terenów zieleni¹ trzypiêtrow¹, z

wyj¹tkiem obszaru w obrêbie elektroenergetycznej linii napowietrznej.
5. Dopuszcza siê realizacjê o�wietlenia terenu.
6. Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury tech-

nicznej dla obs³ugi terenu objêtego planem.

§10.Warunki zagospodarowania i kszta³towania dróg s¹ nastê-
puj¹ce:

1. KWd - droga dojazdowa o szeroko�ci docelowej 15m w li-
niach rozgraniczenia, w tym:

1) 2 pasy jezdni o szeroko�ci 3,5 m ka¿dy;
2) chodniki obustronne o szeroko�ci minimalnej 1,5 m;
3) pasy zieleni izolacyjnej.
2. KWl1 - droga lokalna o szeroko�ci 12 m w liniach rozgranicze-

nia z zatokami jak na rysunku planu , w tym:
1) 2 pasy jezdni o szeroko�ci 3,0 m ka¿dy;
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2) chodniki obustronne o szeroko�ci 1,5 m;
3) pasy zieleni izolacyjnej.
3. KWl2 - droga lokalna o szeroko�ci 10m w liniach rozgraniczenia

z zatokami jak na rysunku planu,  w tym:
1) 2 pasy jezdni o szeroko�ci 3,0 m ka¿dy;
2) chodniki obustronne o szeroko�ci 1,5 m, dopuszcza siê chod-

nik jednostronny kosztem poszerzenia pasów zieleni;
3) pasy zieleni izolacyjnej.
4. KX - ci¹gi piesze o szeroko�ci minimalnej 3,0m.

§11.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczone-
go symbolem EE  s¹ nastêpuj¹ce:

1. Przeznaczenie podstawowe - teren lokalizacji obiektów i
urz¹dzeñ elektroenergetycznych.

2. Dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowej dla obs³ugi
terenu objêtego planem zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami
szczególnymi.

Rozdzia³ III

§12. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego. Nowe odcin-
ki sieci rozdzielczej nale¿y prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg
o przekrojach zabezpieczaj¹cych potrzeby przeciwpo¿arowe.

2. Odprowadzenie �cieków sanitarnych docelowo do sieci
kanalizacji wiejskiej, w okresie przej�ciowym do szczelnych zbiorników
wybieralnych i wywo¿one na oczyszczalniê �cieków. Sieci kanalizacyj-
ne nale¿y prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg. Zabrania siê
stosowania systemów oczyszczania z instalacj¹ rozs¹czaj¹c¹.

3. Odprowadzenie �cieków deszczowych poprzez system
kanalizacji deszczowej prowadzony w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.
Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza siê odprowadze-
nie wód deszczowych z dzia³ek budowlanych powierzchniowo. Reali-
zacja kanalizacji deszczowej winna nast¹piæ nie pó�niej ni¿ z chwil¹
budowy dróg.

4. Zaopatrzenie w ciep³o - ze �róde³ indywidualnych z zasto-
sowaniem niskoemisyjnych �róde³ energii z dopuszczeniem wysoko-
sprawnych �róde³ opalanych paliwem sta³ym.

5. Zaopatrzenie w gaz - wy³¹cznie w powi¹zaniu z systemem
wiejskim. Nie przewiduje siê rozbudowy sieci wy³¹cznie na potrzeby
terenu objêtego planem. Ewentualna rozbudowa sieci gazowej winna
byæ realizowana w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.

Dla gazoci¹gu wysokiego ci�nienia ustala siê strefê bezpieczeñ-
stwa (ograniczonego inwestowania dla potrzeb niniejszego planu o sze-
roko�ci do 25m, licz¹c od osi gazoci¹gu w zale¿no�ci od rodzaju obiek-
tów terenowych). Realizacja inwestycji w obrêbie strefy wymaga uzgod-
nienia z dystrybutorem sieci gazowych wysokich ci�nieñ.

6. Telekomunikacja - docelowo kanalizacj¹ kablow¹ prowa-
dzon¹ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.

7. Gospodarka odpadami - winna byæ prowadzona zgodnie z
gminnym programem usuwania nieczysto�ci sta³ych oraz przepisami
szczególnymi. Odpady komunalne nale¿y gromadziæ w sta³ych pojemni-
kach i usuwaæ na wysypisko odpadów o uregulowanym statusie praw-
nym za po�rednictwem uprawnionego podmiotu.

8. Elektroenergetyka - zasilanie w energiê elektryczn¹ z  prze-
widzianej do realizacji stacji transformatorowej z dowi¹zaniem do linii
15kV. Zasilanie budynków oraz o�wietlenie ulic liniami  kablowymi 0,4kV
realizowanymi w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.

W przypadku wyst¹pienia kolizji obiektów nowo projektowanych
z istniej¹c¹ sieci¹ elektroenergetyczn¹, dopuszcza siê jej przebudowê zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, na warunkach uzgodnionych
z Zak³adem Energetycznym.

Rozdzia³ IV

§13.Wymagania w zakresie ochrony �rodowiska, zdro-
wia, bezpieczeñstwa ludzi mienia oraz ochrony dóbr kultury

1. Na terenie objêtym zmian¹ planu zabrania siê lokalizacji przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, o których
mowa w przepisach szczególnych.

Nale¿y stosowaæ rozwi¹zania minimalizuj¹ce oddzia³ywanie na
otoczenie w zakresie emisji zanieczyszczeñ do atmosfery, gleby, wi-
bracji i ha³asu mog¹ce pogorszyæ warunki zamieszkania lub powodo-
waæ inne ograniczenia na terenach s¹siednich.

2. Dla celów okre�lenia dopuszczalnych poziomów ha³asu w
�rodowisku, o których mowa w przepisach szczególnych, dokonuje
siê nastêpuj¹cych wskazañ:

1) do terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ zalicza siê tereny
oznaczone na rysunku planu symbolami: 018MN, 020MNS, 019MNU;

2) do terenów na cele wypoczynkowo - rekreacyjne  zalicza
siê tereny oznaczone symbolem 022ZP.

3. W przypadku ujawnienia podczas robót ziemnych przedmio-
tów posiadaj¹cych cechy zabytku, nakazuje siê wszelkie roboty wstrzy-
maæ i postêpowaæ zgodnie z przepisami o ochronie dóbr kultury.

4. Przy realizacji obiektów u¿yteczno�ci publicznej, w tym dróg,
nale¿y uwzglêdniæ konieczno�æ dostosowania ich do korzystania
przez osoby niepe³nosprawne, w tym poruszaj¹ce siê na wózkach
inwalidzkich.

Rozdzia³ V

§14.Tymczasowe sposoby zagospodarowania i u¿ytko-
wania terenu

1. Do czasu zabudowy terenu zgodnie z ustaleniami niniejsze-
go planu dopuszcza siê z zastrze¿eniem ust. 2 rolnicze u¿ytkowanie
terenu, w tym cele ogrodnicze.

2. Do czasu zabudowy terenu zgodnie z ustaleniami niniejsze-
go planu, teren oznaczony symbolem 021UAK nale¿y zagospodaro-
waæ zgodnie z ustaleniami planu dotycz¹cego terenu oznaczonego
symbolem 022ZP.

Rozdzia³ VI
Ustalenia pozosta³e.

§15. Dla terenów objêtych niniejsz¹ zmian¹ planu zgodnie z
art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê
stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty w zwi¹zku ze wzro-
stem warto�ci nieruchomo�ci, w wysoko�ci:

1. Dla terenów oznaczonych symbolami 018MN, 019MNU,
020MNS, 021UAK -   20%.

2. Dla terenów komunikacji i terenów oznaczonych symbolami
022ZP, EE -   0%.

§16.Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy D¹browa, za-
twierdzonego uchwa³¹ Nr XII/61/91 Rady Gminy w D¹browie z dnia
5 grudnia 1991r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 19 poz. 313 z pó�n. zm.) w
czê�ci uregulowanej niniejsz¹ uchwa³¹

§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹bro-
wa.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek
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 Rada Miejska w Dobrodzieniu, dzia³aj¹c na podstawie art.
18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) w zwi¹z-
ku z art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.-  o gospo-
darce nieruchomo�ciami  (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pó�n.
zm.)   u c h w a l a ,  co  nastêpuje:

§ 1. 1) Punkt II ust. 3 za³¹cznika do uchwa³y Nr XXXVI/227/98
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  z dnia 15 czerwca 1998 r. otrzy-
muje nastêpuj¹ce brzmienie :

Zbywanie nieruchomo�ci w drodze bezprzetargowej nastê-
puje na zasadach i w sposób  okre�lony  w art. 37 ust. 2 ustawy o
gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z  2000 r.  Nr 46, poz. 543
z pó�n. zm.),

2)  dodaje siê ust. 4 do punktu II za³¹cznika do uchwa³y
Nr XXXVI/227/98  Rady Miejskiej   w Dobrodzieniu z dnia 15 czerw-
ca 1998 r. o tre�ci:

892

Uchwa³a Nr VI/39/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 3 kwietnia 2003 r.

 w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVI/227/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie  okre�lenia zasad nabycia,
zbycia i obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych,  wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

 " Zwalnia siê z obowi¹zku zbycia w drodze przetargu
nieruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ  gminy Dobrodzieñ , prze-
znaczone pod budownictwo mieszkaniowe, realizacjê urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, je¿eli cele
te bêd¹ realizowane  przez podmioty, dla  których s¹ to cele
statutowe i których dochody przeznacza siê w ca³o�ci na dzia-
³alno�æ statutow¹."

§ 2 .Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

 § 3 .Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach og³o-
szeñ i w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

                                             Przewodnicz¹cy
                                             Rady Miejskiej

                                              Joachim  Kiwic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.)-Rada Miejska w G³ogówku  uchwala:

§ 1 . Statut Gminy G³ogówek,  w brzmieniu stanowi¹cym
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

§ 3.  Uchwa³a  wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa  Opolskiego.

                                                                  Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                             Marek Pelka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/24/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 24 lutego 2003 r.

STATUT  GMINY  G£OGÓWEK

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.Statut okre�la:
1) ustrój Gminy G³ogówek
2) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miej-

skiej i Komisji Rady Miejskiej
3) tryb pracy Burmistrza G³ogówka
4) pracownicy samorz¹dowi
5) zasady tworzenia i dzia³ania klubów radnych Rady

Miejskiej
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Uchwa³a  Nr  IV /24/ 2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy G³ogówek.
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6) zasady udostêpniania dokumentów Rady, Komisji Rady
i Burmistrza

7) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-
stek pomocniczych Gminy oraz uprawnienie jednostek pomoc-
niczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach bu-
d¿etu Gminy.

8) postanowienia koñcowe.

§ 2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y to rozumieæ Gminê G³ogówek
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ  Radê Miejsk¹ w G³o-

gówku
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miej-

skiej
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Miejskiej
5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza G³o-

gówka lub jego Zastêpcê
6) Sekretarzu - nale¿y przez to rozumieæ Sekretarza Gminy

G³ogówek
7) Skarbniku - nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika Gminy

G³ogówek
8) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy G³ogó-

wek.

Rozdzia³ II
 Gmina

§ 3. 1. Gmina G³ogówek jest podstawow¹ jednostk¹ lo-
kalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które zamieszkuj¹ na obszarze Gmi-
ny, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹ gminn¹
wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lo-
kalne poprzez udzia³ w referendum, wyborach powszechnych
oraz poprzez swe organy.

§ 4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Prudnickim w
Województwie Opolskim i obejmuje obszar 170 km 2 a jej grani-
ce okre�lone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statu-
tu.

2. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz kolonie i przysió³ki stosownie
do potrzeb.

3. Burmistrz, prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.

§ 5. 1. W celu wykonania swych zadañ Gmina tworzy jed-
nostki organizacyjne.

2. Burmistrz, prowadzi rejestr gminnych jednostek orga-
nizacyjnych.

§ 6. 1. Herbem Gminy jest herb miasta G³ogówek, przed-
stawiaj¹cy na czerwonej tarczy trzy grona winnej latoro�li, roz-
dzielone trzema no¿ami do ich zbioru. Wzór herbu okre�la za-
³¹cznik nr 2 do Statutu.

2. Barwy Gminy okre�laj¹ kolory zielony i czerwony, wywo-
dz¹ce siê z barw tarczy herbowej.

3. Pieczêæ gminy jest okr¹g³a z herbem Gminy umiesz-
czonym na po�rodku oraz  napisem w otoku: Gmina G³ogówek.

Wzór pieczêci zawiera za³¹cznik nr 3 do Statutu.
Zasady u¿ywania pieczêci Gminy okre�la Rada odrêbn¹

uchwa³¹.

4. Flag¹ Gminy G³ogówek jest prostok¹tny p³at tkaniny
podzielony proporcjonalnie na dwa równe pola o kszta³cie pro-
stok¹tów, lewe pole jest koloru zielonego, a prawe pole - koloru
czerwonego.

W czê�ci centralnej flagi, umieszczony jest herb Gminy.
Wzór flagi okre�la za³¹cznik nr 4 do Statutu.
5. Flagê Gminy wywiesza siê w budynku Urzêdu lub przed

budynkiem z okazji �wi¹t i uroczysto�ci pañstwowych i gmin-
nych.

6. Rada Miejska mo¿e nadaæ obywatelom i instytucjom
tytu³y " Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy G³ogówek" oraz  " Honoro-
wy Obywatel Miasta i Gminy G³ogówek".

Tryb nadawania tytu³ów okre�la Regulamin uchwalony
przez Radê Miejsk¹.

§ 7. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto G³ogówek.

Rozdzia³ III
Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 8. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w
Gminie.

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata licz¹c od dnia  wyborów.

§ 9. 1. Pierwsz¹  sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Prze-
wodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w terminie 7 dni od og³o-
szenia zbiorczych wyników wyborów do rady gmin na obszarze
ca³ego kraju, w szczególno�ci dokonuj¹c:

a) ustalenia daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
b) ustalenia  porz¹dku obrad
c) otwarcia sesji
d) powierzenia przewodnictwa obrad najstarszemu wie-

kiem radnemu.
2. Przewodnicz¹cy - senior przeprowadza akt �lubowania

radnych.

§ 10. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Burmistrza, w zakresie w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.

2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci.

§ 11. Wewnêtrzne struktury Rady to:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dora�ne komisje do okre�lonych zadañ.

§ 12. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹ wykonuje zadania w zakresie okre�lonych w

§ 76 niniejszego  Statutu.
2) Bud¿etu, Finansów, Inwestycji i Remontów: zajmuje siê

³adem przestrzennym, drogownictwem, inwestycjami i remon-
tami oraz opiniowaniem planów finansowych i bud¿etu Gminy,
opiniowaniem projektów inicjatyw spo³ecznych i mo¿liwo�ci po-
mocy finansowej z bud¿etu  gminy,

3) Rolnictwa i Ochrony �rodowiska: zajmuje siê ca³o�ci¹
spraw rolnictwa, szczególnie ochron¹ �rodowiska i przyrody
utrzymaniem czysto�ci, ochron¹ ludno�ci w przypadku klêsk ¿y-
wio³owych, oraz sprawami odnowy wsi,

4) Spraw Spo³ecznych: zajmuje siê szczególnie pomoc¹
spo³eczn¹, podstawow¹ opiek¹ zdrowotn¹, porz¹dkiem publicz-
nym i bezpieczeñstwem obywateli, problematyk¹ cmentarzy,
wspó³prac¹ z organizacjami porz¹dkowymi i ze spo³eczno�cia-
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mi lokalnymi i regionalnymi innych pañstw-partnerstwa miast
integracj¹ z Uni¹ Europejsk¹ na szczeblu Gminy, ponadto funk-
cjonowaniem o�wiaty i bazy placówek szkolnych, przedszkol-
nych, kulturalnych sportowych.

2. Do zadañ sta³ych Komisji nale¿y:
a) opiniowanie pracy administracji Gminy w zakresie

spraw, do których komisja zosta³a powo³ana.
b) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przedk³adanych

Komisji przez Radê oraz spraw przedk³adanych przez cz³onków
Komisji, a tak¿e Burmistrza;

c) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przy-
gotowywanie projektów uchwa³ Rady.

3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�-
ne komisji do wykonywania  okre�lonych zadañ, okre�laj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 13.1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i pro-
wadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje  Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynno�ci zwi¹zane  ze zwo³aniem pierwszej sesji obej-
muj¹:

a) okre�lenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej Rady,

b) przygotowanie porz¹dku obrad,
c) dokonanie otwarcia sesji,
d) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wie-

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.
4. Porz¹dek obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt. 2, powinien

obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza, poprzedniej kadencji o
stanie Gminy.

§ 14.Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobec-
no�ci Wiceprzewodnicz¹cy:

1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami

uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do

wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 15.W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹-
cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swojej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§ 16. Pod nieobecno�æ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprzewodnicz¹cy.

§ 17. W razie jednoczesnej nieobecno�ci wakatu funkcji
Przewodnicz¹cego oraz Wiceprzewodnicz¹cych Rady, sesjê
zwo³uje najstarszy wiekiem radny.

§ 18. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady  prace komisji Rady.

2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1,
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

§ 19. Obs³ugê Rady i jej organów wykonuje Biuro Rady
Referatu Organizacyjnego.

Rozdzia³ IV
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 20. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okre�lone w usta-
wie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak¿e w
przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. W drodze uchwa³y Rada mo¿e podejmowaæ tak¿e:
a) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do

okre�lonego postêpowania
b) o�wiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okre�lonej

sprawie,
c) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania

adresatów zewnêtrznych do okre�lonego postêpowania, pod-
jêcia inicjatywy czy zadania,

d) opinie - zawieraj¹ce o�wiadczenia wiedzy oraz oceny
e) stanowiska - zawieraj¹ce okre�lenie zadania na temat.

3. Do postanowieñ, deklaracji, o�wiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania ini-
cjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

2. Przygotowanie sesji

§ 21.1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a) ustalenie porz¹dku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

3. Sesje zwo³uje  Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upo-
wa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych, a tak¿e:

- na wniosek Radnych co najmniej 1/4 ustawowej liczby
cz³onków Rady,

- na wniosek Burmistrza.
4. O terminie, miejscu i porz¹dku obrad sesji   powiada-

mia siê radnych  najpó�niej na 7 dni przed terminem obrad,
listownie lub w inny skuteczny sposób.

5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wy-
znaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji
mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed
g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku
obrad.

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie ob-
rad Rady powinno byæ poddane do publicznej wiadomo�ci w
sposób zwyczajowo przyjêty.

7. Termin, o którym mowa w ust 4, rozpoczyna bieg od
dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie odbywania
sesji.

§ 22.1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po za-
siêgniêciu opinii Burmistrza, ustala  listê osób zaproszonych na
sesjê.

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym -
Burmistrz,  Z-ca Burmistrza oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
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3. Przebieg sesji

§ 23. Burmistrz, obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej po-
mocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 24. Publiczno�æ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.

§ 25. Wy³¹czenie jawno�ci sesji jest dopuszczalne jedy-
nie w przypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych.

§ 26. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d� radnego,

Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu
tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1,
Rada mo¿e postanowiæ  w szczególno�ci ze wzglêdu na nie-
mo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub
innychnie przewidzianych przeszkód, uniemo¿liwiaj¹cych Radzie
w³a�ciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opu�cili obrady przed ich zakoñ-
czeniem, odnotowuje siê w protokole.

§ 27. Kolejne sesje Rady  zwo³ywane s¹ w terminach
ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okre�lonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.

§ 28. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci
co najmniej po³owy swego ustalonego sk³adu.

2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e wów-
czas podejmowaæ uchwa³.

§ 29. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego czynno�ci

okre�lone w ust. 1 wykonuje jeden  z Wiceprzewodnicz¹cych
Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.

3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e po-
wo³aæ spo�ród radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu pro-
wadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum
oraz wykonywanie innych czynno�ci o podobnym charakterze.

§ 30. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: " Otwieram  sesjê Rady Miej-
skiej w G³ogówku ".

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad.

§ 31. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pyta-
nie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

§ 32. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach po-

dejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza w okresie miê-

dzy sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów  uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich

sesjach,
7) wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

§ 33. 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 32 pkt. 3 , sk³a-
da Burmistrz, lub wyznaczony przez niego zastêpca.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 34. 1. Wnioski i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza.
2. Wniosek lub zapytanie powinno zawieraæ krótkie przed-

stawienie stanu faktycznego, bêd¹cego ich przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ pytania.

3. Wnioski sk³ada siê w formie ustnej lub pisemnej. For-
ma pisemna trafia na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewod-
nicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.

4. Odpowied�  na wniosek jest udzielana w formie takiej w
jakiej zosta³ z³o¿ony. Odpowiedzi na ustnie z³o¿one wnioski ad-
resat sk³ada odpowied� ustnie najpó�niej na nastêpnym posie-
dzeniu. Na wniosek, interpelacjê pisemn¹ - odpowied� pisem-
n¹, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radne-
go sk³adaj¹cego interpelacjê.

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje udziela Burmistrz lub
w³a�ciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
wnioskuj¹cy mo¿e zwróciæ  siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
wnioskach i zapytaniach i  odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

8. Dwa razy w roku Rada Miejska przyjmuje pisemn¹ in-
formacje  z realizacji wniosków w minionym pó³roczu.

§ 35. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych pro-
blemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.

2. Zadania formu³owane s¹ w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni.

§ 36. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad ka¿-
dym z punktów.

2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejno�ci¹.

3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia Prze-
wodnicz¹cego Rady.

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

§ 37. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³o�ci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi doty-
cz¹ce tematu, formy, czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w  szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê " do rzeczy".

3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d�
uchybiaj¹ powadze  sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje rad-
nego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e
odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienie ust 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publiczno�ci.

5. W przypadku zak³ócania porz¹dku  obrad b¹d� narusze-
nia powagi sesji, Przewodnicz¹cy mo¿e wezwaæ odpowiednie
s³u¿by porz¹dkowe do doprowadzenia spokoju, porz¹dku.
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§ 38. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmu-
je do protoko³u sesji  wyst¹pienie radnego zg³oszone na pi�mie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.

§ 39. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno-
�ci¹ w sprawie wniosków natury  formalnej, w szczególno�ci
dotycz¹cych:

- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod

dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jednego g³osu "
przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowa-
nie.

§ 40. 1. W sprawach osobowych Rada rozpatruje w obec-
no�ci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ ina-
czej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieuspra-
wiedliwionej nieobecno�ci zainteresowanego na sesji.

§ 41. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie  potrzeby zarz¹dza przerwê w celu umo¿-
liwienia w³a�ciwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania siê
do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a je�li zaistnieje taka
konieczno�æ - przygotowania poprawek w rozpatrywanym doku-
mencie.

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczy-
na procedurê g³osowania.

3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu za-
rz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ rad-
nym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku
formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 42. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê "Zamykam  sesjê Rady
Miejskiej w G³ogówku ".

2.  Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 43. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ

tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do

oczywistych omy³ek.

§ 44. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia, maj¹ zastosowanie ogól-
ne przepisy porz¹dkowe w³a�ciwe dla miejsca, w którym sesja
siê odbywa.

§ 45. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

2. Protokó³ z sesji powinien w szczególno�ci zawieraæ :
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej roz-

poczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i
nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewen-

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ

albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwa-
lonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pi-
semnych wyst¹pieñ,

7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³o-
sów: "za",  "przeciw" i  "wstrzymuj¹cych" oraz g³osów niewa¿-
nych,

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêb-
nego do tre�ci uchwa³y,

9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dza-
j¹cej protokó³.

3. Przebieg obrad mo¿e byæ utrwalony na ta�mie ma-
gnetofonowej.

§ 46. 1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ  poprawki lub uzupe³nienia do pro-
toko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodni-
cz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu ta-
�my magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêd-
niony, wnioskodawca mo¿e wnie�æ sprzeciw do Rady.

3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w
ust. 2.

§ 47. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci rad-
nych oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych,
o�wiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodni-
cz¹cego Rady.

2. Uchwa³y  Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpó�niej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Burmistrz
dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹za-
ne do okre�lonych dzia³añ z dokumentów tych wynikaj¹cych.

§ 48. Obs³ugê biurow¹ sesji ( wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp. ) sprawuje Biuro Rady, w uzgodnie-
niu z Przewodnicz¹cym Rady.

4. Uchwa³y

§ 49. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z rad-
nych oraz Burmistrz, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ ina-
czej.

2. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:
a) tytu³ uchwa³y,
b) podstawê prawn¹,
c) postanowienia merytoryczne,
d) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a sfinansowania re-

alizacji uchwa³y,
e) okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
f) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie

wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê po-
dej�cia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.

4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodno�ci z
prawem przez radcê prawnego.
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§ 50. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym zna-
czeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê
wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych.

§ 51. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia-
³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi or-
ganami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

2. Postanowienie ust 1 nie ma zastosowania, gdy z prze-
pisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt  uchwa³y
Rady, sporz¹dzony przez Burmistrza.

§ 52. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o
ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje odpowiednio do Wiceprzewodni-
cz¹cego prowadz¹cego obrady.

§ 53. 1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w reje-
strze uchwa³ i przechowuje wraz  z  protoko³ami sesji Rady.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci.

5. Procedura g³osowania

§ 54. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 55. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesie-
nie rêki.

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewod-
nicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za",  "przeciw"  i "wstrzy-
muj¹ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych
na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady,
nakazuje  odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 56. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo
g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skru-
tacyjna z wy³onionym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

2. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania, obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczy-
tuj¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.

5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stano-
wi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 57. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie, precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ tre�æ
wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a
wniosek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad podda-
je pod g³osowanie wniosek  zg³oszony wed³ug kolejno�ci zg³o-
szeñ.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów za-
pytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzyma-

niu odpowiedzi twierdz¹cej  poddaje pod g³osowanie zamkniê-
cie  listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

4. Przepis ust 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kan-
dydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pi�mie.

§ 58. 1. Je¿eli oprócz wniosku ( wniosków ) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie  zg³oszony wniosek o odrzu-
cenie tego wniosku ( wniosków ), w pierwszej kolejno�ci Rada
g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku ( wniosków ) o
podjêcie uchwa³y.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub  ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne po-
prawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod
g³osowanie.

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lon¹ w § 67
ust. 2.

5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cz-
nie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostat-
niej kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzeczno�æ pomiê-
dzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

6. Komisje Rady

§ 59. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta-
³ych i zakres zadañ komisji dora�nych okre�la Rada w odrêb-
nych uchwa³ach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

§ 60. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pra-
cy stosownych zmian.

§ 61. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-
nia.

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-
wiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a
nadto z innymi podmiotami, je�li jest to uzasadnione przedmio-
tem ich dzia³alno�ci.

3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie oraz Burmistrzowi.

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie  Radzie
sprawozdania.

§ 62. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.

§ 63. 1. Komisje  pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy  o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
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§ 64. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alno-
�ci komisji.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do dora�nych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

§ 65. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowa-
niu jawnym  zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu komisji.

7. Radni

§ 66. 1. Radni potwierdzaj¹  swoj¹ obecno�æ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na li�cie obecno�ci.

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posie-
dzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³a-
daj¹c stosowne pisemne wyja�nienia na rêce Przewodnicz¹-
cego  Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

§ 67. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹ce-
go radnego o rozwi¹zanie z nim  stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê dora�n¹  do szczegó³owego zbadania  wszyst-
kich okoliczno�ci sprawy.

2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pi�mie Przewodnicz¹cemu Rady.

3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym w
ust. 1, Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyja�nieñ.

§ 68. 1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany
przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nie-
nie funkcji radnego.

2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezpo�rednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funk-
cji radnego.

8. Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorz¹-
du terytorialnego

§ 69. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególno�ci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zaintere-
sowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 70. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie za-
interesowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej

2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem, uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad.

Rozdzia³ V
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 71. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê  z Przewodnicz¹ce-
go oraz pozosta³ych cz³onków.

2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej  wy-

biera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komi-
sji Rewizyjnej.

§ 72. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nie-
obecno�ci Przewodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania, jego
zadania wykonuje jego Zastêpca.

§ 73. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których  mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ.

2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz  poszczególnych cz³onków decyduje
pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie 7 dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

2. Zasady kontroli

§ 74 . 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Burmi-
strza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomoc-
niczych Gminy pod wzglêdem:

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci,
oraz zgodno�ci dokumentacji  ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bu-
d¿etu Gminy.

§ 75. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrol-
ne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa-
³ach Rady.

§ 76. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce ro-
dzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu lub obszary zespo³u dzia³añ tego pod-
miotu,

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu,
stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alno�ci,

3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postê-
powania danego podmiotu.

§ 77. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzo-
nym przez Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadze-
nia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w
ust. 1.

§ 78. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
14 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca - d³u-
¿ej ni¿ 5 dni roboczych.

§ 79. 1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zanie-
chanie, a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszcze-
gólnych czynno�ci kontrolnych.

2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakre-
su i przedmiotu kontroli.

3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1 - 2  wykonywane
s¹ niezw³ocznie.
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4. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadze-
nia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli
problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§ 80. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci wed³ug kryteriów ustalonych w § 87 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów ze-
branych w toku postêpowania  kontrolnego.

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane
w szczegó³owo�ci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania �wiad-
ków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyja�nienia i o�wiadczenia
kontrolowanych.

3. Tryb kontroli

§ 81. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Ko-
misji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej  z
trzech cz³onków Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi�mie
Przewodnicz¹cego zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u
czynno�ci pomiêdzy kontroluj¹cych.

3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prze-
prowadzane przez dwóch cz³onków Komisji Rewizyjnej.

4. Kontrole ( z zastrze¿eniem ust 6 ) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Prze-
wodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowa-
ny podmiot, zakres kontroli oraz osoby ( osobê ) wydelegowane
do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do czyn-
no�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmio-
tu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4, oraz dowody osobiste.

§ 82. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym, kierownika kontrolowanej jednostki i Bur-
mistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolu-
j¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 83.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przeprowa-
dzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych doku-
menty i materia³y  niezbêdne do  przeprowadzenia kontroli oraz
umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kon-
trolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pi-
semnego wyja�nienia.

4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyja-
�nieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okre�lone w ust. 3.

5. Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwo-
�ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko³y kontroli

§ 84. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokon-
trolny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego ( kontroluj¹cych ),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynno�ci kontrolnych, a w szczególno-

�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³o-
wo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wskaza-
nie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego ( kontroluj¹cych ) i kierownika

kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owo�ci stwier-
dzonych w wyniku kontroli.

§ 85. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyja-
�nienia jej przyczyn.

2. Wyja�nienia, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

§ 86. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ
na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej
wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê w terminie
7 dni od  daty przedstawia kierownikowi kontrolowanego pod-
miotu protokolarnego do podpisania.

§ 87. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech eg-
zemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania proto-
ko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Burmistrz.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 88. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
a) terminy odbywania posiedzeñ,
b) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kon-

troli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czê�æ planu pracy Ko-

misji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kom-
pleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub
jego czê�ci.

§ 89. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku -  rocznie sprawozdanie ze swo-
jej dzia³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
a) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-

nych kontroli,
b) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych w

toku kontroli,
c) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
d) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
e) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz

wniosek w sprawie absolutorium.
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3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Rewi-
zyjna sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿e-
nia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 90. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzo-
nym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posie-
dzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komi-
sji, w formie pisemnej.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³y-
wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

a) Przewodnicz¹cego Rady ,
b) nie mniej ni¿ 5 radnych.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na

jej posiedzenia:
a) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
b) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej

w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ

protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

§ 91. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu Komi-
sji w g³osowaniu jawnym.

§ 92. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§ 93. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹-
zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, ce-
lem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mie-
niem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.

§ 94. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
komisje, wspó³dzia³aæ w wykonaniu funkcji kontrolnej z innymi
komisjami Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególno�ci na wy-
mianie uwag, informacji i do�wiadczeñ dotycz¹cych dzia³alno-
�ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w za-
kresie tematyki objêtej kontrol¹.

4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli,
prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowied-
nio przepisy niniejszego rozdzia³u.

5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia-
³ania poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunko-
wania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêd-
nych kontroli.

§ 95. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

Rozdzia³ VI
Tryb pracy Burmistrza

§ 96. Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy

przypisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 97. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 98. Komisje Rady odbywaj¹ swoje posiedzenia przy
udziale Burmistrza, Z-cy Burmistrza lub upowa¿nionego pracow-
nika merytorycznego Urzêdu.

§ 99. Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji na podstawie upowa¿nienia udzielonego przez
Burmistrza.

Rozdzia³ VII
PRACOWNICY  SAMORZ¥DOWI

§ 100. 1. Burmistrz jest pracownikiem samorz¹dowym wy-
branym przez spo³eczno�æ lokaln¹ w bezpo�rednich wyborach.

2. Do nawi¹zania stosunku pracy z Burmistrzem upowa¿-
niona jest Rada Miejska.

§ 101. 1. Zastêpca Burmistrza jest pracownikiem samo-
rz¹dowym powo³anym na podstawie Zarz¹dzenia Burmistrza

2. Do nawi¹zania stosunku pracy w³a�ciwy jest Burmistrz.

§ 102. 1. Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz Kierownik i Za-
stêpca Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego s¹ pracownikami
samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na
podstawie powo³ania uchwa³¹ Rady podjêt¹ na wniosek Bur-
mistrza w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

2. Odwo³anie wymienionych pracowników nastêpuje w
tym samym trybie co ich powo³anie.

§ 103. 1. Z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskch
kierowników referatów i innych stanowiskach samodzielnych,
stosunek pracy mo¿e byæ nawi¹zany w drodze mianowania.

2. Do nawi¹zania stosunku pracy w drodze mianowania
w³a�ciwym jest Burmistrz.

Rozdzia³ VIII
Zasady tworzenia i dzia³ania klubów radnych

§ 104. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryte-
riów przez siebie przyjêtych.

§ 105. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowa-
nie w nim udzia³u co najmniej 3 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

3. W zg³oszeniu podaje siê:
a) nazwê klubu,
b) listê cz³onków,
c) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania prze-

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 106. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
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§ 107. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków,  podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêk-
szo�ci¹ w obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

§ 108. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.

§ 109. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statu-

tem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³oczne-

go przek³adania regulaminów  klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

§ 110. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodaw-
cze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

2. Kluby mog¹ przedstawiæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.

§ 111. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz,
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w za-
kresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 112. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lone w
ustawach.

§ 113. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa oraz Statutem.

§ 114. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w pomieszczeniu pracownika Urzêdu zajmuj¹-
cego siê  obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu Miejskiego w
godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza, oraz Urzê-
du udostêpniane s¹ w Wydziale Organizacyjnym Urzêdu, w
dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ rów-
nie¿ dostêpne w  wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Miej-
skiego oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

Rozdzia³ X
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 115. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki
pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

a) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesie-
nia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta
jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,

b) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednost-
ki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, któ-
rych tryb okre�la odrêbn¹ uchwa³¹,

c) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Bur-
mistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w
miarê mo¿liwo�ci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania prze-
strzennego, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio ust. 1.

§ 116. Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1, powinny okre-
�laæ w szczególno�ci:

1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.

§ 117. 1. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ prowadziæ
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ gospodarowaæ sa-
modzielnie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, prze-
znaczaj¹c te �rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych
jednostkach.

3. Rada mo¿e uchwaliæ za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej,
okre�laj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie dzia-
³ów  lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania
podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.

5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o
wydatkowaniu �rodków bud¿etowych ka¿dorazowo do kwoty ujê-
tej w uchwale okre�laj¹cej wydatki jednostki pomocniczej.

6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2 - 5, s¹ wi¹¿¹ce dla
osób sk³adaj¹cych o�wiadczenia woli w zakresie zarz¹du mie-
niem Gminy.

7. �rodki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazy-
wane s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla poszcze-
gólnych jednostek pomocniczych. jako osoby upowa¿nione do
dysponowania �rodkami zgromadzonymi na poszczególnych
rachunkach wskazuje siê w umowach rachunków bankowych
przewodnicz¹cego organu wykonawczego danej jednostki po-
mocniczej.

§ 118. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek po-
mocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje
w tym zakresie Burmistrzowi.

2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okre�lonych w statutach tych jednostek.

§ 119. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednost-
ki pomocniczej uczestniczy w sesjach Rady na zaproszenie Prze-
wodnicz¹cego Rady.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe

§ 120. 1. Akty prawa miejscowego og³aszane s¹ w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego, a pozosta³e uchwa³y
w sposób zwyczajowo przyjêty, tj. przez umieszczenie na tablicy
informacyjnej Urzêdu Miejskiego, rozplakatowanie w miejscach
publicznych lub przez og³oszenie w lokalnej gazecie.

2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie, zastoso-
wanie maj¹ ustawy samorz¹dowe.

3. Uchwalenie Statutu oraz jego zmiana nastêpuje zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu
Rady w g³osowaniu jawnym.

4. Statut niniejszy wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w
Dziennika Urzêdowego Województwa Opolskiego.
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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, Nr  62  poz.  558, Nr
113  poz. 984, Nr 214, poz. 1806 )  oraz     art.  26  ustawy  z  dnia
7  lipca  1994 r. o  zagospodarowaniu  przestrzennym  (  Dz. U.  z
1999 r.  Nr  15  poz.  139, 1997r. Nr 141, poz. 943,  1999r. Nr  41
poz.  412,  Nr 111 poz. 1279,   2000 r.  Nr 12   poz.  136,  Nr 109
poz.  1157,  Nr  120  poz.  1268,   2001r.   Nr  14   poz. 124,  Nr  100
poz.1085,  Nr  115   poz.1229,  Nr  154  poz. 1984,  2002 r.  Nr5
poz.  42,  Nr  113  poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25, poz. 253 )  -
Rada  Miejska w   G³ubczycach  uchwala,  co  nastêpuje :

§ 1. Uchwala  siê   miejscowy   plan  zagospodarowania
przestrzennego,  którego  przedmiotem  s¹ tereny  po³o¿one  we
wsiach  Pomorzowice  i  Klisino. Zakres  planu   obejmuje  prze-
znaczenie  czê�ci    dzia³ek   nr  500/1, 638, 505, 637, 503, 623,
666, 320, 319 z  arkusza mapy  1 obrêb  Pomorzowice ,  nr  1/32,
1/33,  11  z  arkusza  mapy  2  obrêb  Pomorzowice,   nr  600, 599,
598, 597, 596, 594, 593, 592, 591, 590  z  arkusza  mapy  3
obrêb  Klisino  oraz  nr  342, 325, 328, 329, 330, 337, 297, 296,
287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 256, 247  z arkusza  mapy 1
obrêb  Klisino  pod  lokalizacjê gazoci¹gu  wysokiego  ci�nienia,
o  �rednicy  nominalnej  DN 150  mm. relacji  Szonów - G³ucho³azy.

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

-  za³¹cznik  nr 1  sporz¹dzony  na  mapie  w  skali  1 : 10 000 ,
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Uchwa³a  Nr VII/100/03
Rady   Miejskiej  w  G³ubczycach

z  dnia 28 kwietnia 2003 r.

w  sprawie  uchwalenia   miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  G³ubczyce.

-  oraz  za³¹czniki  nr  2a, 2b, 2c  i  2d  sporz¹dzone na
mapie w  skali   1 : 5 000.

Rysunki   planu  okre�laj¹   planowan¹  trasê  gazoci¹gu
i  teren  przeznaczony pod  budowê  gazoci¹gu.

§ 3. Na  obszarze  stanowi¹cym  przedmiot  planu wystê-
puje  teren  zaliczony  do  drugiej  klasy  lokalizacji.

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

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

Dopuszcza  siê  zmianê planowanej  trasy  gazoci¹gu
w  obszarze  objêtym  zmian¹  planu  w  przypadkach  uza-
sadnionych  wzglêdami  technicznymi  lub  formalnoprawny-
mi ,  przy  zachowaniu  wymagañ  okre�lonych  w  przepisach
szczególnych.

§ 5. Wyznacza  siê  strefê  kontrolowan¹  o  szeroko�ci   4,0
m,  której  linia  �rodkowa  pokrywa  siê  z  osi¹  gazoci¹gu . W
strefie  tej  zakazuje  siê  wznoszenia  budynków,  urz¹dzania
sta³ych  sk³adów  i  magazynów, sadzenia  drzew,  podejmowa-
nia  dzia³alno�ci  mog¹cej  zagroziæ  trwa³o�ci  gazoci¹gu  pod-
czas  jego  eksploatacji.

Skutki  prawne  wynikaj¹ce  z  wyznaczenia  w  niniejszym
planie   strefy  kontrolowanej  obci¹¿aj¹  w³a�ciciela  gazoci¹gu.

Na podstawie art.18 ust 18 pkt 15 ustawy zadnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 pó�n. zm.) - Rada Miejska w G³ogówku uchwala, co nastê-
puje  :

§1. W paragrafie 1 uchwa³y Nr XXVI/214/2001 Rady Miej-
skiej w G³ogówku z dnia 18 maja 2001r. zmieniaj¹cej uchwa³ê
Nr 129/XIV/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w  sprawie okre�lenia
zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci stano-
wi¹cych w³asno�æ gminy G³ogówek oraz ich wydzier¿awiania
lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, dodaje siê
punkt 4 w brzmieniu :
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Uchwa³a Nr V/61/2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 31 marca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê o zmianie  uchwa³y w sprawie okre�lenia nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci
stanowi¹cych w³asno�æ   gminy   G³ogówek   oraz   ich  wydzier¿awiania   lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

"4. Wysoko�æ bonifikat, o których mowa w punkcie 1,  ule-
ga zmniejszeniu o warto�æ zwaloryzowanej kaucji, wp³aconej
na zabezpieczenie pokrycia nale¿no�ci z tytu³u najmu lokalu�.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w G³ogówku

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

§ 7. Przekroczenia  przez  koryta  cieków  naturalnych   i
rowów winny  byæ  wykonane  prostopadle  i   wymagaj¹  uzgod-
nienia  z  administratorem,  a  tak¿e  uzyskania  pozwolenia
wodnoprawnego

§ 8. Na  terenie  objêtym  planem, wszelkie  odkryte  w
trakcie  prac  ziemnych  przedmioty  zabytkowe  podlegaj¹  ochro-
nie  prawnej. Ustala  siê  obowi¹zek  uzgodnienia   projektu
budowlanego  z  Wojewódzkim  Oddzia³em  S³u¿by   Ochrony
Zabytków w  Opolu .

§ 9. 1. W zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi :

a/ W trakcie prowadzenia prac ziemnych zapewniona zo-
stanie segregacja humusu i warstw ziemnych z wykopu pod
gazoci¹g dla potrzeb przysz³ej rekultywacji terenu i przywrócenia
powierzchni objêtej pracami budowlanymi jej pierwotnej warto-
�ci u¿ytkowej zwi¹zanej z funkcj¹ rolniczej produkcji ro�linnej

b/ Masy ziemne powsta³e w wyniku prac przy budowie ga-
zoci¹gu zostan¹ w ca³o�ci wykorzystane dla potrzeb rekultywa-
cji terenu budowy i przywrócenia jej pierwotnej warto�ci u¿ytko-
wej zwi¹zanej z funkcj¹ rolniczej produkcji ro�linnej

c/ Na stokach o spadkach powy¿ej 5% nakazuje siê za-
stosowanie technik rekultywacji minimalizuj¹cych i zapobiega-
j¹cych erozji warstwy glebowej

d/   W trakcie prowadzenia prac budowlanych zakazuje siê
wykorzystywania powierzchni gruntów rolnych do tymczasowe-
go gromadzenia paliw i innych substancji niebezpiecznych zwi¹-
zanych z technologi¹ budowy i prób ci�nieniowych gazoci¹gu.

2.Zakazuje siê lokalizowania stacjonarnych instalacji nad-
ziemnych zwi¹zanych z funkcjonowaniem gazoci¹gu, jak np. sta-
cji redukcyjnych, stacji pomiarowych itp. w obrêbie  doliny rzeki
Osob³ogi.

3.W zakresie ochrony warto�ci przyrodniczych i krajobrazu:

a/ Na odcinku trasy gazoci¹gu, gdzie przekracza ona alejê
lipy drobnolistnej, na po³udniowy-zachód od miejscowo�ci Kli-
sino, stanowi¹cej pomnik przyrody, nale¿y zastosowaæ rozwi¹-
zania techniczne nie stwarzaj¹ce potrzeby usuwania drzewo-
stanu, lub naruszania systemu korzeniowego drzew.

b/ Na odcinku trasy gazoci¹gu przekraczaj¹cej strom¹,
po³udniow¹ skarpê doliny rzeki Osob³ogi, nale¿y zachowaæ ist-
niej¹c¹ formê ukszta³towania terenu z zastosowaniem �rod-
ków technicznych chroni¹cych naruszon¹ pracami budowlany-
mi czê�æ skarpy przed procesami erozyjnymi

c/ Rozwi¹zania, o których mowa w punktach a/ i b/, nale¿y
uzgodniæ z Konserwatorem Przyrody.

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

§ 10. Inwestor  ponosi  koszty:

-  nadzoru  archeologicznego  w  razie  ujawnienia  przed-
miotu  o  cechach  zabytku   podczas  wykonywaniu  robót  ziem-
nych

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

§ 11. Teren  objêty    miejscowym  planem  zagospodaro-
wania  przestrzennego  jest  po³o¿ony  w  dolinie  rzeki  Osob³ogi,
stanowi¹cej  obszar  ochronny  dla  G³ównego  Zbiornika  Wód
Podziemnych  nr  332 - Subniecka  Kêdzierzyñsko-G³ubczycka,
posiadaj¹cego  status  najwy¿szej  ochrony ( ONO ).  Szczegó³o-
we  zasady  ochrony  wód  okre�laj¹    przepisy  prawa  wodnego.

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

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

§ 14. W  zakresie  objêtym  niniejsz¹  uchwa³¹  trac¹  moc
ustalenia  planu zagospodarowania  przestrzennego  gminy
G³ubczyce,  zatwierdzonego  uchwa³¹  Rady  Narodowej  Miasta
i  Gminy  G³ubczyce  Nr  XXVIII / 79 /87  z  dnia  30  stycznia  1987 r.,
og³oszon¹  w  Dzienniku Urzêdowym  Województwa  Opolskiego
z  dnia  29 grudnia  1990 r.  Nr 21 poz. 460.

§ 15. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
G³ubczyc.

§ 16. Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzê-
dowym  Województwa  Opolskiego

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn
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Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust 3 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71
poz.733;  2002 r. Nr 113, poz. 984)- Rada Gminy Komprachcice
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê zasady wynajmowania lokali wchodz¹-
cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Komprachcice
okre�lone w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr VII/37/94 Rady Gminy Kom-
prachcice z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu
zaspakajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty sa-
morz¹dowej .

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

       Leonard Pietruszka
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Uchwa³a Nr IV/38/2003
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 15 kwietnia  2003 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu  gminy.

Za³¹cznik nr 1
            do uchwa³y Rady Gminy

  Nr IV/38/2003
z dnia 15 kwietnia 2003 r.

ZASADY
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszka-

niowego zasobu Gminy Komprachcice.

§ 1. Uchwa³a reguluje zasady wynajmowania lokali miesz-
kalnych i socjalnych wchodz¹cych w sk³ad  mieszkaniowego
zasobu gminy oraz ustala zasady i kryteria wyboru osób, z który-
mi bêd¹ zawierane umowy najmu.

§ 2. Umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowe-
go zasobu gminy mog¹ byæ zawarte z osobami, które:

1.   Nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i
maj¹ niskie dochody:

1) przez osoby, które nie maj¹ zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych rozumie siê osoby, które nie posiadaj¹ tytu³u
prawnego do innego lokalu, w przypadku osób pozostaj¹cych w zwi¹z-
ku ma³¿eñskim tytu³ taki nie mo¿e przys³ugiwaæ ma³¿onkowi,

2) zamieszkuj¹ w lokalu, w którym na 1 osobê uprawnio-
n¹ przypada mniej ni¿ 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi w lokalu
wielopokojowym i mniej ni¿ 6 m2 w lokalu jednopokojowym, lub
w lokalu nie nadaj¹cym siê na sta³y pobyt ludzi,
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3) za osoby o niskich dochodach uwa¿a siê osoby, których
dochód miesiêczny liczony z 3 ostatnich miesiêcy brutto na jed-
nego cz³onka gospodarstwa domowego nie jest wy¿szy ni¿ 100 %
najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150 %
w gospodarstwie jednoosobowym.

Kryteria te musz¹ byæ spe³nione jednocze�nie.
Zawarcie umowy najmu lokalu poprzedzone jest spraw-

dzeniem danych zawartych we wniosku.
2. Przeka¿¹ lokal dotychczas zajmowany do dyspozycji

gminy w zamian za lokal dostarczony przez gminê.
3. Po rozwi¹zaniu umowy najmu z powodu zad³u¿enia z

tytu³u czynszu nadal u¿ywaj¹ lokal mieszkalny, je¿eli zostanie
uregulowane zad³u¿enie wraz z nale¿nymi odsetkami.

4. Uzyska³y w trybie odrêbnych przepisów pozwolenie na
nadbudowê, rozbudowê lub przebudowê pomieszczeñ niemiesz-
kalnych na cele mieszkalne.

5. S¹ uprawnione do lokalu zamiennego na podstawie
przepisów ustawy oraz wykwaterowanych z budynków przezna-
czonych do sprzeda¿y ze wzglêdu na brak uzasadnienia ekono-
micznego do przeprowadzenia remontu kapitalnego.

6. Opuszczaj¹ Dom Dziecka w wyniku uzyskania pe³nolet-
no�ci, je¿eli by³y mieszkañcami gminy przed pobytem w Domu
Dziecka.

§ 3. Spo�ród uprawnionych do zawarcia umowy najmu pierw-
szeñstwo przys³uguje osobom wymienionym w § 2 ust. 2 i 3.

§ 4. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ zamiany mieszkañ za zgo-
d¹ administratora. Odmowa udzielenia zgody na zawarcie umo-
wy najmu w wyniku zamiany miêdzy osobami zainteresowany-
mi mo¿e nast¹piæ jedynie w przypadku gdy:

a) w wyniku zamiany nast¹pi³o zani¿enie normy poni¿ej 5 m2

powierzchni pokoi w przeliczeniu na 1 osobê,
b) wystêpuj¹cy o zamianê maj¹ zaleg³o�ci czynszowe,
c) jedna ze stron posiada tytu³ prawny do innego lokalu

lub budynku mieszkalnego nie bêd¹cego przedmiotem zamia-
ny.

§ 5. 1. Na lokale socjalne przeznacza siê lokale o obni¿o-
nej warto�ci u¿ytkowej.

2. Pierwszeñstwo do najmu lokalu socjalnego przys³ugu-
je osobom, które:

1) naby³y prawo do takiego lokalu na podstawie orzecze-
nia s¹dowego,

2) utraci³y mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej,
3) jako najemcom mieszkaniowego zasobu Gminy wypo-

wiedziano umowê najmu na skutek zaleg³o�ci czynszowych,
4) znalaz³y siê w niedostatku, tzn. których �redni dochód

mieszkaniowy w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie
wniosku o najem lokalu socjalnego nie przekracza 75 % najni¿-
szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym  i 100 % w
gospodarstwie jednoosobowym.

3. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na czas
okre�lony nie przekraczaj¹cy 1 roku, z mo¿liwo�ci¹ przed³u¿e-
nia na nastêpny okres, je¿eli najemca znajduje siê w sytuacji
uzasadniaj¹cej przed³u¿enie umowy.

§ 6. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2  prze-
znacza siê do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych rodzin
wieloosobowych, gdy liczy ona co najmniej 6 osób, oraz gdy ich
dochód przypadaj¹cy na cz³onka rodziny pozwala na ponosze-
nie kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem lokalu i rodziny nie jest
ni¿szy ni¿ 150 % najni¿szej emerytury liczonej wed³ug zasady
okre�lonej w § 2 ust. 1 pkt. 3.

§ 7. 1. Listy osób zakwalifikowanych do najmu:
a) lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony,
b) lokalu socjalnego
sporz¹dza Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej.
2. Kwalifikacja do wpisu na odpowiedni¹ listê osób upraw-

nionych do najmu lokalu nastêpuje po zasiêgniêciu opinii Spo-
³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

3. Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ powo³uje Wójt Gminy.
4. Do zadañ Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej nale¿y:
a) udzia³ w oglêdzinach pomieszczeñ zajmowanych do-

tychczas przez osoby ubiegaj¹ce siê o najem lokalu b¹d� za-
mianê,

b) opiniowaniem wniosków osób o których mowa w pkt. 1.
5. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa obraduje na posie-

dzeniach zwo³anych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, który prowadzi techniczn¹ obs³ugê Komisji oraz
przyjmuje wnioski osób ubiegaj¹cych siê o przydzia³ lokalu.

6. Wójt Gminy zatwierdza listy osób zakwalifikowanych do
najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu so-
cjalnego.

7. Listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu miesz-
kalnego podaje siê do publicznej wiadomo�ci poprzez wywie-
szenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz w siedzibie za-
rz¹dcy nie pó�niej ni¿ do 31 marca ka¿dego roku.

8. Listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu trac¹
wa¿no�æ z up³ywem roku kalendarzowego, na który zosta³y spo-
rz¹dzone.

9. Nie za³atwione wnioski osób wpisanych na listy w roku
poprzednim podlegaj¹ ponownej weryfikacji na podstawie ak-
tualnych danych dotycz¹cych warunków mieszkaniowych i ma-
terialnych wnioskodawcy.

§ 8. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spo-
rz¹dza i podaje do publicznej wiadomo�ci poprzez wywieszenie
na tablicy og³oszeñ w swojej siedzibie  wykazu lokali i obiektów
budowlanych wytypowanych do remontu, nadbudowy i rozbudo-
wy na koszt przysz³ego najemcy i informacjê o terminie sk³ada-
nia wniosków.

§ 9. 1. Na pisemny wniosek osoby, która pozostawa³a w
lokalu opuszczonym przez najemcê zawiera siê umowy najmu
je¿eli osoba ta jest osob¹ blisk¹ najemcy w rozumieniu art. 691
§ 1 Kodeksu cywilnego.

2. Osoby, które zamieszkiwa³y wspólnie z najemc¹ i nie
wst¹pi³y z mocy prawa w stosunek najmu po jego �mierci na-
wi¹zuje siê stosunek najmu lokalu mieszkalnego, w którym za-
mieszkiwa³y, je¿eli osoby te nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do
innego lokalu, albo gdy ze wzglêdu na stan zdrowia, wiek lub co
najmniej 5 letnie zerwanie trwa³ych wiêzi z poprzednim miej-
scem zamieszkania nie pozwala do niego wróciæ.
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Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach  i op³atach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84;  Nr 200
poz. 1683/ i art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym
/Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 ; 1994 r. Nr 1 poz. 3,  1996 r. Nr 91 poz.
409,  1997 r. Nr 272 ,Nr 137poz. 926,  1998 r. Nr 108 poz. 681, 2001 r. Nr
81 poz. 875, 2002 r. Nr 200 poz. 1860/ i art. 8 ustawy z dnia 30 pa�dzier-
nika 2002 r. o podatku le�nym /Dz.U. Nr 200 poz. 1682; Nr 216 poz. 1826/
oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
/ Dz.U. Nr 137 poz. 926; 1997 r. Nr 160 poz. 1083, 1998 r. Nr 106 poz.
668,  1999 r. Nr 11 poz. 95,  2000 r. Nr 94 poz. 1037,  Nr 116 poz. 1216,
Nr 120 poz. 1268,  Nr 122 poz. 1315,  2001 r.  Nr 16 poz. 166,  Nr 39
poz.459,  Nr 42 poz. 475,  Nr 110 poz. 1189, Nr 125 poz. 1368  Nr 130
poz. 1452,  2002 r. Nr 89 poz. 804 ,  Nr 113 poz. 984 ,  Nr 169 poz. 1387/
- Rada Miejska uchwala:

§ 1. Zarz¹dza siê pobór ni¿ej wymieniowych podatków na tere-
nie Gminy Korfantów od osób fizycznych w drodze inkasa:

a) podatku rolnego,
b) podatku le�nego,
c) podatku od nieruchomo�ci.

§ 2. Ustala siê inkasentów do poboru podatków w drodze inkasa
wed³ug za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Ustala siê wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków, o
których mowa w § 1, w wysoko�ci 4% od zainkasowanej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Korfantowa.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr VII/50/99 Rady Miejskiej w Korfanto-
wie z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie inkasa podatków oraz ustale-
nia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

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

2. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Miejskim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

897

Uchwa³a Nr IV/32/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Miejskiej

Nr IV/32/2003

Wykaz inkasentów Gminy Korfantów

So³ectwo Borek - Piotr Siwek
So³ectwo Gry¿ów - Ewa Piotrowska
So³ectwo Jegielnica - Tadeusz Kolonko
So³ectwo Kuropas - Kazimierz Niewiadowski
So³ectwo Ku�nica Ligocka - Stanis³aw �mia³ek
So³ectwo Myszowice - Józef Rusinek
So³ectwo Niesiebêdowice - Ma³gorzata Aksamitowska
So³ectwo Piechocice - Karol Spyra
So³ectwo Plesnica - Bogdan Bieda
So³ectwo Przechód - Sylwia Lisoñ
So³ectwo Przydro¿e Ma³e - Maria Figura
So³ectwo Przydro¿e Wielkie - Jerzy Kamiñski
So³ectwo Puszyna - Edward Kowalski
So³ectwo R¹czka - Andrzej Kobylañski
So³ectwo Rynarcice - Halina Szelwach
So³ectwo Rzymkowice - Irena Grzywa
So³ectwo Stara Jamka - Zygmunt Goliasz
So³ectwo �cinawa Ma³a - Jerzy Gêsiewicz
So³ectwo �cinawa Nyska - Andrzej B¹k
So³ectwo Wê¿a - Jolanta Misa
So³ectwo Wielkie £¹ki - Tatiana Machacka
So³ectwo W³odary - Leonarda Rzepska
So³ectwo W³ostowa - Barbara Jêdrzejów

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84;Nr 200 poz.
1683 / i art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
/ Dz.  U.  1993 r.  Nr 94 poz. 431; 1994r. Nr l poz. 3; 1996 r. Nr 91 poz. 409;
1997 r. Nr 43 poz. 272 , Nr 13 7 poz. 926; 1998 r. Nr 108 poz. 681;  2001
r.  Nr 81 poz. 875; 2002r. Nr 200 po z. 680/ i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym / Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ;
Nr 216 poz. 1826 / oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137 poz. 926;  1997 r. Nr 160 poz. 1083 ;
1998 r.  Nr 106 poz. 668; 1999 r.  Nr 11 poz. 95 ; 2000 r.  Nr 94 poz. 1037 , Nr
116 poz. 1216, Nr 120  poz. 1268, Nr 122 poz. 1315; 2001 r. Nr 16 poz.
166, Nr 39 poz.459,  Nr 42 poz. 475 ,Nr 110 poz. 1189 , Nr 125 poz. 1368
,  Nr 130 poz. 1452;  2002 r.  Nr 89 poz. 804 , Nr 113 poz. 98,  Nr 169 poz.
1387)-  Rada Miejska uchwala :
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Uchwa³a Nr V/39/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

§1. W uchwale Nr IV/32/2003 Rady Miejskiej w Korfantowie z
dnia 12 marca 2003 r. w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inka-
sentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso,  wprowadza siê nastê-
puj¹c¹ zmianê:

§ 6 otrzymuje nowe brzmienie "§ 6.1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

§2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Korfantowa.

§3.  1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71,
poz.733)- Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co na-
stêpuje :

 § 1. Uchwala siê piêcioletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski, stanowi¹cy za-
³¹cznik  do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy
Lewin Brzeski.

§ 3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu  Miasta i Gminy  oraz w Dzienniku  Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy  Rady
Mieczys³aw  Adaszyñski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/40/2003

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 marca 2003 r.

PROGRAM
GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM

GMINY LEWIN BRZESKI
W LATACH 2003 do 2008

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspól-
noty samorz¹dowej jest zadaniem  w³asnym Gminy, na³o¿onym
na ni¹ przez ustawê z dnia 21 czerwca 2001r.o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu
cywilnego /Dz. U. Nr 71 poz.733/.

O polityce mieszkaniowej samorz¹du gminnego decydu-
j¹ dzia³ania zwi¹zane z planem przysz³ych przedsiêwziêæ maj¹-
cych na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych cz³onków
wspólnoty samorz¹dowej przy uwzglêdnieniu lokalnych uwa-
runkowañ spo³eczno- gospodarczych, a w szczególno�ci  finan-
sowych, demograficznych infrastrukturalnych oraz techniczno -
organizacyjnych.

Rozdzia³ I
1. Prognoza dotycz¹ca wielko�ci oraz stanu technicz-

nego zasobów  mieszkaniowych gminy Lewin Brzeski
Zasoby mieszkaniowe Gminy Lewin Brzeski na dzieñ

31 grudzieñ 2002r. stanowi¹ 943 lokali mieszkalnych, z których
104 zlokalizowanych jest na terenach wiejskich.

Zarz¹d nad w/w lokalami sprawuje Zarz¹d Mienia Komu-
nalnego w Lewinie Brzeskim , który to zarz¹dza 184 budynkami
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Uchwa³a  Nr  V/40/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia  28 marca 2003 r.

w sprawie przyjêcia piêcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy Lewin Brzeski.

stanowi¹cymi 75 wspólnot mieszkaniowych, oraz 107 budynka-
mi stanowi¹cymi w³asno�æ Gminy Lewin Brzeski.

Prognoza wielko�ci mieszkaniowego zasobu gminy Le-
win Brzeski przedstawia siê nastêpuj¹co:

ROK ilo�æ  lokali mieszkalnych Ilo�æ lokali socjalnych

                2003                930                 9

                2004                910                15

                2005                880                20

                2006                845                28

                2007                815                36

                2008                745                45

2. Stopieñ wyposa¿enia mieszkañ w podstawowe urz¹-
dzenia i instalacje:

 -   instalacja wodoci¹gowa 916
 -   WC 844
 -   ³azienki 662
 -   instalacja gazowa 847
 -   centralne ogrzewanie 452.

3. Struktura wiekowa budynków.
     Lokale mieszkalne bêd¹ce w³asno�ci¹ Gminy Lewin

Brzeski,  zlokalizowane s¹    w budynkach w wiêkszo�ci wybudo-
wanych przed  1945 rokiem, co przedstawia poni¿sza tabela:

Budynki wybudowane do 1945 roku 130

Budynki wybudowane w latach 1945 do 1970 12

Budynki  wybudowane po roku 1970 42

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego miasta
przewiduje tereny pod budownictwo jedno i wielorodzinne.

Tereny te s¹ czê�ciowo lub w ca³o�ci uzbrojone.

Rozdzia³ II
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wy-

nikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali z podzia-
³em na kolejne lata

Zarz¹dzaj¹cy mieszkaniowym zasobem Gminy przedk³a-
da corocznie projekt finansowo - rzeczowy remontów gminnych
zasobów mieszkalnych w oparciu    o stan techniczny budynków.
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Rodzaje remontów    2003   2004 2005   2006   2007

Roboty dekarskie      70.000      80.000      80.000      70.000     90.000

Roboty ogólno- budowlane    148.000    150.000    170.000    160.000   150.000

Roboty stolarskie      20.000      25.000      30.000      30.000     25.000

Instalacje wodno � kanalizacyjne      50.000      40.000      40.000      50.000     50.000

Instalacje gazowe      20.000      20.000      25.000      30.000     30.000

Instalacje elektryczne      30.000      30.000      40.000      40.000     40.000

Roboty malarskie      10.000      15.000      15.000      15.000     10.000

Roboty zduñskie      20.000      20.000      25.000      30.000     30.000

Inne roboty    200.000    223.000    199.000    228.000   232.000

     Ogó³em    568.000    603.000    624.000    653.000   657.000

         Z uwagi na stan techniczny budynków komunalnych
konieczne jest przeprowadzenie remontów i modernizacji  w
takim zakresie, aby mo¿na by³o zapewniæ bezpieczne oraz do-
godne warunki mieszkañcom miasta i gminy w po³¹czeniu z
mo¿liwo�ciami finansowymi gminy i wspólnot mieszkaniowych.

    Poprawê stanu technicznego budynków uzyska siê po-
przez zaanga¿owanie �rodków w³asnych mieszkañców wspól-
not mieszkaniowych, tj. w³a�cicieli sprzedanych lokali.

Wykaz budynków wymagaj¹cych pilnych remontów kapi-
talnych stanowi za³¹cznik nr 1, za³¹cznik nr 2 okre�la wykaz bu-
dynków i obiektów gospodarczych zakwalifikowanych do wybu-
rzenia.

Rozdzia³ III
Planowana sprzeda¿ lokali mieszkaniowych w latach

2003 do 2008

Sprzeda¿ mieszkañ komunalnych w Gminie realizowa-
na jest w oparciu ustawê o w³asno�ci lokali, oraz uchwa³ê
Nr XXXI/264/2002 Rady Miejskiej   w Lewinie Brzeskim z dnia
13 wrze�nia 2002r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, ob-
ci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania
lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

Lokale s¹ zbywane aktualnym najemc¹ na zasadach
preferencyjnych, zachêcaj¹cych do ca³kowitego wykupu miesz-
kañ w poszczególnych budynkach, czyli pe³nej prywatyzacji bu-
dynków mieszkalnych.

Planowan¹ sprzeda¿ przedstawia poni¿sza tabela:

           R O K P la n o w a n a  sp r z e d a ¿  lo k a l i  m ie s z k a ln y c h

          2 0 0 3                2 0  lo k a li

          2 0 0 4                3 0  lo k a li

          2 0 0 5                3 5  lo k a li

          2 0 0 6                3 0  lo k a li

          2 0 0 7                3 0  lo k a li

          2 0 0 8                2 5  lo k a li

Ze sprzeda¿y wy³¹czone s¹ lokale w budynkach :
1. Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy, /za³. nr 3/
2. Lokale socjalne /za³. nr 4/.

Rozdzia³ IV
Zasady polityki czynszowej

1.Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
   a/ za lokale mieszkalne,
   b/ za lokale socjalne,
  które op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych i socjalnych

stanowi¹cych  mieszkaniowy  zasób Gminy.
2. Stawki czynszu miesiêcznego za 1m2 powierzchni u¿yt-

kowej ustala Burmistrz Miasta i Gminy Lewin Brzeski.

3. Podwy¿szanie czynszu  mo¿e byæ  dokonywane dwa
razy w roku co sze�æ miesiêcy, tj. z dniem 1 stycznia i 1 lipca.

4. Przy ustalaniu stawki czynszu za lokale mieszkalne na-
le¿y zastosowaæ maksymaln¹ wysoko�æ podwy¿ki jak¹ dopusz-
cza art.9 ust.3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

5. Zasada okre�lona w ust. 4 nie dotyczy podwy¿szania
czynszów za lokale socjalne.

6. Stawki czynszu stosowane dla poszczególnych lokali
mog¹ uwzglêdniaæ tylko czynniki obni¿aj¹ce ich warto�æ u¿ytko-
w¹, a tym samym obni¿on¹ stawkê czynszu, o którym mowa w
ust.4,ze wzglêdu m.in. na po³o¿enie lokalu w budynku, wyposa-
¿enie budynku i lokalu w urz¹dzenia techniczne i instalacje oraz
ich stan, a tak¿e ogólny stan budynku.

7. Zarz¹dzenie Burmistrza ustalaj¹ce podwy¿szone staw-
ki czynszu podaje siê do publicznej wiadomo�ci poprzez  jej
rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu  Gminy oraz w miej-
scach  publicznych na co najmniej 30 dni przed dniem ich wpro-
wadzenia.

8. Czynsz obejmuje koszty eksploatacji, w ramach które-
go do wynajmuj¹cego nale¿y:

    a/ zapewnienie sprawnego dzia³ania istniej¹cych urz¹-
dzeñ technicznych budynku, umo¿liwiaj¹ce najemcy korzysta-
nie z o�wietlenia i ogrzewania lokalu, wody, urz¹dzeñ nale¿¹-
cych do wyposa¿enia lokalu lub budynku, malowanie klatek scho-
dowych i innych pomieszczeñ ogólnego dostêpu,

    b/ dokonanie napraw lokali, napraw lub wymiany insta-
lacji i elementów wyposa¿enia technicznego, a przede wszyst-
kim:

- napraw i wymiany wewnêtrznych instalacji - wodoci¹go-
wej, gazowej i ciep³ej wody bez urz¹dzeñ odbiorczych a tak¿e
napraw i wymiany wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej, cen-
tralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej,

- wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwio-
wej oraz pod³óg, posadzek i wyk³adzin a tak¿e tynków.

     Natomiast do obowi¹zków  najemcy nale¿y naprawa i
konserwacja :

     a/ pod³óg, posadzek, wyk³adzin pod³ogowych okien,
drzwi, wbudowanych mebli, ³¹cznie z wymian¹ trzonów kuchen-
nych, kuchni i grzejników przep³ywowych wody, podgrzewaczy
wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i
umywalek wraz z syfonami, baterii  i zaworów czerpanych oraz
innych urz¹dzeñ sanitarnych w które lokal jest wyposa¿ony ³¹cz-
nie z ich wymian¹,

     b/ naprawa i konserwacja pieców wêglowych i akumu-
lacyjnych b¹d� wymian zu¿ytych elementów oraz eta¿owego cen-
tralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zosta³o ono zain-
stalowane na koszt wynajmuj¹cego, tak¿e jego wymiana,

     Przewidywane nak³ady wed³ug rodzajów robót na
lata 2003 do 2007
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 c/ naprawa przewodów odp³ywowych urz¹dzeñ sanitar-
nych a¿ do pionów zbiorczych, w tym niezw³oczne usuwanie ich
niedro¿no�ci.

Najemca oprócz czynszu jest zobowi¹zany do uiszczania
op³at za �wiadczenia zwi¹zane z eksploatacj¹ mieszkania w
tym op³aty za energiê elektryczn¹, ciepln¹, gaz, wodê, odbiór
nieczysto�ci sta³ych i p³ynnych, antenê zbiorcz¹ oraz domofon.

Rozdzia³ V
Sposoby i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami

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

Zarz¹dzanie lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski powierzone jest
Zarz¹dowi Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim.

Nale¿y dokonaæ doskonalenia istniej¹cej formy dzia³ania
poprzez ograniczenie kosztów Zarz¹du Mienia Komunalnego
oraz poprawê jako�ci obs³ugi mieszkañców. Uzyskane  oszczêd-
no�ci z tytu³u reorganizacji przeznaczyæ na remonty budynków
mieszkalnych.

Rozdzia³ VI
�ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w ko-

lejnych latach 2003-2007

 Przychody     2003     2004     2005   2006  2007

Czynsz za najem lokali     962.220 1.010.000 1.060.000 1.130.000 1.186.000

Wp³ywy za lokale
u¿ytkowe

    270.000    250.000    230.000    237.000    245.000

Wp³yw za najem

gara¿y,re-
lam,ogródków przydom.

      18.600     19.500      20.500      21.500      22.500

Dop³ata z bud¿etu     200.000    210.000    220.000    220.000    210.000

  Razem   1.450.820 1.489.500 1.530.500 1.608.500 1.663.500

Rozdzia³ VII
Wysoko�æ wydatków w kolejnych latach z podzia³em

na koszty

Lp             KOSZTY  2003  2004  2005   2006       2007

1. Koszty zarz¹du nieruchomo�ciami
wspólnymi.   397.820    376.500  356.500      375.500      376.500

2. Koszty remontów budynków

komunalnych i czê�ci wspólnych. 568.000 603.000 624.000      653.000      657.000

3. Koszty bie¿¹cej eksploatacji   485.000    510.000  550.000      580.000      630.000

4.  Ogó³em 1.450.820 1.489.500 1.530.500   1.608.500   1.663.500

Rozdzia³ VIII
Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawne wykorzystania

i racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy

Zasadnicze dzia³ania maj¹ce na celu poprawê i  racjo-
nalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
oparte s¹ o uchwa³ê Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
13 wrze�nia 2002 r. Nr XXXI/262/2002 w sprawie zasad naby-
wania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz
ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

Bior¹c pod uwagê stan techniczny wiêkszo�ci budynków,
wiek, wyposa¿enie techniczne, Rada podjê³a uchwa³ê odno-
�nie sprzeda¿y lokali z bonifikat¹ do 80% warto�ci lokalu.

Polityk¹ Gminy w zakresie racjonalnej gospodarki miesz-
kaniowej winno byæ:

1/  d¹¿enie do prywatyzacji mieszkañ w budynkach ju¿
istniej¹cych wspólnot mieszkaniowych,

2/  wyznaczenie budynków, w których lokale mieszkalne
nie bêd¹ zbywane, stanowiæ bêd¹ one zasoby komunalne za-
bezpieczaj¹ce potrzeby mieszkaniowe osób znajduj¹cych siê w
trudnej sytuacji mieszkaniowej /lokale socjalne/,

3/  umo¿liwienie osobom zamieszkuj¹cym w budynkach
wytypowanych do zasobu komunalnego zamianê mieszkañ ce-
lem dokonania zakupu,

4/  Gmina winna d¹¿yæ w przysz³o�ci do budowy budyn-
ków komunalnych    wielorodzinnych o niskich kosztach eksplo-
atacji.

                       Za³¹cznik nr 1

Budynki wymagaj¹ce pilnych remontów kapitalnych

1.    Lewin  Brzeski  ul. �wierczewskiego    5    -   9 mieszkañ
2.    Lewin Brzeski   ul. Ko�ciuszki             18   -   3 mieszkania
3.    Lewin Brzeski   ul. Ko�ciuszki       22  -   3 mieszkania
4.    Lewin Brzeski   ul. Ko�ciuszki              76  -   3 mieszkania
5     Lewin Brzeski   ul. Al.Woj.Polskiego      32  -   3 mieszkania
6.    Lewin Brzeski   ul. Al.Woj.Polskiego      24  -   4 mieszkania
7.    Lewin Brzeski  ul. Kopernika                   4  -   3 mieszkania
8.    Lewin Brzeski  ul. Kopernika             6 i 6A -  3 mieszkania
9.    Lewin Brzeski  ul. Moniuszki                    6  -  2 mieszkania

10.    Lewin Brzeski  ul. Moniuszki          4  -  2 mieszkania
11.    Lewin Brzeski  ul. Al.Woj.Polskiego    32A,B-  7 mieszkañ
12.    Lewin Brzeski  ul. Kopernika          10,10A,B-  6 mieszkañ
13.    Lewin Brzeski  ul. Kopernika           8 -  2 mieszkania
14     Lewin Brzeski  ul. Al.Woj.Polskiego        30 -  6 mieszkañ
15.    Lewin Brzeski  ul. Kiliñskiego                  21 -  7 mieszkañ
16.    Lewin Brzeski  ul. Ko�ciuszki                 71 -12 mieszkañ
17.    Skorogoszcz   ul. Opolska                      33 -  4 mieszkania
18.    Skorogoszcz   ul. Zamkowa          4 - 12 mieszkañ
19.    £osiów            ul. G³ówna                   113A-  2 mieszkania
20.    £osiów       ul.  G³ówna                    130-  6 mieszkañ
21.    £osiów            ul.  G³ówna                    132 - 6 mieszkañ

                                                                              Razem:  105 mieszkañ
                                                                                                                                                                                                                                                                

Za³¹cznik nr  2

Budynki i obiekty gospodarcze zakwalifikowane do wy-
burzenia   z uwagi na bardzo z³y stan techniczny

Budynki :

1. Mikolin,   ul. Odrzañska nr 3   - 1
2. Mikolin,   ul. Zielona 15   - 1

Obiekty gospodarcze :

1. ul. Ko�ciuszki 28 - stodo³a
2. ul. Ko�ciuszki 19 - 21 - komórki murowane
3. ul. Ko�ciuszki 82 - komórki murowane
4. ul. Ko�ciuszki 88 - komórki murowane
5. Aleja Wojska polskiego 10 - komórki murowane
6. Aleja Wojska polskiego 24 - komórki murowane
7. ul. Kiliñskiego 14     - komórki murowane + WC
8. ul. Kiliñskiego 13 - komórki murowane
9. ul. Kopernika 4 - komórki murowane
10. ul. �wierczewskiego 5      - komórki murowane + WC
11. Mikolin 15 - stodo³a + komórka
12. Mikolin 13 - komórka
13. Strzelniki 78 - stodo³a
14. £osiów, ul. G³ówna 46 - komórka
15. Skorogoszcz, ul. Opolska 25 - komórka
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Za³¹cznik nr 3

Zasoby komunalne nie przeznaczone do sprzeda¿y

1.     Ko�ciuszki      10A/1
2.     Ko�ciuszki      10A/2
3.     Ko�ciuszki      10A/3
4.     Ko�ciuszki      10A/4
5.     Ko�ciuszki      10A/5
6.     Ko�ciuszki      10B/1
7.     Ko�ciuszki      10B/2
8.     Ko�ciuszki      10B/3
9.     Ko�ciuszki      10B/4

          10.     Ko�ciuszki      10B/5
          11.     Ko�ciuszki      10C/1
          12.     Ko�ciuszki      10C/2
          13.     Ko�ciuszki      10C/3

          14.     Ko�ciuszki      10C/4
          15.     Ko�ciuszki      10C/5
          16.   Ko�ciuszki      10D/1
          17.   Ko�ciuszki      10D/2
          18.   Ko�ciuszki      10D/3
          19.   Ko�ciuszki      10D/4

            20.   Ko�ciuszki      10D/5

Za³¹cznik nr  4

Lokale mieszkalne socjalne

1. Al. Woj. Polskiego    10/1
2. Al. Woj. Polskiego    16/8
3. Al. Woj. Polskiego    26A/2
4. Al. Woj. Polskiego    32/4
5. Ko�ciuszki                 18
6. Ko�ciuszki               21/3
7. Mickiewicza              22/5
8. Powstañców �l.       35/6
9.  �wierczewskiego        7.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142,poz.1591 z pó�n.zm.) oraz art. 37 ust.3 , art. 68, art.
73 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomo�ciami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z pó�n.zm.) - Rada
Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co nastêpuje :

§ 1.W uchwale Nr XXXI/264/2002 Rady Miejskiej w Lewi-
nie Brzeskim z dnia 13 wrze�nia 2002 r. w sprawie zasad naby-
wania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz
ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata (Dz.
Urz. Województwa Opolskiego z 2002r. Nr 117,poz.1517) - § 6
otrzymuje brzmienie :

"1.  Burmistrz mo¿e przeznaczyæ do sprzeda¿y bezprzetar-
gowej na rzecz  dotychczasowych najemców :

a) lokale mieszkalne stanowi¹ce czê�ci sk³adowe budyn-
ków komunalnych wraz z u³amkow¹ czê�ci¹ gruntu,

b) lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym wraz z grun-
tem o powierzchni niezbêdnej do racjonalnego korzystania z
nieruchomo�ci.

 2.   Pierwszeñstwo nabycia lokalu mieszkalnego przyzna-
je siê najemcom, dzier¿awcom tych lokali, je¿eli umowa najmu
lub dzier¿awy zawarta jest na czas  nieokre�lony.

W przypadku, gdy najemca, dzier¿awca nie wyrazi zgody
na kupno oferowanego  przez Gminê najmowanego lokalu miesz-
kalnego Burmistrz mo¿e przeznaczyæ ten  lokal do przetargu.

3.   Wy³¹cza siê ze sprzeda¿y lokale mieszkalne :
a) w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego,
b) w budynkach wytypowanych do wyburzenia,
c) wytypowanych jako mieszkania socjalne,
d) w budynkach o�wiatowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
4.    Nabywcy lokalu mieszkalnego przys³uguje bonifikata

od ustalonej ceny lokalu - gdy zap³ata ceny zostanie uregulowa-
na w ca³o�ci przed spisaniem aktu  notarialnego - w wysoko�ci :

a) 70% dla lokali w budynkach wybudowanych po roku
1950,

900

Uchwa³a  Nr V/42/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 28 marca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad nabywania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wy-
dzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

b) 80% dla lokali w budynkach wybudowanych przed ro-
kiem 1950,

c) 85% dla lokali w budynkach po³o¿onych na terenach
wiejskich.

5.    Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach wie-
lorodzinnych w przypadku  jednorazowej zap³aty ca³o�ci ceny,
gdy nastêpuje jednoczesny wykup wszystkich lokali w budynku
w wyniku którego budynek przestaje byæ w³asno�ci¹ Gminy   -
udziela siê nabywcy bonifikaty w wysoko�ci :

a) 99 % dla lokali w budynkach wybudowanych przed ro-
kiem 1945,

b) 90% dla lokali w pozosta³ych budynkach.
Jednoczesnym wykupem lokali jest przeniesienie w³asno-

�ci wszystkich dotychczas nie sprzedanych lokali w budynku, w
wyniku którego budynek przestaje byæ w³asno�ci¹ Gminy.

Powy¿sza bonifikata nie przys³uguje w przypadku wykupu
lokali w domach jedno- i dwurodzinnych.

6.   Cena lokalu mieszkalnego mo¿e byæ na wniosek nabywcy
roz³o¿ona na raty  roczne p³atne przez 10 lat, z tym ¿e pierwsza rata nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10% ustalonej ceny sprzeda¿y.

W przypadku , gdy zap³ata ceny sprzeda¿y zostanie roz³o-
¿ona na raty ustala siê oprocentowanie nale¿no�ci 1% od wy-
soko�ci zad³u¿enia w stosunku rocznym.

7. Nabywca lokalu mieszkalnego ponosi koszty sporz¹-
dzenia niezbêdnej  dokumentacji do sprzeda¿y.

8. Ustalone wy¿ej zasady nie maj¹ zastosowania do wol-
nych lokali sprzedawanych  w drodze przetargu."

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Lewin Brzeski.

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

Przewodnicz¹cy  Rady
 Mieczys³aw  Adaszyñski
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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 Lubrzy  uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania ,
odraczania terminu p³atno�ci  oraz rozk³adania na raty wierzytel-
no�ci   gminnych jednostek organizacyjnych , nie posiadaj¹cych
osobowo�ci prawnej,  zwanych  dalej " jednostkami" z tytu³u
nale¿no�ci pieniê¿nych , do których nie stosuje siê przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. - Ordynacja podatkowa  zwa-
nych dalej " wierzytelno�ciami" wobec osób fizycznych , osób
prawnych, a tak¿e jednostek  organizacyjnych  nie posiadaj¹-
cych osobowo�ci prawnej , zwanych dalej " d³u¿nikami",oraz
wskazuje siê  organy do tego uprawnione.

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

1) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozo-
stawiaj¹c spadkobierców,

2) �ci¹gniêcie  wierzytelno�ci zagra¿a wa¿nym interesom
d³u¿nika, a w szczególno�ci jego egzystencji,

3) zachodzi  uzasadnione przypuszczenie , ¿e w postêpo-
waniu  egzekucyjnym  nie uzyska siê kwoty wy¿szej  od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej wierzytelno�ci lub postêpowanie
egzekucyjne okaza³o siê bezskuteczne.

2. Umorzenie mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika w przy-
padku okre�lonym ust, 1 pkt 2 i 3 lub z urzêdu   w przypadku
okre�lonym  ust. 1 punkt 1 i 3.

3. Umorzenie nale¿no�ci g³ównej  poci¹ga za sob¹  umo-
rzenie  nale¿no�ci ubocznych    ( odsetek-kosztów postêpowa-
nia egzekucyjnego ). Je¿eli  umorzenie dotyczy czê�ci  nale¿no-
�ci g³ównej, w odpowiednim stosunku do tej nale¿no�ci umo-
rzeniu podlegaj¹   nale¿no�ci uboczne.

§ 3. 1. Do umorzenia wierzytelno�ci uprawnieni s¹:
1) Wójt Gminy , po  wyra¿eniu opinii   przez  Komisjê Bu-

d¿etowa Rady Gminy w Lubrzy,  je¿eli warto�æ wierzytelno�ci
nie przekracza 1 500,- z³,

3) Wójt Gminy  po wyra¿eniu opinii  przez Radê Gminy -
je¿eli warto�æ wierzytelno�ci przekracza kwotê1 500,-  z³.

2. Przez warto�æ wierzytelno�ci, o której  mowa w ust. 1
rozumie siê nale¿no�æ g³ówn¹.

3. Wójt Gminy na najbli¿szej sesji Rady Gminy z³o¿y  ustn¹
informacjê  o udzielonych umorzeniach .

4. Organ w³a�ciwy do  umarzania  wierzytelno�ci jest rów-
nie¿  uprawniony do umarzania   odsetek.

§ 4.1.W przypadkach uzasadnionych , kierownicy jedno-
stek organizacyjnych , na wniosek d³u¿nika mog¹ odraczaæ ter-
min p³atno�ci ca³o�ci lub czê�ci wierzytelno�ci  lub roz³o¿yæ  wie-
rzytelno�æ na raty .

2. Ulgi udzielone na podstawie  ust. 1 nie mog¹ byæ udzie-
lone  na okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 6.  Traci moc uchwa³a  Nr XXXII/246/98 Rady Gminy w
Lubrzy z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie  zasad i trybu uma-
rzania wierzytelno�ci  jednostek organizacyjnych  gminy z tytu³u
nale¿no�ci pieniê¿nych , do których nie stosuje siê ustawy -
Ordynacja podatkowa , oraz udzielania ulg w sp³aceniu tych
nale¿no�ci oraz organów do tego uprawnionych .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak
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Uchwa³a Nr V / 46 / 03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie  szczegó³owych zasad i trybu umarzania  wierzytelno�ci gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u
nale¿no�ci pieniê¿nych , do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych  ulg

w sp³acie tych nale¿no�ci , a tak¿e wskazania  organów  do tego uprawnionych.



    Województwa Opolskiego Nr 41
Dziennik Urzêdowy

                          Poz. 902- 4201 -

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 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. 127, Nr
214, poz. 1806) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1.  W Statucie Gminy £ambinowice,  stanowi¹cym za-
³¹cznik do uchwa³y Nr XIV/80/99 z dnia 16 grudnia 1999r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy £ambinowice, zmienionym
uchwa³ami: Nr XVI/103/2000 z dnia 24 lutego 2000r., Nr XXII/
151/2000 z dnia 29 wrze�nia 2000r., Nr XXVII/183/2001 z dnia
22 lutego 2001r. oraz uchwa³y Nr XXXII/222/2001 z dnia 30 sierp-
nia 2001r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) u¿yte w Statucie oraz w za³¹czniku nr 4 do Statutu w
ró¿nej liczbie i przypadku wyrazy: "Zarz¹d Gminy" zastêpuje siê
u¿ytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem: "Wójt";

2) u¿yty w Statucie oraz w za³¹czniku nr 4 do Statutu w
ró¿nej formie i przypadku wyraz: "Zarz¹d" zastêpuje siê u¿ytym w
odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem: "Wójt";

3) u¿yte w Statucie oraz w za³¹czniku nr 4 do Statutu w
ró¿nej liczbie i przypadku wyrazy: "Przewodnicz¹cy Zarz¹du" zastêpuje
siê u¿ytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "Wójt";

4) u¿yte w Statucie w ró¿nej liczbie i przypadku wyrazy:
"referendum gminne" zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiedniej licz-
bie i przypadku wyrazami: "referendum lokalne";

5) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem referendum lo-

kalnego pokrywane s¹ z bud¿etu gminy";
6) w § 16 w ust. 2 pkt 2 skre�la siê;
7) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Rada na pierwszej sesji wybiera Przewodnicz¹cego, Wice-

przewodnicz¹cego Rady i przewodnicz¹cych komisji sta³ych"
8)w § 17 skre�la siê ust. 5;
9) w § 45 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) stwierdzenie nieobecno�ci radnych i wójta (usprawie-

dliwionych i nieusprawiedliwionych )";
10) w § 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni z wyj¹t-

kiem radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego i wiceprze-
wodnicz¹cego";

11) w §48:
a) dotychczasow¹ tre�æ oznacza siê jako ust. 1;
b) dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Do zadañ Komisji Gospodarczej i Bud¿etu nale¿¹ spra-

wy w zakresie:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomo�ciami,

ochrony �rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji

ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji usuwa-

nia i oczyszczania �cieków komunalnych, utrzymania czysto�ci i
porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych wysypisk i unieszkodliwia-
nia odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i ciepln¹ oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
6) targowisk i hal targowych,
7) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
8) cmentarzy gminnych,

9) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿yteczno�ci
publicznej oraz obiektów administracyjnych,

10) promocji gminy,
11) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
12) wspó³pracy ze spo³eczno�ciami lokalnymi i regional-

nymi innych pañstw";
c) po ust. 2 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
"3. Do zadañ Komisji Spo³ecznej nale¿¹ sprawy w zakresie:
1) ochrony zdrowia,
2) pomocy spo³ecznej, w tym o�rodków i zak³adów opie-

kuñczych,
3) edukacji publicznej,
4) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upo-

wszechniania kultury,
5) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych

i urz¹dzeñ sportowych,
6) polityki prorodzinnej";
12) w § 51 ust.1 otrzymuje brzmienie:
"1. Ka¿dy radny powinien byæ cz³onkiem tylko jednej ko-

misji sta³ej";
13) w § 53 w ust. 1 dodaje siê ust. 1 a w brzmieniu:
"1a. O terminie i miejscu posiedzenia przewodnicz¹cy

komisji zawiadamia cz³onków komisji co najmniej na 3 dni przed
ustalonym terminem, za³¹czaj¹c do zawiadomienia projekty
uchwa³ i niezbêdne materia³y";

14) §§ od 54 do 69 skre�la siê.
15) § 71 skre�la siê.
16) za³. nr 3 do Statutu Gminy otrzymuje brzmienie:
" Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy £ambinowice
1. O�rodek Pomocy Spo³ecznej w £ambinowicach
2. Zak³ad Gospodarki i Mieszkaniowej w £ambinowicach
3. Gminny O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w £ambi-

nowicach
4. Publiczne Przedszkole w £ambinowicach
5.Publiczne Przedszkole w Bielicach
6. Publiczne Przedszkole w Lasocicach
7. Publiczne Przedszkole w Jasienicy Dolnej
8. Publiczne Przedszkole w Sowinie
9. Publiczne Przedszkole w Mañkowicach
10. Publiczna Szko³a Podstawowa w £ambinowicach
11. Publiczna Szko³a Podstawowa w Bielicach
12. Publiczna Szko³a Podstawowa w Mañkowicach
13. Publiczna Szko³a Podstawowa w Jasienicy Dolnej
14. Publiczna Szko³a Podstawowa w Lasocicach
15. Zespó³ Szkó³ w £ambinowicach
16. Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny O�wiaty w £am-

binowicach".

§ 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 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Micha³ Serafin
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Uchwa³a Nr VI/37/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy £ambinowice.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 41             Poz. 903- 4202 -

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, 1994 r. Nr 1,
poz. 3,  1996 r. Nr 91, poz. 409,  1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926,  1998 r. Nr 108, poz. 681,  2001 r. Nr 81, poz. 875,
2002r. Nr 200, poz. 1680), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa�dzier-
nika 2002 r. o podatku le�nym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.
1682), art. 6 ust. 9 i art. 14, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr
200, poz. 1683)   -  Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zarz¹dza siê na terenie so³ectw Gminy Niemodlin
pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Okre�la siê wynagrodzenie za inkaso podatku rolnego
w wysoko�ci 10% od zainkasowanej kwoty.

§ 2. 1. Zarz¹dza siê na terenie so³ectw Gminy Niemodlin
pobór podatku le�nego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Okre�la siê wynagrodzenie za inkaso podatku le�nego
w wysoko�ci 10% od zainkasowanej kwoty.

§ 3. 1. Zarz¹dza siê na terenie so³ectw Gminy Niemodlin
pobór podatku od nieruchomo�ci od osób fizycznych.

2. Okre�la siê wynagrodzenie za inkaso podatku od nie-
ruchomo�ci w wysoko�ci 10% od zainkasowanej kwoty.

§ 4.  1. Zarz¹dza siê na terenie so³ectw Gminy Niemodlin
pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.

2.Okre�la siê wynagrodzenie za inkaso podatku od po-
siadania psów w wysoko�ci 50% od zainkasowanej kwoty.

§ 5.  Ustala siê inkasentów i miejscowo�ci poboru podat-
ków zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

§ 6.  Traci moc uchwa³a Nr IX/45/95 Rady Miejskiej w Nie-
modlinie,  zmieniona uchwa³ami: Nr XXIX/181/97 z dnia 24 kwiet-
nia 1007 r., Nr XL/270/98 z dnia 23 kwietnia 1998 r., Nr XLI/280/98
z dnia 28 maja 1998 r., Nr VIII/62/99 z dnia 29 kwietnia 1999r., Nr
XI/83/99 z dnia 30 sierpnia 1999 r., Nr XVI/136/99 z dnia 22 grud-
nia 1999 r., Nr XXXVII/285/2001 z dnia 15 maja 2001 r., Nr XLIII/
323/2001 z dnia 4 pa�dziernika 2001 r., Nr XLVIII/381/2002 z dnia
27 marca 2002 r., Nr LIII/422/2002 z dnia 26 wrze�nia 2002 r. i
Nr V/42/2003 z dnia 14 lutego 2003 r.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski

Za³¹cznik
 do uchwa³y Nr VII/52/03

Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Wykaz inkasentów i miejscowo�ci poboru podatków w
drodze inkasa
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Uchwa³a Nr VII/52/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

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

L p. N azw isko  i im iê  inkasenta M iejsce  poboru  po da tku

1 . Jez ie rsk i L ec h B rzêczk o w ice

2 . S ³o d k ow sk i Jó ze f G o �c iejo w ice

3 . Jêd rzejew sk i A n d rze j G ó ra

4 . B ern a ck i Józe f G rab in

5 . O s ijew sk a  Z ofia G rac z e

6 . B ³o ñ sk a  H e len a G rod ziec

7 . M o ck o  M a ria Jac zow ic e

8 . T o p k a  S ta n is ³a w Jak u b ow ic e

9 . H oh eise l L eo n K rasn a  G ó ra

1 0 . S u k ien n ik  S te fan L ip n o

1 1 . K o rza n o w sk i Jan u sz M a gn u szow ic zk i

1 2 . W a ch ow sk a  M aria M a gn u szow ic e

1 3 . S za ch n o w sk a  Jad w iga M ic h a ³ó w ek

1 4 . K o w a le w icz  H elen a M o lesto w ic e

1 5 . B ¹k  Jan R ad o szo w ic e

1 6 . N o w a k  Z b ign iew R og i

1 7 . P a lic a  E d w a rd R oszk o w ice

1 8 . S zu rg u t K rys tyn a R u tk i

1 9 . B ie la  M a riu sz R zêd z iw o jo w ice

2 0 . G a l la  M iro s ³a w S a d y

2 1 . S zc zu ro w sk i Jan S a rn y  W ie lk ie

2 2 . B oro w ic z Z ofia S z yd ³o w iec  � l¹sk i

2 3 . C h m ie le w sk i W a ld em ar T a rn ic a

2 4 . N aw a ro w sk a  Z d z is ³a w a T ³u sto rêb y

2 5 . S z ym a ñ sk i R o m an W yd ro w ice

2 6 . S zp u na r T a d eu sz P io tro w a

2 7 . K o za k iew icz  U rs zu la S o sn ó w k a



        Poz.904-905
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 41 - 4203 -

Na podstawie art. 12 ust. 2 i art 14 ust. 6 ustawy z dnia 26
pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³a-
niu alkoholizmowi / Dz.U. Nr 35, poz. 230, 1984r. Nr 34, poz. 184,
1987r. Nr 33 , poz. 180 , 1989r. Nr 35 , poz. 192 ; 1990r. Nr 34 ,
poz. 198,  Nr 73 , poz. 431, 1991r. .Nr73, poz. 321 i Nr 94, poz.
419, l993r. Nr 40 , poz. 184 , 1996r. Nr 127 , poz. 593 , 1997 r. Nr
88, poz. 554 , Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, 1998r. Nr 106,
poz. 668 , 2000 r. Nr 12 , poz. 136 , Nr 120, poz. 1268;  2001r. Nr
60, poz. 610 , 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372 / -
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala , co nastêpuje :

§  1.1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przezna-
czonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu
sprzeda¿y nie mog¹ byæ usytuowane w pobli¿u szkól i przed-
szkoli oraz w miejscach nara¿aj¹cych  dzieci i m³odzie¿ szkoln¹
na styczno�æ z osobami nabywaj¹cymi albo spo¿ywaj¹cymi w
tych miejscach napoje alkoholowe.

2. Wprowadza siê sta³y zakaz sprzeda¿y , podawania i
spo¿ywania napojów alkoholowych na parkingach , stacjach
benzynowych i stacjach  obs³ugi pojazdów mechanicznych .
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Uchwa³a Nr V/57/2003
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzeda¿y,
podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach .

3. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych , o których
mowa w ust. 1, nie mog¹ byæ usytuowane w obiektach kultural-
no - o�wiatowych.

§ 2.Traci moc uchwa³a Nr XXI/186/2001 Rady Gminy w
Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada  2001r. w sprawie zasad
usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych, ustale-
nia warunków  ich sprzeda¿y oraz wprowadzenia zakazu  sprze-
da¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych w niektó-
rych miejscach .

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Polskiej Cerekwi.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

Na  podstawie  art.  118  ust.  3  ustawy  z  dnia  26 listopada
1998r.  o  finansach  publicznych /  Dz. U.z 2003r.  Nr  15  poz.  148 /-
Rada  Gminy  Skarbimierz    uchwala,    co  nastêpuje  :

 § 1. Z  bud¿etu  Gminy   mog¹  byæ  udzielane  dotacje  na
cele  publiczne  ,  zwi¹zane  z  realizacj¹  zadañ  w³asnych  Gminy
podmiotom  nie  zaliczonym  do  sektora  finansów  publicznych
i  nie  dzia³aj¹cym  w  celu  osi¹gniêcia  zysku  ,  a  w  szczegól-
no�ci :

1)   fundacjom  lub  ich  oddzia³om  terenowym ,
2)   stowarzyszeniom  lub  ich  oddzia³om  terenowym  ,
3)   klubom ,
4)   instytucjom  opieki  spo³ecznej ,
5)   jednostkom  dzia³aj¹cym  w  zakresie  odnowy  zabyt-

ków  kultury  narodowej .

§ 2. Podmiot  ubiegaj¹cy  siê  o  przyznanie  dotacji  sk³ada
w  terminie  do  dnia 30  wrze�nia  roku  poprzedzaj¹cego  reali-
zacjê  zadania , wniosek  o  przyznanie  dotacji  z  bud¿etu  Gminy.

Wniosek  powinien  zawieraæ :
1)   dok³adne  okre�lenie  zadania  z  zakresu  dzia³ania

Gminy,  na  realizacjê  którego  dany  podmiot  ubiega  siê  o
dotacjê ,

2)   wnioskowan¹  kwotê  dotacji ,
3)   przewidywany  termin  realizacji  zadania ,
4)   uzasadnienie  wniosku .

§ 3. 1.   Wnioski,  o  których  mowa  w  § 2,  podlegaj¹  dalszemu
opracowaniu  zgodnie z  procedur¹  uchwalania  bud¿etu .

2.   Po  uchwaleniu  bud¿etu  w  terminie  ostatecznym  do
30 marca  roku  bud¿etowego Wójt  Gminy  zawiadamia  pod-
mioty ,  które   z³o¿y³y  wnioski  o  przyznanie  dotacji ,  o  podjêtych
decyzjach  i  przyznanych  kwotach  dotacji .

3.   Wnioski  o  dotacje  zg³oszone  po  uchwaleniu  bud¿etu
Gminy  (w  trakcie  roku   bud¿etowego)  rozpatrywane  bêd¹  w
trybie  przepisów  w  sprawie  zmian   w  bud¿ecie .

§ 4. 1.   Udzielenie  dotacji  nastêpuje  na  podstawie
umowy  zawartej  pomiêdzy   podmiotem  ,  który  otrzyma³  dota-
cjê  a  Wójtem  Gminy .
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w  sprawie  trybu  postêpowania  o  udzielenie  dotacji  z  bud¿etu  Gminy na  realizacjê  zadañ  zleconych  podmiotom
nie  zaliczonym  do  sektora  finansów  publicznych  oraz  sposobu  jej  rozliczania  i  kontroli .
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2.   Umowa ,  o  której  mowa  w  ust.  1 ,  powinna  okre�laæ :
1) szczegó³owy  opis  zadania  i  termin  jego  wykonania ,
2) kwotê  dotacji  celowej  dla  jednostki  wykonuj¹cej

zadanie  i  tryb  jej  p³atno�ci ,
3) tryb  kontroli  wykonywania  zadania ,
4) sposób  rozliczenia  udzielonej  dotacji  celowej  i  zasad

zwrotu  niewykorzystanej  czê�ci  dotacji .

§ 5. Przekazanie  dotacji  nastêpuje  z  rachunku  bud¿etu
Gminy  jednorazowo  lub  w  kilku  ratach ,  w  zale¿no�ci  od
potrzeb  i  specyfiki  realizowanego  zadania  oraz  postanowieñ
umowy .

 § 6. Dotacje  wykorzystane  niezgodnie  z  przeznacze-
niem  podlegaj¹  zwrotowi  na  rachunek  bud¿etu  Gminy  w

terminie  ustalonym  wg  zawartej  umowy , w  tym  ostatecznie
do  5  dnia  po  zakoñczeniu  roku ,  w  którym  udzielona  zosta³a
dotacja.

 § 7. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy
Skarbimierz .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

 Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz
art. 26  ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowa-
niu 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 120 poz.1268;
2001 r. Nr 109 poz.1157, Nr 120 poz.1268;  2001 r. Nr 14 poz.124,
154 poz.1804 ,  2002 r. Nr 5 poz.42, Nr 113  poz.984  ) -  Rada
Gminy Tarnów Opolski uchwala , co nastêpuje:

§ 1. Ustalenia Podstawowe
1.  Uchwala siê  miejscowy plan  zagospodarowania prze-

strzennego    wsi  Miedziana , zwany w dalszej czê�ci niniejszej
uchwa³y planem.

2. Przedmiotem planu obejmuje siê obszary okre�lone
na rysunku planu ,sporz¹dzonym na mapie w skali 1: 2000 obej-
muj¹cym tereny istniej¹cego  zainwestowania  wsi, tereny prze-
znaczone pod zabudowê i tereny u¿ytków rolnych i le�nych w
bezpo�rednim  otoczeniu.

3. Rysunek planu jest integraln¹ czê�æ miejscowego pla-
nu   zagospodarowania   przestrzennego i stanowi za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

4. Zakres planu obejmuje ustalenie:
- nowego przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹-

cych  tereny o ró¿nym  przeznaczeniu i  ró¿nym sposobie u¿ytko-
wania,

 - warunków zabudowy i zasad zagospodarowania tere-
nów objêtych zmian¹ w planie,

-    warunków wynikaj¹cych z ochrony �rodowiska przyrod-
niczego i kulturowego,

- zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.
5. Przepisy niniejszej uchwa³y wraz z ustaleniami okre�lo-

nymi na rysunku planu stanowi¹   ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu.

6. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa
w § 4, zgodnie z ustaleniami planu   dopuszcza siê dotychczaso-
wy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodarowania
terenów zgodnie z ustaleniami   niniejszego planu.

7.Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami regulacyjnymi i funkcjonal-
nymi planu s¹:

a/   granice obszaru objêtego planem,
b/   linie rozgraniczenia terenów o ró¿nym przeznaczeniu

lub o ró¿nych  zasadach  zabudowy i zagospodarowania,
c/   symbole przeznaczenia terenów,
d/   nieprzekraczalne linie zabudowy.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny lub

po¿¹dany, mog¹ ulec zmianie na etapie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

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

rozgraniczaj¹cymi    obszar   o  okre�lonej funkcji, oznaczonej na
rysunku planu odpowiednim symbolem  u¿ytkowania.

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

3. Dzia³ka mieszkaniowa - nale¿y przez to rozumieæ dzia³-
kê/ nieruchomo�æ o podstawowej   funkcji mieszkaniowej.

4. Zieleñ towarzysz¹ca - nale¿y przez to rozumieæ  zieleñ
ozdobn¹, rekreacyjn¹, izolacyjn¹   oraz ogrody przydomowe.

5.  Urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty  technicznego   wyposa¿enia/ naziemne i podziem-
ne / s³u¿¹ce funkcji  podstawowej terenu.

6. Przepisy szczególne - aktualnie obowi¹zuj¹ce w trak-
cie realizacji planu  przepisy ustaw i  przepisy wykonawcze    oraz
Polskie Normy.

7.  Przedsiêwziêciu - rozumie siê przez to inwestycje bu-
dowlane lub inne ingerencje w  �rodowisko, polegaj¹ce na prze-
kszta³ceniu lub zmianie sposobu u¿ytkowania terenu, w tym
równie¿ na wydobywanie zasobów naturalnych.

8. Przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - nale¿y przez to   rozumieæ przedsiêwziêcia inwe-
stycyjne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania   na
�rodowisko, i przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, dla   których  obowi¹zek sporz¹dzenia raportu
oddzia³ywania na �rodowisko mo¿e byæ  wymagany, na  podsta-
wie przepisów szczególnych.

9. Szkodliwych uci¹¿liwo�ciach dla �rodowiska - nale¿y
przez to rozumieæ  zjawiska  fizyczne lub stany o natê¿eniu utrud-
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Rady   Gminy  w Tarnowie Opolskim

z  dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Miedziana.
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niaj¹cym ¿ycie, albo dokuczliwe dla �rodowiska w  stopniu po-
woduj¹cym zagro¿enie dla zdrowia ludzi,  uszkodzenie lub znisz-
czenie  �rodowiska,

10.  Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty i urz¹dzenia realizowane ze  �rodków bud¿etu pañstwa
lub gminy a w szczególno�ci: obiekty o�wiaty, ochrony zdrowia i
opieki spo³ecznej, sportu i rekreacji a tak¿e innych zadañ reali-
zowanych w ramach zadañ  w³asnych gminy, zadañ zleconych
oraz wprowadzanych do realizacji w drodze negocjacji  przez
administracjê rz¹dow¹.

  11. Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty us³ugowo - handlowe,   gastronomiczne, rzemios³o, in-
stytucji finansowych, jednostek gospodarczych o   charakterze
us³ugowym, nie zak³ócaj¹cych funkcji mieszkaniowej oraz nie
wywo³uj¹cych   konfliktów s¹siedzkich realizowane z funduszy
inwestora.

12. Us³ugi bytowe - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi takie
jak : fryzjerskie, krawieckie, szewskie, naprawy sprzêtu domo-
wego, fotograficzne, pralnicze, kosmetyczne, renowacji odzie¿y,
zegarmistrzowskie, optyczne, elektroniczne, lekarskie, ma³ego
handlu i gastronomii, biurowe itp..

 12. Us³ugach rzemios³a - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
materialne polegaj¹ce na   wykonywaniu wszelkiego rodzaju
�wiadczeñ o charakterze naprawczym, remontowym i   konser-
wacyjnym nie stwarzaj¹cych uci¹¿liwo�ci dla otoczenia i �rodo-
wiska.

13. Dzia³alno�ci gospodarczej  o charakterze nieuci¹¿li-
wym - nale¿y przez to rozumieæ  dzia³alno�æ gospodarcz¹ o cha-
rakterze us³ugowym lub us³ugowo - produkcyjnym lub inn¹,
która nie powoduje wystêpowania zjawisk fizycznych lub sta-
nów utrudniaj¹cych ¿ycie lub   dokuczliwych dla otoczenia i tere-
nów s¹siednich, w szczególno�ci nie powoduj¹ca :

a/ emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre-
�lone w przepisie szczególnym,   w tym ha³asu od obs³uguj¹-
cych �rodków transportu,

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

14. Strefie obserwacji archeologicznej - nale¿y przez to
rozumieæ tereny w pobli¿u stanowisk  archeologicznych z du¿ym
prawdopodobieñstwem wystêpowania znalezisk nowych dot¹d
nie znanych.

15. Odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ
nieczysto�ci sta³e i ciek³e powstaj¹ce w  gospodarstwach do-
mowych, w obiektach u¿yteczno�ci publicznej i obs³ugi ludno-
�ci, w   tym nieczysto�ci gromadzone w zbiornikach bezodp³y-
wowych,  porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpa-
dy uliczne, z wyj¹tkiem odpadów niebezpiecznych z zak³adów
opieki zdrowotnej i weterynaryjnych.

16. Odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozu-
mieæ odpady, które ze wzglêdu na   swoje  pochodzenie, sk³ad
chemiczny, biologiczny, inne w³a�ciwo�ci i okoliczno�ci   stano-
wi¹   zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo �rodowiska.

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

18. Drogach wewnêtrznych, nale¿y przez to rozumieæ dro-
gi dojazdowe do obiektów  u¿ytkowanych przez podmioty prowa-
dz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹, drogi dojazdowe do gruntów
rolnych.

19.  Linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - linia wyznaczaj¹ca
wymagan¹ odleg³o�æ budynków o   funkcji podstawowej od dro-
gi mierzon¹ do zasadniczej �ciany budynku. Linia ta jest   jedno-
cze�nie lini¹ zabudowy  obowi¹zuj¹c¹ dla budynków towarzy-
sz¹cych.

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

§ 3. Ustalenie przeznaczenia terenów wyznaczonych w
planie.

 Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce ozna-
czenia okre�laj¹ce przeznaczenie terenów:

    1/    M - U       - tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug
   2/    P,B,S,R    -  tereny wielofunkcyjnej dzia³alno�ci go-

spodarczej
    3/     PE             -  teren udokumentowanego z³o¿a kruszywa
                             naturalnego
    4/    UK            - teren us³ug kultu religijnego
    5/    Up            -  teren us³ug publicznych
    6/     U             - tereny us³ug komercyjnych
    7/     UR          - teren  rzemios³a us³ugowego
    8/    US           - tereny urz¹dzeñ sportowych
    9/    ZC            - teren cmentarza
  10/    RLU         - teren obs³ugi gospodarki le�nej
  11/    RO           - teren sadów i ogrodów
  12/    RP,RZ     - teren u¿ytków rolnych
  13/    LS           - teren lasów
  14/    Lsp         - tereny do zalesienia
   15/   ZN           - teren zieleni niskiej
  16/    W            - teren wód
  17/     EE           - teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych
  17/    KZ             - teren dróg  klasy zbiorczej  ( powiatowa
                                nr 27 - 712)
  18/    KD           - teren dróg  klasy dojazdowych
  19/   WZ             - teren urz¹dzeñ gospodarki wodnej - ujêcie
                           wody .

§ 4. USTALENIA  SZCZEGO£OWE  DLA  TERENÓW  WY-
ZNACZONYCH W  PLANIE I  OZNACZONYCH  SYMBOLAMI

M - U - Tereny zabudowy  mieszkaniowej i us³ug.
Przeznaczenie podstawowe - istniej¹ca i projektowana

zabudowa mieszkaniowa o   charakterze zagrodowym, jednoro-
dzinnym  z obiektami towarzysz¹cymi   oraz  us³ugi  publiczne w
zakresie administracji, o�wiaty, kultury, zdrowia i opieki spo³ecz-
nej, us³ugi bytowe i us³ugi  rzemie�lnicze

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i gospo-
darcze oraz miejsca postojowe  zwi¹zane z funkcj¹ mieszkanio-
w¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura techniczna,
zieleñ towarzysz¹ca.

 Dopuszczalne ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami M - U:

 Zasady  zagospodarowania  terenów:
 1)  dopuszczalne remonty  i rozbudowa istniej¹cych bu-

dynków mieszkalnych  jednorodzinnych, zagrodowych  ,obiek-
tów gospodarczych,  us³ugowych oraz  istniej¹cych obiektów
produkcyjnych i us³ugowych o funkcji niezgodnej z  podstawo-
wym  przeznaczeniem terenu, je�li ich dzia³alno�æ nie powodu-
je  przekroczenia  standardów jako�ci �rodowiska poza  granice
terenu do którego  inwestor ma tytu³ prawny.

2) Dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych  na drodze wtórnych podzia³ów dzia³ek, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz  zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. Obiekty zabytkowe
mog¹ byæ remontowane , przebudowywane lub wymieniane
wy³¹cznie za zgod¹ i na warunkach organu w³a�ciwego do spraw
ochrony zabytków. Rozbiórka istniej¹cych budynków dopuszczal-
na zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

3) Dozwolona modernizacja i rozbudowa istniej¹cej za-
budowy o charakterze zagrodowym zwi¹zanej z gospodarka rol-
n¹ w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególny-
mi. Dopuszczalna wielko�æ obiektów produkcji zwierzêcej do
15 DJP.
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4) Dopuszczalne funkcje towarzysz¹ce - us³ugi bytowe i
rzemie�lnicze, realizowane jako obiekty samodzielne na dzia³-
kach stanowi¹cych luki w istniej¹cej zabudowie lub jako obiekty
wbudowane na dzia³kach zabudowanych.

5) Zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów o dzia³alno�ci zaliczonej  do kategorii przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które zawsze wyma-
gaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko oraz
co do których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wyma-
gany.

6) Dla obiektów zabytkowych oraz strefy obserwacji ar-
cheologicznej - obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §7.

7) Dla obiektów po³o¿onych w pierwszej linii zabudowy
drogi klasy zbiorczej  powiatowej, oznaczonej symbolem KZ przy
dokonywaniu remontów, przebudowie lub wymianie  nale¿y
uwzglêdniæ izolacje akustyczne eliminuj¹ce ha³as powodowa-
ny ruchem samochodów na drodze.

8) Przy zagospodarowaniu terenów przez które przebie-
gaj¹ urz¹dzenia liniowe, a w szczególno�ci linie elektroenerge-
tyczne 110KV i 15 KV i kable telekomunikacyjne, nale¿y zacho-
waæ  odleg³o�ci okre�lone w przepisach szczególnych .

9) Dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania te-
renu do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych zgodnych z ustaleniami niniejszego planu.

   Zasady zabudowy dzia³ek:
   1) Odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre-

�la rysunek planu. W miejscach gdzie  plan  jej  nie  okre�la,
,liniê zabudowy  nale¿y   dostosowaæ do istniej¹cej  zabudowy
na dzia³kach s¹siednich.  Teren pomiêdzy lini¹  rozgraniczaj¹c¹
a lini¹ zabudowy  poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami  prze-
znaczyæ na urz¹dzenie  zieleni ozdobnej oraz przy obiektach  us³u-
gowych na miejsca parkingowe dla  klientów.

2)  Now¹ zabudowê mo¿na realizowaæ jako jednorodzin-
n¹ lub bli�niacz¹, samodzieln¹ lub z us³ugami o charakterze
bytowym, komercyjnym i rzemios³em nieuci¹¿liwym. Dopusz-
czalna wysoko�æ zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziem-
nych z  mo¿liwo�ci¹ wykorzystania poddasza do celów u¿ytko-
wych.

3) Architektura budynków dostosowana wygl¹dem i skal¹
do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy regionalnej, uk³ad
kalenicy budynku  nale¿y dostosowaæ do zabudowy na dzia³-
kach s¹siednich. Dachy o symetrycznym uk³adzie po³aci ( do-
puszczalne wielospadowe ), zalecane krycie dachówka lub
materia³ami dachówkopodobnymi.

4) Budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki lub bezpo�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada lub dobudo-
wanych do budynków gospodarczych na dzia³kach s¹siednich,

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

6) Ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e bez zgody zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okre�lonego niniejszym planem.

7) Budynki lokalizowane w drugiej linii zabudowy musz¹
mieæ zapewniony dojazd dla   samochodów przeciwpo¿arowych,
posiadaæ dostêp do  drogi publicznej i umo¿liwiaæ   bezkolizyjne
pod³¹czenie do podstawowej sieci  infrastruktury technicznej.

8)  Dzia³alno�æ rzemios³a us³ugowego  prowadzona i pla-
nowana na dzia³kach z zabudow¹ mieszkaniow¹ powinna od-
powiadaæ   wymogom przepisów szczególnych z zakresu ochro-
ny  �rodowiska, a w szczególno�ci:

  -   szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z t¹
dzia³alno�ci¹     nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu prowa-
dzonej dzia³alno�ci,

 -  ha³as powodowany dzia³alno�ci¹ nie mo¿e przekra-
czaæ na granicy   zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych
poziomów okre�lonych  w przepisach szczególnych,

 -  w rozwi¹zaniach techniczno - technologicznych inwe-
stycji nale¿y  stosowaæ wysokie standardy zabezpieczenia zie-
mi, powietrza i wód   podziemnych przed zanieczyszczeniem.

9) Dozwolone jest stosowanie innego podzia³u terenów
na dzia³ki ni¿ okre�la to rysunek planu. Podzia³ ten powinien
zapewniaæ powierzchnie dzia³ek pozwalaj¹ce na ich prawid³o-
we zagospodarowanie w³a�ciwe dla zabudowy realizowanej a
tak¿e projektowanej w przysz³o�ci oraz  zapewniaæ dostêp do
drogi publicznej i prowadzenia niezbêdnej sieci infrastruktury
technicznej.

10) Ogrodzenia dzia³ek lokalizowaæ w linii granicy dzia³ek
o wysoko�ci maksymalnej 1,80 m. Wyklucza siê ogrodzenia z
p³yt ¿elbetowych.

P,B,S,R       -  tereny wielofunkcyjnej dzia³alno�ci gospo-
darczej.

Przeznaczenie podstawowe  -  obiekty us³ugowo - produk-
cyjne, magazynowe, sk³ady, szklarnie ogrodnicze, urz¹dzenia
obs³ugi  rolnictwa i ochrony  �rodowiska

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i gospo-
darcze oraz place i sta³e miejsca  postojowe   zwi¹zane z dzia³al-
no�ci¹ gospodarcz¹, urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zie-
leñ towarzysz¹ca  zabudowie,

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem P,B,S,R:

Zasady zagospodarowania terenów:
1)     Istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ remontom, prze-

budowie, wymianie,   uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z warunkami techniczno budowlanymi i wy-
mogami ochrony �rodowiska.

2)  Dzia³alno�æ prowadzona i planowana powinna odpo-
wiadaæ wymogom przepisów   szczególnych z zakresu ochrony
�rodowiska, a w szczególno�ci:

-   szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z t¹ dzia-
³alno�ci¹   nie mo¿e wykraczaæ poza teren prowadzonej dzia³alno�ci.

 Przedsiêwziêcia  mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, w   razie okoliczno�ci  wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na    �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego   zgodnie z przepisami szczególnymi,

-   ha³as powodowany dzia³alno�ci¹ nie mo¿e przekraczaæ
na granicy   zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych pozio-
mów okre�lonych  w przepisach szczególnych,

-   w rozwi¹zaniach techniczno - technologicznych inwesty-
cji nale¿y    stosowaæ wysokie standardy zabezpieczenia ziemi,
powietrza i wód  podziemnych przed zanieczyszczeniem.

3) Zabrania siê lokalizowania obiektów o dzia³alno�ci
zaliczonej do kategorii przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co  od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, które zawsze wymagaj¹ sporz¹dze-
nia raportu  oddzia³ywania na �rodowisko, a tak¿e wymagaj¹-
cych miejsc parkingowych poza terenem dzia³ki lub obs³ugi ciê¿-
kim transportem dostawczym  wielokrotnie w ci¹gu doby.

Zasady zabudowy dzia³ek:

1)  Wysoko�æ zabudowy produkcyjno - us³ugowej 1 kon-
dygnacja  nadziemna z uwzglêdnieniem wymogów technolo-
gicznych lecz nie wiêcej ni¿ 11,0 m.

2)  Tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, doj�cia
i dojazdy nie powinny   przekraczaæ 75% powierzchni dzia³ki.

4) Ogrodzenia trwa³e a¿urowe. Zakazuje siê stosowania
ogrodzeñ z p³yt ¿elbetowych.

 Wzd³u¿ ogrodzenia wskazane nasadzenia zieleni¹ o
zmiennej wysoko�ci zimozielon¹.

Up -  Teren us³ug publicznych
 Przeznaczenie podstawowe - us³ugi o�wiaty, kultury, zdro-

wia i opieki spo³ecznej, administracji   i u¿yteczno�ci publicznej
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Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gospodarcze, ga-
ra¿owe, zieleñ, plac zabaw dzieciêcych  urz¹dzenia podstawo-
wej  infrastruktury technicznej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem Up :

       1)  Adaptacja istniej¹cej zabudowy z mo¿liwo�ci¹ do-
konywania remontów, przebudowy i   rozbudowy w dostosowa-
niu do potrzeb.

2) W przypadku rozbudowy nale¿y utrzymaæ I kondygnacyj-
ny charakter zabudowy.

3) Pozosta³¹ niezabudowan¹ czê�æ dzia³ki przeznaczyæ na
rekreacjê, plac zabaw dla dzieci.

  U -  Teren us³ug komercyjnych

 Przeznaczenie podstawowe -  us³ugi komercyjne w za-
kresie  kultury, handlu, gastronomii, hotelowe, us³ugi bytowe  i
rzemios³a  us³ugowego, sport i rekreacja.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - parking, budynki gospo-
darcze, gara¿owe, zieleñ   urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem U :

      1)   powierzchnia u¿ytkowa budynków przeznaczonych
na cele us³ugowe w zakresie handlu   nie mo¿e   przekraczaæ
500 m2,

2) wysoko�æ zabudowy do II kondygnacji z mo¿liwo�ci¹
wykorzystania poddasza dla  celów  u¿ytkowych,

3) w zagospodarowaniu terenu wyznaczyæ niezbêdn¹ ilo�æ
miejsc postojowych dla  samochodów i rowerów, wprowadziæ
zieleñ i elementy ma³ej architektury,

4) zabrania lokalizowania us³ug uci¹¿liwych pod wzglê-
dem ha³asu np. dyskoteki .

UK -  Teren us³ug kultu religijnego
 Przeznaczenie podstawowe - ko�ció³ parafialny.
 Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki  zwi¹zane z ob-

s³ug¹ i dzia³alno�ci¹ ko�cio³a,   gospodarcze, gara¿owe, urz¹-
dzenia infrastruktury technicznej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem UK :

1)  adaptacja obiektu z mo¿liwo�ci¹ dokonywania remon-
tów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi  warunkami technicznymi,

2)  zabrania siê montowania na wie¿y ko�cielnej anten ,
nadajników  i masztów.

UR - teren rzemios³a us³ugowego
Przeznaczenie podstawowe - us³ugi rzemie�lnicze ,w tym

obiekty zwi¹zane z napraw¹ i  konserwacj¹ samochodów -
warsztat mechaniki  samochodowej.

 Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gospodarcze i
gara¿owe oraz place i sta³e miejsca  postojowe zwi¹zane z dzia-
³alno�ci¹ gospodarcz¹ urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zie-
leñ towarzysz¹ca zabudowie.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem UR :

  1)   Na terenie dopuszcza siê nie wiêcej ni¿ 4 stanowiska
robocze,  w tym 1 stanowisko   zwi¹zane  z  lakiernictwem karo-
serii samochodowych.

  2)   Dzia³alno�æ prowadzona powinna odpowiadaæ wy-
mogom przepisów   szczególnych z   zakresu ochrony   �rodowi-
ska, a w szczególno�ci:

 -   szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z t¹
dzia³alno�ci¹   nie mo¿e wykraczaæ poza teren prowadzonej dzia-
³alno�ci.

 Dzia³alno�æ mog¹ca znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowi-
sko, w   razie okoliczno�ci  wskazuj¹cych na jej szkodliwy wp³yw
na   �rodowisko, wymaga sporz¹dzenia przegl¹du ekologiczne-
go  zgodnie z przepisami szczególnymi,

-   ha³as powodowany dzia³alno�ci¹ nie mo¿e przekraczaæ
na granicy  zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych pozio-
mów okre�lonych  w przepisach szczególnych,

 -   w rozwi¹zaniach techniczno - technologicznych inwe-
stycji nale¿y   stosowaæ wysokie standardy zabezpieczenia zie-
mi, powietrza i wód  podziemnych przed zanieczyszczeni,

 -  przechowywanie farb lakierniczych oraz sk³adowanie i
odprowadzanie   zu¿ytych pojemników po farbach i rozpuszczal-
nikach i pozosta³ych   odpadów nale¿y prowadziæ zgodnie z prze-
pisami obowi¹zuj¹cej ustawy  o odpadach.

4) Zabrania siê lokalizowania na terenie obiektów o dzia-
³alno�ci zaliczonej do kategorii przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które zawsze wymagaj¹ spo-
rz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko

5) W zagospodarowaniu terenu obiekt przeznaczony na
dzia³alno�æ us³ugow¹ zlokalizowaæ w po³udniowej czê�ci dzia³-
ki , od strony zabudowy mieszkaniowej wprowadziæ pas zieleni
izolacyjnej szeroko�ci min.5,o m o zmiennej wysoko�ci zimo-
zielonej.

6) Wysoko�æ zabudowy rzemie�lniczej mierzona od �red-
niego poziomu istniej¹cego terenu do gzymsów, kalenic i in-
nych poziomych elementów wieñcz¹cych budynki nie mo¿e prze-
kroczyæ 6,0 m.

7) W obrêbie dzia³ki przewidzieæ niezbêdn¹ ilo�æ miejsc
postojowych dla samochodów.

8) Wody opadowe z parkingu nale¿y odprowadziæ do ka-
nalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu

9) Ogrzewanie obiektów w oparciu o niskoemisyjne, wy-
sokosprawne systemy grzewcze.

ZC  -  Teren cmentarza
Przeznaczenie podstawowe - cmentarz komunalny.
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - dom przedpogrzebowy, zie-

leñ infrastruktura techniczna.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem ZC:

 a) Przy zagospodarowaniu terenu obowi¹zuj¹ warunki
okre�lone przepisami  szczególnymi.

b) Adaptacja domu przedpogrzebowego z mo¿liwo�ci¹
dokonywania remontów, pomników oraz innych  elementów
ma³ej architektury, zakaz montowania anten.

c) Ogrodzenie cmentarza trwa³e, wzd³u¿ ogrodzenia wska-
zane nasadzenie zieleni   o zmiennej wysoko�ci zimozielonej.

d) Strefa sanitarna od cmentarza do zabudowy mieszka-
niowej, zak³adów   ¿ywienia oraz produkcji i sk³adowania ¿ywno-
�ci  wynosi 50 m.

US -  Teren urz¹dzeñ sportu i rekreacji
Przeznaczenie podstawowe - boisko sportowe.
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - parking, zieleñ, sieæ infra-

struktury technicznej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem US:

1)   Na terenie dopuszczalna realizacja urz¹dzeñ i obiek-
tów zwi¹zanych ze sportem / boisko do gier, bie¿nie, widownia
, szatnie itp./.

    2)   Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej gastrono-
mii i handlu.

   3)   ogrodzenie trwa³e, a¿urowe, wzd³u¿ granicy dzia³ki
wprowadziæ pas zieleni o szeroko�ci min. 3,0 m. o zmiennej
wysoko�ci , zimozielonej.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 41 - 4208 -    Poz. 906

RLU-  Teren urz¹dzeñ obs³ugi gospodarki le�nej .
 Przeznaczenie podstawowe - obiekty i urz¹dzenia zwi¹-

zane z gospodark¹ le�n¹
 Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: sieæ i urz¹dzenia infrastruk-

tury technicznej, obiekty  ma³ej architektury , zieleñ.

 Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem RLU:

1)   Adaptacja istniej¹cej zabudowy z mo¿liwo�ci¹ doko-
nywania  remontów, przebudowy   i  rozbudowy w dostosowaniu
do potrzeb gospodarki le�nej.

2) Zmiana sposobu u¿ytkowania terenu mo¿e byæ doko-
nana wy³¹cznie w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i
le�nych .

RO -   Teren upraw ogrodniczych i sadowniczych
Dopuszcza siê:
 -  Uprawy szklarniowe i pod foli¹ pod warunkiem zasto-

sowania urz¹dzeñ   grzewczych na paliwa ekologiczne, lokaliza-
cjê obiektów towarzysz¹cych nie   wymagaj¹cych pozwolenia na
budowê.

  - Teren stanowi grunty rolne w rozumieniu  przepisów o
ochronie gruntów rolnych i   le�nych. Dozwolona lokalizacja za-
budowy stanowi¹cej grunty rolne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i le�nych, a tak¿e niezbêdnej sieci
infrastruktury technicznej. Przeznaczenie  tych gruntów na cele
nierolnicze mo¿e  byæ  dokonane  tylko w trybie zmiany planu
okre�lonym w przepisach ustawy o zagospodarowaniu prze-
strzennym.

RP,RZ  - Tereny u¿ytków rolnych obejmuj¹ce grunty orne,
³¹ki i  pastwiska

      Dopuszcza siê :
a/  lokalizacjê sieci komunalnej infrastruktury technicznej

z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
b/  zalesianie nieu¿ytków oraz gruntów klas V i VI wskazanych

na rysunku planu w kompleksach nie mniejszych ni¿ 0,5 ha. urz¹-
dzanie zieleni �ródpolnej,

c/ urz¹dzanie stawów hodowlanych na warunkach okre-
�lonych w przepisach szczególnych.  Teren stanowi grunty rolne
w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i    le�nych.
Dozwolona lokalizacja zabudowy stanowi¹cej grunty rolne w
rozumieniu    przepisów o ochronie gruntów rolnych i le�nych, a
tak¿e niezbêdnej sieci  infrastruktury technicznej. Przeznaczenie
tych gruntów na cele nierolnicze mo¿e byæ dokonane  tylko  w
trybie zmiany planu okre�lonym w przepisach ustawy o zago-
spodarowaniu   przestrzennym. Dopuszcza siê zalesienie grun-
tów zgodnie z  rysunkiem planu,  wykorzystuj¹c gatunki drzew
zgodnie z siedliskiem le�nym.

LS - Tereny u¿ytków le�nych - lasy
 Dopuszcza siê lokalizacjê:
a/  obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ le�n¹,
 b/  urz¹dzeñ turystyki i wypoczynku bez zmiany przeznacze-

nia terenu, w uzgodnieniu z  w³a�cicielem ( zarz¹dc¹ ) terenu.
Teren stanowi grunty le�ne w rozumieniu przepisów o

ochronie gruntów rolnych i le�nych. Dozwolona lokalizacja za-
budowy stanowi¹cej grunty rolne lub le�ne  w   rozumieniu   prze-
pisów o ochronie gruntów rolnych i le�nych, a tak¿e niezbêdnej
sieci  infrastruktury technicznej. Przeznaczenie  tych gruntów le-
�nych  na cele niele�ne  mo¿e byæ  dokonane  tylko  w trybie
zmiany planu okre�lonym w przepisach ustawy o   zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

LSp - Tereny planowane do zalesienia, obejmuj¹ce nie-
u¿ytki i grunty rolne najni¿szych klas   bonitacyjnych, i niewyko-
rzystywanych  rolniczo.

Zalesienia nale¿y prowadziæ zgodnie z planem urz¹dza-
nia lasu, w dostosowaniu do istniej¹cych siedlisk le�nych.

PE - Teren udokumentowanego z³o¿a kruszywa natu-
ralnego ,,Przywory".

  1/   warunkiem prowadzenia eksploatacji z³o¿a kopaliny
jest posiadanie odpowiedniej koncesji, uzyskanej przez inwe-
stora zgodnie z wymogami przepisu szczególnego. Koncesja
mo¿e  byæ obejmowaæ ca³o�æ z³o¿a lub jego czê�æ,

2/   w granicach ustalonego obszaru górniczego z³o¿a
obowi¹zuj¹ filary ochronne w których  obowi¹zuje zakaz wydoby-
wania kopaliny: od rzeki Strugi - szeroko�ci 15,o m od brzegu
koryta rzeki; od przewodów podziemnych - min.10,o m; od dróg
publicznych min.10,o m;   od linii rozgraniczaj¹cych pasa drogo-
wego; od lasów o szeroko�ci min.12,o m od granicy  lasu,

  3/   projekt zagospodarowania z³o¿a i projekt rekultywacji
musz¹ zapewniaæ bezkolizyjny dostêp do dróg publicznych z nie-
ruchomo�ci gruntowych odciêtych od tego dostêpu przez
wyrobiska ,

   4/  nie zezwala siê na tworzenie trwa³ych zwa³owisk zewnêtrz-
nych, dopuszcza siê  tymczasowe zwa³owanie nieu¿ytecznych mas
ziemnych i skalnych na obrze¿ach wyrobisk górniczych,

   5/  inwestor  prowadz¹cy eksploatacjê kopaliny winien
opracowaæ projekt  rekultywacji  terenów poeksploatacyjnych,
który ustala siê w kierunku :

a/ wodnym - jako zbiorniki wodne o funkcji hodowlanej
oraz  przeciwpo¿arowej

b/ le�nym.

WZ -   Teren urz¹dzeñ gospodarki wodnej - ujêcie wody.
Dla terenu obowi¹zuj¹ warunki   okre�lone w przepisie szcze-
gólnym  .

EE -  Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych - stacji
transformatorowych.

Adaptacja z mo¿liwo�ci¹ dokonywania remontów  obiektu
zgodnie z przepisani   szczególnymi .

Zagospodarowanie terenu - zieleñ niska , ogrodzenie terenu.
EG -    Teren urz¹dzeñ gazowniczych - trasa przebiegu

gazoci¹gu wysokoprê¿nego O250
Adaptacja obiektu  - prowadzenie robót budowlanych na

obiekcie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi odrêbnymi przepisami i
Polskimi Normami.

§ 5. Zasady obs³ugi i rozwoju uk³adu komunikacyjnego
1.Ustala siê nastêpuj¹ce warunki kszta³towania tere-

nów komunikacji drogowej:
    a)  Modernizacja, przebudowa dróg istniej¹cych wraz z loka-

lizacj¹ urz¹dzeñ  technicznych niezbêdnych do zabezpieczenia ruchu
pojazdów  / zatoki postojowe,  przystanki   autobusowe /

   b)  Wykonanie nowych dróg w zakresie okre�lonym ni-
niejszym planem

   c)  Dozwolona budowa i przebudowa sieci infrastruktury
technicznej w  obrêbie linii   rozgraniczenia ulic i dróg. Istniej¹cy
drzewostan wzd³u¿ drogi /ulicy wiejskiej podlega  ochronie i
obowi¹zkowej pielêgnacji dla zabezpieczenia bezpieczeñstwa
ruchu drogowego

  d)  Przy przebudowie lub modernizacji drogi wskazane jest
wykonanie �cie¿ki rowerowej o  szeroko�ci nie mniejszej ni¿:

- dla ruchu jednokierunkowego 1,50 m + opaska bezpie-
czeñstwa 0,50 m przy jezdni

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

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady  kszta³towania pasa dro-
gowego:

KZ - Teren drogi klasy zbiorczej, lokalnej  ( w ci¹gu drogi
powiatowej nr 27 - 712  ).

  Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry :
  -  Szeroko�æ w liniach  rozgraniczaj¹cych drogi - min. 20,0 m
  -  Szeroko�æ jezdni  -7 ,0 m
  -  obustronne chodniki szer.min.1,60 m
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 W ci¹gu drogi planowana jest  obwodnica  wsi po stronie
pó³nocnej :

 Parametry obwodnicy drogowej:
Linie rozgraniczaj¹ce  - 20,0m
Jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu  ( 2x 7,0 m.).
Na skrzy¿owaniach z ulicami klasy L i D stosowaæ nale¿y na-

ro¿ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿ 5,0 m. x 5,0 m.

KD - Teren drogi / ulice klasy dojazdowej:
 Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10-15,0 m(do-

puszcza siê dostosowanie linii  rozgraniczaj¹cych do istniej¹-
cego zainwestowania).

b) szeroko�æ jezdni utwardzonej -  min. 5,0 m
c) chodnik o szeroko�ci  - min.1,20 m
d) na skrzy¿owaniach z ulicami klasy L stosowaæ nale¿y

naro¿ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿ 5m x 5m
3. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê:
1) umieszczanie zieleni urz¹dzonej,
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach

okre�lonych w przepisach szczególnych, w oparciu o sporz¹dzone
dokumentacje techniczne uzgodnione z zarz¹dcami dróg,

3) lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji zbiorowej
(przystanki, zatoki autobusowe),

4) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub
poszerzenia do docelowych parametrów istniej¹cych ulic do-
puszcza siê dotychczasowy sposób zagospodarowania tere-
nów, bez mo¿liwo�ci wprowadzenia trwa³ych obiektów budow-
lanych, uniemo¿liwiaj¹cych docelow¹ realizacjê ustaleñ planu.

§ 6. Zasady rozwoju infrastruktury technicznej
1. Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych, us³ugowo -

produkcyjnych oraz ochrony  przeciwpo¿arowej :
a) z istniej¹cych sieci wodoci¹gowych oraz przez rozbudo-

wê sieci rozdzielczej na terenach rozwojowych,
b) sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y  prowadziæ w liniach rozgra-

niczaj¹cych dróg, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê
prowadzenie odcinków sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg,
w uzgodnieniu z w³a�cicielami nieruchomo�ci, wymagane for-
malne ustalenia zasad dostêpno�ci w sytuacjach awaryjnych
lub w celu modernizacji,

c) odcinki sieci nale¿y wykonaæ o przekrojach zabezpie-
czaj¹cych potrzeby przeciwpo¿arowe oraz wyposa¿yæ w hydranty
przeciwpo¿arowe.

2.Odprowadzanie �cieków komunalnych:
a) W okresie przej�ciowym do czasu realizacji kanalizacji

sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie �cieków do szczel-
nych zbiorników, a nastêpnie ich wywóz do  punktu zlewnego na
oczyszczalni �cieków w Kosorowicach.

b)  Projektuje siê system kanalizacji grawitacyjno - t³oczny
z przepompowni¹ �cieków z odprowadzeniem �cieków do
oczyszczalni �cieków w Kosorowicach.

c)  Sieæ kanalizacyjn¹ nale¿y prowadziæ w obrêbie linii roz-
graniczaj¹cych  istniej¹cych i planowanych pasów drogowych w
uzgodnieniu z  administratorami dróg.

d) Dopuszcza siê prowadzenie odcinków kanalizacji sa-
nitarnej poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic w uzgodnieniu z w³a-
�cicielami nieruchomo�ci, wymagane jest formalne ustalenie
zasad dostêpno�ci sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej
modernizacji.

e) Kanalizacja deszczowa - docelowo przewidywana re-
alizacja kanalizacji deszczowej zbieraj¹cej wody opadowe z na-
wierzchni  utwardzonych (ulic, placów, terenów zabudowy), prze-
wody prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, odprowa-
dzenie wód opadowych za pomoc¹ projektowanych kolektorów,
do istniej¹cych cieków i rowów ( za zgod¹ ich zarz¹dcy).

f) Bezwzglêdnie zabrania siê wprowadzania nie oczysz-
czonych lub s³abo oczyszczonych �cieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych oraz gruntów.

3. Elektroenergetyka - zasilanie istniej¹c¹ sieci¹ napo-
wietrzn¹ niskiego napiêcia:

1) Adaptuje siê istniej¹ce stacje transformatorowe, z do-
puszczeniem  mo¿liwo�ci dokonywania remontów lub likwidacji,

2) Dopuszcza siê kablowanie istniej¹cych odcinków sieci
napowietrznych w przypadku kolizji z projektowan¹ zabudow¹
oraz  w rejonach intensywnej istniej¹cej i projektowanej zabu-
dowy, na  koszt inwestora po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci,

3)  Budowê i monta¿ nale¿y prowadziæ zgodnie z normami
bran¿owymi w  sposób zapewniaj¹cy dogodne warunki budo-
wy, bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwo�æ dostêpu do linii w
ci¹gu ca³ego roku.

4. Telekomunikacja - kanalizacj¹ kablow¹  nale¿y prowa-
dziæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg ( w pasie chodnika) w
uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi.

5. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - ze �róde³ indywidual-
nych opartych na �ród³ach niskoemisyjnych .W istniej¹cej zabu-
dowie  sukcesywne przechodzenie na stosowanie paliw nisko-
emisyjnych nale¿y dokonywaæ w ramach dokonywania remon-
tów i przebudowy obiektów.

Nowe sieci infrastruktury technicznej o których mowa wy-
¿ej nale¿y prowadziæ w obrêbie linii  rozgraniczaj¹cych istniej¹-
cych i projektowanych pasów drogowych w uzgodnieniu z za-
rz¹dcami dróg. Dopuszcza siê odstêpstwa w przypadkach uza-
sadnionych szczegó³owymi rozwi¹zaniami technicznymi. Pro-
wadzenie sieci oraz lokalizowanie urz¹dzeñ towarzysz¹cych na
nieruchomo�ciach poza liniami rozgraniczaj¹cymi pasów dro-
gowych wymaga zgody w³a�ciciela nieruchomo�ci.

§ 7. Zasady zagospodarowania terenów i obiektów pod-
legaj¹cych ochronie.

1.Ochrona dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty zabytkowe po³o¿one na terenie wsi Miedziana

ujête w ewidencji i rejestrze zabytków:
- kaplica przydro¿na ,murowana z 1800 roku
b) Ujawnia siê 6 stanowisk archeologicznych o lokalizacji

okre�lonej na rysunku planu: stanowisko nr 3 ujête w rejestrze
- nr rejestrowy A-749/87.                     -

   2. Dla  istniej¹cej zabudowy , zgodnie ze Studium wy-
znacza siê strefê ,,B" ochrony konserwatorskiej. Dla obszaru
po³o¿onego w obrêbie  strefiy ochrony konserwatorskiej ,,B"
wprowadza siê ustalenia nastêpuj¹ce:

-  Obowi¹zek zachowania historycznego uk³adu przestrzen-
nego   ( rozplanowania ulicy, linii zabudowy, kompozycji wnêtrza
urbanistycznego   i kompozycji   zieleni),

-  Obowi¹zek zachowania zasadniczych elementów uk³a-
du przestrzennego w   tym: �cian frontowych budynków, kszta³to-
wanie pasa drogowego oraz  ci¹gów i skupisk zieleni,

 -  Obowi¹zek dostosowania nowej zabudowy do histo-
rycznej kompozycji  przestrzennej w zakresie linii zabudowy, skali,
bry³y, podzia³ów  architektonicznych, proporcji powierzchni muru
i otworów okiennych oraz   nawi¹zanie formami wspó³czesnymi
do lokalnej tradycji architektonicznej,

  -  Nale¿y stosowaæ  tradycyjne i regionalne formy zabu-
dowy, rozwi¹zania  materia³owe i techniczne, dachy o symetrycz-
nym nachyleniu po³aci, uk³ad  kalenicy dostosowaæ do budynku
na s¹siedniej dzia³ce. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicz-
nej lub materia³u dachówkopodobnego

  -  Obowi¹zek dostosowania gabarytów oraz formy nowej
zabudowy do    otoczenia,

 -  Zabudowê mieszkaln¹ realizowaæ jako I lub II kondy-
gnacyjn¹ , zabudowê     us³ugowo -produkcyjn¹ I kondygnacyjna
o wysoko�ci nie wiêcej ni¿ 6, 0 m.

3. Uzgodnienia z organem ds. ochrony zabytków na eta-
pie ustalania warunków   zagospodarowania terenu i kszta³to-
wania zabudowy wymagaj¹:
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- wszelkie zamierzenia inwestycyjne modernizacji i adapta-
cji w obiektach   zabytkowych   i w ich bezpo�rednim otoczeniu,

- wszelkie prace, które nie wymagaj¹ uzyskania pozwole-
nia na budowê, ale ich realizacja mog³aby spowodowaæ pogor-
szenie stanu zachowania dóbr kultury ( dotyczy to takich przy-
padków jak: monta¿ okien z PCV, ok³adanie coko³ów i parterów
budynków p³ytami ceramicznymi i gresami, wymiana pokrycia
dachów na blachodachówkê, gont papowy, instalowanie tablic i
urz¹dzeñ reklamowych).

4. Uzgodnienia z organem ds. ochrony zabytków wyma-
gaj¹ projekty techniczne modernizacji  i adaptacji obiektów za-
bytkowych i projekty zagospodarowania terenu zmieniaj¹ce
zagospodarowanie terenu i otoczenia stanowisk archeologicz-
nych.

5. Stanowiska archeologiczne:
- wszelkie inwestycje w obrêbie lub w otoczeniu stano-

wisk archeologicznych musz¹ byæ uzgadniane z OW SOZ w Opolu
- prace ziemne musz¹ byæ prowadzone pod nadzorem arche-

ologicznym, badania ratownicze i nadzór finansuje inwestor
- wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz

obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochro-
nie prawnej.

W rejonie oznaczonym na rysunku planu udokumentowa-
nych stanowisk archeologicznych, ustala siê obowi¹zek powia-
damiania Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków - Inspekcji Za-
bytków Archeologicznych, o terminie rozpoczêcia i zakoñczenia
prac ziemnych z 7 - dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizo-
wania nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego. Wszelkie
odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty nieru-
chome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochronie prawnej.
Ratownicze badania archeologiczne finansuje inwestor.

§ 8. Warunki i zasady realizacji planu wynikaj¹ce z ochro-
ny �rodowiska i zdrowia ludzi.

1.Inwestor obowi¹zany jest zastosowaæ takie rozwi¹zania
techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, które wyelimi-
nuj¹ ponadnormatywne oddzia³ywanie na �rodowisko poza gra-
nice terenu do którego posiada tytu³ prawny.

2.W zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmos-
ferycznego -  nakazuje siê stosowanie technologii i rozwi¹zañ
technicznych pozwalaj¹cych na dotrzymanie norm imisji w gra-
nicach terenów lokalizacji obiektu us³ugowo - produkcyjnego.
Nale¿y wykluczyæ stosowanie w nowo budowanych obiektach
paliwa sta³ego i innych o podwy¿szonej emisji zanieczyszczeñ.

3.Przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, w razie okoliczno�ci wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Na ca³ym obszarze objêtym planem zakazuje siê loka-
lizowanie przedsiêwziêæ mog¹cych spowodowaæ zanieczyszcze-
nie wód podziemnych .

5.Gospodarkê odpadami:
a/ komunalnymi nale¿y prowadziæ zgodnie z gminnym sys-

temem gromadzenia i   odprowadzania nieczysto�ci
b/ innymi,  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-

gólnymi w tym zakresie.
6. Wyznacza siê strefê ochrony sanitarnej wokó³ cmenta-

rza o szeroko�ci 50,0m od granicy terenu, w obrêbie której obo-
wi¹zuje zakaz budowy nowej zabudowy mieszkaniowej, zak³a-
dów ¿ywienia, produkcji i przechowywania ¿ywno�ci.

7. W budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi  istniej¹cych w
ci¹gu drogi KZ w ramach modernizacji wskazane jest zastosowanie
podwy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej �cian i okien.

8. Na czê�ci obszaru wsi po³o¿onej w strefie ochrony po-
�redniej ujêcia wody dla miasta Opola  Grotowice ) w decyzjach
o warunkach zabudowy i zagospodarowania uwzglêdniaæ wy-
magania ochrony �rodowiska  wynikaj¹ce z po³o¿enia na tych
obszarach.

9.Dla obiektów w których bêd¹ przechowywane substan-
cje toksyczne nale¿y wykonaæ zabezpieczenia eliminuj¹ce prze-
nikanie ich do wód wraz z urz¹dzeniami monitoruj¹cymi,

10. Na obszarze objêtym planem zabrania siê wprowa-
dzania do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntów nie
oczyszczonych �cieków bytowych i opadowych z terenów komu-
nikacji, parkingów  oraz placów sk³adowych.

11. Przed przyst¹pieniem do budowy nale¿y zdj¹æ wierzch-
ni¹ warstwê gleby ( humus ) i zagospodarowaæ przy rekultywacji
terenu.

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

a) dla terenów oznaczonych symbolem M-U, Up, :
  - od �róde³ komunikacji drogowej :
 Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 55 dB(A)
 Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 45 dB(A)

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

W przypadku zmiany wy¿ej wymienionych norm na mocy
przepisów szczególnych , obowi¹zuj¹ normy aktualnie obowi¹-
zuj¹ce.

13. Pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, w
szczególno�ci znajduj¹ce siê w obiektach lokalizowanych i mo-
dernizowanych w pierwszej linii zabudowy dróg publicznych,
powinny spe³niaæ wymagania Polskiej Normy reguluj¹cej ochro-
nê przed ha³asem pomieszczeñ w budynkach oraz dopuszczal-
ne warto�ci poziomu d�wiêku w pomieszczeniach.

§ 9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art.36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê nastêpuj¹ce stawki pro-
centowe w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci objê-
tych niniejszym planem, s³u¿¹ce naliczeniu jednorazowej op³aty
uiszczonej przez w³a�cicieli nieruchomo�ci, w przypadku ich
zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego
planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) tereny oznaczone symbolem: M-U; U                          -   5%
          2) tereny oznaczone symbolem:         UR  - 10 %

3) tereny dzia³alno�ci gospodarczej P,B,S,R ,PE      - 10 %
3) tereny us³ug publicznych                           -  0  %
4) pozosta³e tereny publiczne , drogi, ulice              -   0 %.

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

§ 10. W granicach obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹
trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Tarnów Opolski , zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/42/90 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia  6 grudnia 1990r.
z pó¿niejszymi  zmianami.

 § 11. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Tarnów Opolski

§ 12. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

                 Przewodnicz¹cy   Rady Gminy
                                                             Jan  Damboñ
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591;
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz.1806 ) i art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr
200 poz. 1683)   - Rada Gminy w Tarnowie Opolskim uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr V/31/03 Rady Gminy w Tarnowie Opol-
skim z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwa³y wpro-
wadza siê  nastêpuj¹c¹ zmianê : W §1 pkt.7 lit. "c" w miejsce
kwoty 1100 z³ wprowadza siê 1118 z³.
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Uchwa³a Nr VII/51/03
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Tarnów Opolski

Jan Damboñ

 Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym [ Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 43, 1994 r. Nr 1 poz. 3,
1996 r. Nr 91 poz. 409,  1997 r.  Nr 43 poz. 272,Nr 137 poz. 926,
1998 r. Nr 108 poz. 681, 2001 r. Nr 81 poz. 875,  2002 r. Nr 200
poz. 1680], art. 6 ust. 12  i art. 14 ust. 3, art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych [ Dz. U .
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 , Nr 200 poz. 1683] oraz art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym [Dz. U. Nr 200
poz. 1682]  -   Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala ,co nastê-
puje:

§ 1. 1. Uchwala siê pobór podatków: rolnego, le�nego, od
nieruchomo�ci i od posiadania psów z terenu so³ectw Kielcza i
¯êdowice w drodze inkasa.

2. Inkasentami s¹:
a/ w So³ectwie ¯êdowice: Ró¿a Nocoñ, zamieszka³a w

¯êdowicach przy ul. Opolskiej 22,
b/ w So³ectwie Kielcza: Pawe³ Klencz, zamieszka³y w Kiel-

czy przy ul. Torowej 11.
 3. Wynagrodzenie za inkaso okre�la siê w wysoko�ci:
a/ 3% od pobranych podatków w ramach ³¹cznego zobo-

wi¹zania pieniê¿nego (podatku  rolnego, le�nego i od nierucho-
mo�ci),

b/ 10% od pobranych podatków od posiadania psów.
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Uchwa³a Nr  IV/46/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie poboru podatków i op³at lokalnych w drodze inkasa oraz okre�lenia inkasentów.

§ 2.  1. Uchwala siê pobór op³aty targowej na terenie Gminy
Zawadzkie w formie inkasa.

     2. Inkasentem op³aty targowej jest Gabriela Bartoszek
zamieszka³a w ¯êdowicach, ul. Dworcowa 24.

     3. Wynagrodzenie za inkaso okre�la siê w wysoko�ci
5% od zebranej op³aty targowej.

§ 3.  1. Traci moc uchwa³a Nr XX/132/2000 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie poboru
podatków i op³at lokalnych w drodze inkasa oraz okre�lenia in-
kasentów.

     2. Traci moc uchwa³a Nr III/19/2003 r. z dnia 27 lutego
2003 r. w sprawie poboru podatków i op³at lokalnych w drodze
inkasa oraz okre�lenia inkasentów.

§ 4.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Zawadzkie.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i podlega podaniu do wiadomo�ci publicznej na terenie miasta
i gminy Zawadzkie w sposób zwyczajowo przyjêty.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert
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pomiêdzy  Województwem Opolskim, zwanym dalej "Zlece-
niodawc¹", reprezentowanym przez Zarz¹d Województwa w imieniu,
którego dzia³aj¹ :

1. Grzegorz Kubat     -  Marsza³ek Województwa Opolskiego
2. Ewa Rurynkiewicz - Wicemarsza³ek Województwa

Opolskiego
a  Powiatem Kluczborskim, zwanym dalej Zleceniobiorc¹,

reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w imieniu, którego dzia-
³aj¹ :

1. Stanis³aw Rakoczy - Starosta Kluczborski
2. Mieczys³aw Czapliñski - Wicestarosta Kluczborski.
Na podstawie art. 93 ust.2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika

1982 r. o wychowaniu  w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z pó�n. zm.) zawiera siê
niniejsze Porozumienie.

§ 1. 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizacjê za-
dañ samorz¹dowych  z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych pod nazw¹:

       1. Aktywizacja m³odzie¿owych inicjatyw profilaktycznych
w Powiecie Kluczborskim - kwota dotacji 1.530 z³ (jeden tysi¹c
piêæset trzydzie�ci z³) .

2. Program edukacyjny z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ
przeznaczony dla Rad Pedagogicznych szkó³ ponadgimnazjal-
nych Powiatu Kluczborskiego, kwota dotacji 1.200 z³ (jeden ty-
si¹c dwie�cie z³).

2. Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy dotacjê bu-
d¿etow¹ w wysoko�ci 2.730 z³ (dwa tysi¹ce siedemset trzydzie�ci z³)
z przeznaczeniem na realizacjê zadañ wymienionych w ust. 1.

§ 2. Podmiotem realizuj¹cym zadania po stronie Zlece-
niobiorcy bêdzie Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

§ 3. 1. Przyznane �rodki finansowe mog¹ byæ przeznaczo-
ne na :

1) W przypadku zadania 1 - wynagrodzenie za przeprowa-
dzenie zajêæ, koszty rzeczowe i organizacyjne realizacji zadania.

2) W przypadku zadania 2 - wynagrodzenie za przeprowa-
dzenie zajêæ.

2. �rodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzysta-
ne przez Zleceniobiorcê na inne cele ni¿ okre�lone w niniej-
szym Porozumieniu.

1) W przypadku zadania 1 Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê
do przeprowadzenia 31 godzin zajêæ z liderami m³odzie¿owymi.

2) W przypadku zadania 2 Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê
do przeprowadzenia 24 godzin zajêæ podczas 6 szkoleñ rad
pedagogicznych.

§ 4. Zleceniobiorca wykona zadania, o których mowa w
§ 1  do dnia 30 listopada 2003 r.

§ 5. Umowa zostaje zawarta na czas okre�lony, tj. do dnia
31 grudnia 2003 r.

§ 6. Zleceniodawca przeka¿e Zleceniobiorcy na realizacjê za-
dañ, o których mowa w § 1, dotacjê p³atn¹ do dnia 31 maja br. na
konto Zleceniobiorcy, tj. Bank PKO BP S.A. 21 10203668 106050335.

§ 7. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do :
1. Prowadzenia dokumentacji w sposób umo¿liwiaj¹cy

okresow¹ ocenê wykonania zadañ pod wzglêdem rzeczowym i
finansowym.

2. Umo¿liwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy bie¿¹-
cego wgl¹du  w dokumentacjê finansow¹ i merytoryczn¹ doty-
cz¹c¹ realizacji zadañ, o których mowa w § 1.

3. Poddania siê kontroli przeprowadzonej przez Zlecenio-
dawcê, w zakresie objêtym Porozumieniem w terminie od mo-
mentu zawarcia niniejszego Porozumienia do 12 miesiêcy po
rozliczeniu zadañ.

4. Przekazywania, w terminie 10 dni - na ¿yczenie Zlece-
niodawcy - informacji  o zakresie i sposobie realizacji Porozu-
mienia

5. Usuniêcia w terminie 15 dni, stwierdzonych przez Zle-
ceniodawcê nieprawid³owo�ci na podstawie jego wniosków i
zaleceñ.

§ 8. 1. Zleceniobiorca jest obowi¹zany do przedstawienia
Zleceniodawcy rozliczenia realizacji zadañ pod wzglêdem rze-
czowym i finansowym oraz sprawozdania merytorycznego z wy-
konania zadañ okre�lonych w §1  , w terminie 14 dni po zakoñ-
czeniu realizacji zadañ.

2. Rozliczenie finansowe polega na przekazaniu Zlece-
niodawcy wykazu faktur i rachunków ich kserokopii oraz opisu i
komentarza do w/w materia³ów w terminie 14 dni po zakoñcze-
niu realizacji zadañ.

3. Sprawozdanie merytoryczne bêdzie zawieraæ szczegó-
³owe informacje o realizacji zadañ - w tym ich ewaluacjê -  wnio-
ski z realizacji  zadañ, potwierdzenie przeprowadzenia zajêæ oraz
listy obecno�ci uczestników zajêæ.

§ 9. 1. Niewykorzystana czê�æ dotacji podlega zwrotowi
na konto Zleceniodawcy po przedstawieniu koñcowego rozli-
czenia zadañ okre�lonych w § 1, nie pó�niej ni¿ do dnia 20 grud-
nia 2003 r. W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzysta-
nej dotacji bêd¹ naliczane ustawowe odsetki.

2. Czê�æ dotacji wykorzystana na inny cel ni¿ okre�lony w
niniejszym Porozumieniu podlega zwrotowi na konto Zlecenio-
dawcy do 14 dni od wezwania do zap³aty wraz z odsetkami prze-
widzianymi dla rozliczeñ podatkowych, naliczanymi od dnia nie-
prawid³owego wykorzystania dotacji.

§ 10. 1. W razie niedotrzymania warunków Porozumienia,
a w szczególno�ci naruszenia postanowieñ § 3 Zleceniodawca
mo¿e wypowiedzieæ niniejsze Porozumienie w terminie 30 dni.

2. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane ze skutkiem na-
tychmiastowym w przypadku :

1. Nieterminowego wykonania zadañ okre�lonych w § 1.
2. Nienale¿ytego wykonania niniejszego Porozumienia, a

w szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowa-
nych zadañ.

3. Wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ okre�lone w ni-
niejszym Porozumieniu.
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4. Nie doprowadzenia przez Zleceniobiorcê do usuniêcia
uchybieñ dotycz¹cych realizacji niniejszego Porozumienia w ter-
minie 15 dni od daty wezwania przez Zleceniodawcê.

§ 11. W przypadku nienale¿ytego wykonania niniejszego
Porozumienia lub niewykonania, albo czê�ciowego niewykona-
nia zadañ okre�lonych w § 1, Zleceniobiorca zobowi¹zany jest
do zwrotu kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami w czê�ci
proporcjonalnej do stopnia niewykonania Porozumienia w ter-
minie 15 dni od daty jego rozwi¹zania.

§ 12. W sprawach zwi¹zanych z bie¿¹c¹ realizacj¹ niniej-
szego Porozumienia Zleceniodawcê reprezentuje pe³nomoc-
nik Zarz¹du Województwa Opolskiego ds. profilaktyki i rozwi¹zy-
wania problemów alkoholowych.

§ 13. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do odpowiedniego
stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 14. 1. Zmiany do Porozumienia wymagaj¹ aneksu pod
rygorem niewa¿no�ci.

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Porozumie-
niem stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finan-
sach publicznych.

§ 15. Porozumienie spisano w 2 jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, po 1 dla ka¿dej ze stron.

§ 16. Porozumienie obowi¹zuje od dnia podpisania.

§ 17. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Zleceniobiorca           Zleceniodawca

Starosta                                  Marsza³ek Województwa
Stanis³aw Rakoczy              Grzegorz Kubat
Wicestarosta                          Wicemarsza³ek
Mieczys³aw Czpliñski           Ewa Rurynkiewicz

 pomiêdzy Województwem Opolskim,  zwanym dalej "Zle-
ceniodawc¹", reprezentowanym przez Zarz¹d Województwa w
imieniu, którego dzia³aj¹ :

1.Grzegorz Kubat - Marsza³ek Województwa Opolskiego
2.Ewa Rurynkiewicz - Wicemarsza³ek Województwa Opol-

skiego
a  Powiatem Nyskim, zwanym dalej Zleceniobiorc¹, re-

prezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w imieniu, którego dzia-
³aj¹ :

1.Zbigniew Majka - Starosta Powiatu Nyskiego
2.Jan Pachota - Wicestarosta Powiatu Nyskiego

Na podstawie art. 93 ust.2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi (Dz.U. z 2002 r.  Nr 147, poz. 1231 z pó�n. zm.) zawiera siê
niniejsze Porozumienie.

§ 1.1.Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizacjê za-
dañ samorz¹dowych  z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych pod nazw¹:

1. Budowanie i wspieranie systemu pomocy (prawnej,
psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej) w celu przeciwdzia-
³ania przemocy w rodzinach zamieszkuj¹cych na terenie Powia-
tu Nyskiego - kwota dotacji 2.400 z³ (dwa tysi¹ce czterysta z³).

2. Program dzia³añ profilaktycznych w Zespole Szkó³ Rol-
nicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Nysie - dzia³alno�æ
grupy liderów m³odzie¿owych - kwota dotacji 1.530 z³ (jeden
tysi¹c piêæset trzydzie�ci z³).

2.Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy dotacjê bu-
d¿etow¹ w wysoko�ci 3.930 z³ (trzy tysi¹ce dziewiêæset trzydzie�ci z³)
z przeznaczeniem na realizacjê zadañ wymienionych w ust. 1.

§ 2. Podmiotami realizuj¹cymi zadania po stronie Zlece-
niobiorcy bêd¹ :

1. W przypadku zadania 1 - Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Nysie.

2. W przypadku zadania 2 - Zespó³ Szkó³ Rolnicze Cen-
trum Kszta³cenia Ustawicznego im. Emila Godlewskiego w Ny-
sie.

§ 3. 1.Przyznane �rodki finansowe mog¹ byæ przeznaczo-
ne na :

1)W przypadku zadania 1 - wynagrodzenie za udzielon¹
pomoc psychologiczn¹, terapeutyczn¹ i/lub prawn¹.

2)W przypadku zadania 2 - wynagrodzenie za przeprowa-
dzenie zajêæ, koszty rzeczowe i organizacyjne realizacji zadania.

2.�rodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane
przez Zleceniobiorcê na inne cele ni¿ okre�lone w niniejszym
Porozumieniu.

1)W przypadku zadania 1 Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê
do przeprowadzenia 60 godzin pomocy psychologicznej, tera-
peutycznej i/lub prawnej.

2)W przypadku zadania 2 Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê
do przeprowadzenia 31 godzin zajêæ z liderami m³odzie¿owymi.

§ 4. Zleceniobiorca wykona zadania, o których mowa w
§ 1  do dnia 30 listopada 2003 r.

§ 5. Umowa zostaje zawarta na czas okre�lony, tj. do dnia
31 grudnia 2003 r.

§ 6. Zleceniodawca przeka¿e Zleceniobiorcy na realizacjê
zadañ, o których mowa w § 1, dotacjê p³atn¹ do dnia 31 maja br.
na konto Zleceniobiorcy, tj. PKO BP SA  Oddzia³ Nysa 10203730-
400800-360-1.
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§ 7. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do :
1.Prowadzenia dokumentacji w sposób umo¿liwiaj¹cy

okresow¹ ocenê wykonania zadañ pod wzglêdem rzeczowym i
finansowym.

2.Umo¿liwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy bie¿¹-
cego wgl¹du w dokumentacjê finansow¹ i merytoryczn¹ doty-
cz¹c¹ realizacji zadañ, o których mowa w § 1.

3. Poddania siê kontroli przeprowadzonej przez Zlecenio-
dawcê, w zakresie objêtym Porozumieniem w terminie od mo-
mentu zawarcia niniejszego Porozumienia do 12 miesiêcy po
rozliczeniu zadañ.

4. Przekazywania, w terminie 10 dni - na ¿yczenie Zlece-
niodawcy - informacji o zakresie i sposobie realizacji Porozu-
mienia

5. Usuniêcia w terminie 15 dni, stwierdzonych przez Zle-
ceniodawcê nieprawid³owo�ci na podstawie jego wniosków i
zaleceñ.

§ 8. 1.  Zleceniobiorca jest obowi¹zany do przedstawienia
Zleceniodawcy rozliczenia realizacji zadañ pod wzglêdem rze-
czowym i finansowym oraz sprawozdania merytorycznego z wy-
konania zadañ okre�lonych w § 1 w terminie 14 dni po zakoñ-
czeniu realizacji zadañ.

2.  Rozliczenie finansowe polega na przekazaniu Zlece-
niodawcy wykazu faktur i rachunków ich kserokopii oraz opisu i
komentarza do w/w materia³ów w terminie 14 dni po zakoñcze-
niu realizacji zadañ.

3  .Sprawozdanie merytoryczne bêdzie zawieraæ szczegó-
³owe informacje o realizacji zadañ - w tym ewaluacjê zadania 2
-  wnioski z realizacji  zadañ oraz potwierdzenie przeprowadze-
nia zajêæ i udzielenia pomocy.

§ 9. 1. Niewykorzystana czê�æ dotacji podlega zwrotowi
na konto Zleceniodawcy po przedstawieniu koñcowego rozli-
czenia zadañ okre�lonych w § 1, nie pó�niej ni¿ do dnia 20 grud-
nia 2003 r. W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzysta-
nej dotacji bêd¹ naliczane ustawowe odsetki.

2. Czê�æ dotacji wykorzystana na inny cel ni¿ okre�lony w
niniejszym Porozumieniu, podlega zwrotowi na konto Zlecenio-
dawcy do 14 dni od wezwania do zap³aty wraz z odsetkami prze-
widzianymi dla rozliczeñ podatkowych, naliczanymi od dnia nie-
prawid³owego wykorzystania dotacji.

§ 10. 1.  W razie niedotrzymania warunków Porozumienia,
a w szczególno�ci naruszenia postanowieñ § 3, Zleceniodawca
mo¿e wypowiedzieæ niniejsze Porozumienie w terminie 30 dni.

2.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane ze skutkiem natych-
miastowym w przypadku :

1.Nieterminowego wykonania zadañ okre�lonych w § 1.
2.Nienale¿ytego wykonania niniejszego Porozumienia, a

w szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowa-
nych zadañ.

3.Wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ okre�lone w ni-
niejszym Porozumieniu.

4.Nie doprowadzenia przez Zleceniobiorcê do usuniêcia
uchybieñ dotycz¹cych realizacji niniejszego  Porozumienia w ter-
minie 15 dni od daty wezwania przez Zleceniodawcê.

§ 11. W przypadku nienale¿ytego wykonania niniejszego
Porozumienia lub niewykonania, albo czê�ciowego niewykona-
nia zadañ okre�lonych w § 1, Zleceniobiorca zobowi¹zany jest
do zwrotu kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami w czê�ci
proporcjonalnej do stopnia niewykonania Porozumienia w ter-
minie 15 dni od daty jego rozwi¹zania.

§ 12. W sprawach zwi¹zanych z bie¿¹c¹ realizacj¹ niniej-
szego Porozumienia, Zleceniodawcê reprezentuje pe³nomoc-
nik Zarz¹du Województwa Opolskiego ds. profilaktyki i rozwi¹zy-
wania problemów alkoholowych.

§ 13. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do odpowiedniego
stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 14. 1.Zmiany do Porozumienia wymagaj¹ aneksu pod
rygorem niewa¿no�ci.

2.W sprawach nieregulowanych niniejszym Porozumie-
niem stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finan-
sach publicznych.

§ 15. Porozumienie spisano w 2 jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, po 1 dla ka¿dej ze stron.

§ 16. Porozumienie obowi¹zuje od dnia podpisania.

§ 17. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

    Zleceniobiorca Zleceniodawca

Starosta                                        Marsza³ek Województwa
Zbigniew Majka                           Grzegorz Kubat
Wicestarosta                                Wicemarsza³ek
Jan Pachota                                 Ewa Rurynkiewicz
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W dniu 16 maja 2003r.  decyzj¹ Prezesa URE Nr WCC/
374F/73/W/OWR/2003/HC, dokonano zmiany koncesji na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a dla Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. z siedzib¹ w
Opolu.

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 12 marca 2003 r. znak TR/241/2003, roz-

szerzonym pismem z dnia 15 kwietnia 2003 r. znak TR/568/
2003 Koncesjonariusz wyst¹pi³ z wnioskiem o zmianê koncesji
na wytwarzanie ciep³a w zwi¹zku ze zmian¹ "Przedmiotu i zakre-
su dzia³alno�ci".

W uzasadnieniu wniosków Koncesjonariusz poinformo-
wa³, i¿ zmiany zwi¹zane s¹ z przeprowadzonymi inwestycjami w
ramach których zlikwidowano czê�æ �róde³ ciep³a oraz przejêto
do eksploatacji nowe �ród³a, co mia³o wp³yw na zmianê ³¹cznej
mocy zainstalowanej.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 oraz na
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z dnia 16 maja 2003 r.

w sprawie zmiany koncesji dla Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. z siedzib¹ w Opolu.

podstawie art. 32 ust. 1, pkt. 1 i art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 z pó�n. zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki decy-
zj¹ z dnia 16 maja 2003 r. Nr WCC/374F/73/W/OWR/2003/HC
zmieni³ swoj¹ decyzjê z dnia 19 pa�dziernika 1998 r. Nr WCC/
374/73/W/3/98/DN z pó�n. zmianami, w  sprawie udzielenia kon-
cesji na wytwarzanie ciep³a.

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

                                                                        Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
DYREKTOR

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b)
i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1  i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042,  1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr
162, poz. 1126,  1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110,
poz. 1255,  2000 r. Nr 43, poz. 489,  Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz.
1099,  2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802,  2002 r. Nr 74, poz.
676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144  oraz
2003 r. Nr 50,  poz. 424) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z
2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),  po rozpatrzeniu
wniosku  z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciep³a Zak³adu Gospodarki Komunalnej "ZAW - KOM"
Sp. z o.o.  z siedzib¹ w Zawadzkiem , posiadaj¹cego staty-
styczny numer identyfikacyjny REGON: 531 060 755 ,zwanego w
dalszej czê�ci decyzji "Zak³adem"  - postanawiam :

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymie-
niony Zak³ad, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,

2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okre�laj¹ce pro-
jektowan¹ efektywno�æ funkcjonowania Zak³adu oraz zmianê
warunków prowadzenia przez ten Zak³ad dzia³alno�ci gospo-
darczej w pierwszym roku stosowania taryfy w stosunku do roku ka-
lendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy:

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysoko�ci 3,10%,
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z dnia 16 maja 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a Zak³adu Gospodarki Komunalnej �ZAW-KOM� Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Zawadzkiem.

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci minus 3,17%,

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyj-
nych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
30 wrze�nia 2004 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, w zwi¹zku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. - Prawo energetyczne, na wniosek Zak³adu posiada-
j¹cego koncesje z dnia 16 listopada 1998 r. na wytwarzanie cie-
p³a nr WCC/628/23/W/2/98/BK oraz na przesy³anie i dystrybucjê
ciep³a nr PCC/657/23/W/2/98/BK, w dniu 9 kwietnia 2003 r. zo-
sta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwier-
dzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez ten Zak³ad.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz
przesy³ania i dystrybucji ciep³a ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które
podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy -
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE na-
le¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych po-
prawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycz-
nych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbior-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 41  Poz. 912- 4226 -

stwa danego rodzaju dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e ustala-
nie okresu obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podsta-
wie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Zak³ad opraco-
wa³ taryfê zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 45 ustawy -
Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego w
dalszej czê�ci "rozporz¹dzeniem taryfowym".

Bazowe ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y przez
Zak³ad na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia dzia-
³alno�ci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy
na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Za-
k³ad w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok sto-
sowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
rozstrzygniêcia decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do projek-
towanej efektywno�ci funkcjonowania Zak³adu oraz stosownie
do zmiany warunków prowadzenia przez ten Zak³ad dzia³alno-
�ci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y w ce-
nach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniej-
sz¹ decyzj¹.

Okres stosowania taryfy w my�l § 28 ust. 3 rozporz¹dze-
nia taryfowego - nie mo¿e byæ d³u¿szy od okresu obowi¹zywania
wspó³czynników korekcyjnych.

W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w rozstrzygniêciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów - za moim po�rednictwem, w terminie dwutygodnio-
wym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art.
47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).

2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wymaga-
niom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ ozna-
czenie zaskar¿onej decyzji i warto�ci przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji  w
ca³o�ci lub czê�ci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo-zachod-
niego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki -
ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wroc³aw.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy - Prawo energetycz-
ne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetycz-
ne, Zak³ad wprowadza taryfê do stosowania nie wcze�niej ni¿
po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od daty jej opubli-
kowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Taryfa nie mo¿e obowi¹zywaæ wcze�niej ni¿ po up³ywie okresu
obowi¹zywania taryfy dotychczasowej, tj. po 30 czerwca 2003 r.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³  Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
DYREKTOR

Wincenty Rêkas

Za³¹cznik
do decyzji Prezesa URE

z dnia 16 maja 2003 r.
nr OWR-820/23 - A/4/2003/III/JJ.

TARYFA DLA CIEP£A

1. Obja�nienia pojêæ u¿ywanych w taryfie :

1) ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z
2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z
2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr
50 poz. 424),

2) rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),

3) rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Mi-
nistra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó-
³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owni-
czych, obrotu ciep³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�ciowych
obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

4) taryfa - zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich
stosowania, opracowany przez przedsiêbiorstwo energetyczne
i wprowadzany jako obowi¹zuj¹cy dla okre�lonych w nim od-
biorców w trybie okre�lonym ustaw¹,

5) przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Za-
k³ad Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w Zawadzkiem, prowadz¹cy dzia-
³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i
dystrybucji ciep³a,

6) odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,

7) �ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

8) sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze �róde³
ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycz-
nego,

9) przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadza-
j¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, lub odcinek
zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em ciepl-
nym lub �ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
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10) wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów no�nika
ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji ilo�ci ciep³a do-
starczanego do instalacji odbiorczych,

11) wêze³ grupowy - wêze³ cieplny obs³uguj¹cy wiêcej ni¿
jeden obiekt,

12) instalacja odbiorcza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej wody
z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru
ciep³ej wody w obiekcie,

13) zewnêtrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub �ród³o ciep³a z
obiektami,

14) obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami od-
biorczymi,

15) uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci i pa-
rametrów no�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podsta-
wê do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u dostarczania ciep³a,

16) liczba punktów pomiarowych - ³¹czna liczba uk³a-
dów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach
do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których wskazania stano-
wi¹ podstawê do okre�lenia udzia³u poszczególnych odbior-
ców w kosztach ciep³a dostarczanego do grupowych wêz³ów
cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,

17) moc cieplna - ilo�æ ciep³a wytworzonego lub dostar-
czonego do podgrzania okre�lonego no�nika ciep³a lub ode-
brana od tego no�nika w ci¹gu godziny,

18) zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêd-
niaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:

a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzyma-
nie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury cie-
p³ej wody w punktach czerpalnych znajduj¹cych siê w tym obiek-
cie,

c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub in-
stalacji, zgodnie z okre�lonymi dla nich warunkami techniczny-
mi i wymaganiami technologicznymi,

19) warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura po-
wietrza atmosferycznego okre�lona dla strefy klimatycznej, w
której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane cie-
p³o (dla Zawadzkiego tzew oblicz. = -200C),

20) nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez
zawarcia umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym lub nie-
zgodnie z umow¹.

2. Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z zaopa-
trzeniem w ciep³o.

Przedsiêbiorstwo energetyczne prowadzi dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji
ciep³a na terenie miasta Zawadzkie.

Dzia³alno�æ ta prowadzona jest na podstawie udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 16
listopada 1998 r. na:

- wytwarzanie ciep³a  nr WCC/628/23/W/2/98/BK,
- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a  nr PCC/657/23/W/2/98/BK.

3. Podzia³ odbiorców na grupy taryfowe
Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporz¹dzenia taryfo-

wego, w taryfie wyodrêbniono nastêpuj¹ce grupy taryfowe:

Grupa  KO/P - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
z kot³owni osiedlowej przy    ul. Nowe Osiedle, za po�rednic-
twem wodnej sieci ciep³owniczej    sprzedawcy,

Grupa  CM/P - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
z ciep³owni miejskiej przy    ul. Paderewskiego, za po�rednic-
twem wodnej sieci ciep³owniczej    sprzedawcy,

Grupa CM/P/W- odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest
z ciep³owni miejskiej przy    ul. Paderewskiego, za po�rednic-
twem wodnej sieci ciep³owniczej    i wêz³ów cieplnych sprze-
dawcy,

Grupa CM/P/W/I - odbiorcy, którym ciep³o dostarcza-
ne jest z ciep³owni miejskiej przy   ul. Paderewskiego, za po-
�rednictwem wodnej sieci ciep³owniczej,    wêz³ów cieplnych i
zewnêtrznych instalacji odbiorczych sprzedawcy.
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Grupa  KO/P

  Wysoko�æ cen i stawek op³at

Wyszczególnienie Jednostki

      netto       brutto*

z³/MW/rok 53 000,00 64 660,00
Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

rata miesiêczna 4 416,67 5 388,34

Cena ciep³a z³/GJ 24,30 29,65

Cena no�nika ciep³a z³/m3 5,30 6,47

z³/MW/rok 6 577,50 8 024,55

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 548,13 668,72

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe
z³/GJ 2,93 3,57

z³/punkt pomiarowy/rok 108,00 131,76

Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 9,00 10,98

Grupa  CM/P

  Wysoko�æ cen i stawek op³at

Wyszczególnienie Jednostki

      netto       brutto*

z³/MW/rok 49 967,04 60 959,79
Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

rata miesiêczna 4 163,92 5 079,98

Cena ciep³a z³/GJ 19,61 23,92

Cena no�nika ciep³a z³/m3 5,30 6,47

z³/MW/rok 2 400,00 2 928,00

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 200,00 244,00

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe
z³/GJ 6,00 7,72

z³/punkt pomiarowy/rok 108,00 131,76

Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 9,00 10,98

4. Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at

4.1 Ceny i stawki op³at za ciep³o:
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Grupa  CM/P/W

  Wysoko�æ cen i stawek op³at

Wyszczególnienie Jednostki

      netto       brutto*

z³/MW/rok 49 967,04 60 959,79
Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

rata miesiêczna 4 163,92 5 079,98

Cena ciep³a z³/GJ 19,61 23,92

Cena no�nika ciep³a z³/m3 5,30 6,47

z³/MW/rok 15 600,00 19 032,00

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 1 300,00 1 586,00

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe
z³/GJ 6,50 7,93

z³/punkt pomiarowy/rok 108,00 131,76

Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 9,00 10,98

Grupa  CM/P/W/I

  Wysoko�æ cen i stawek op³at

Wyszczególnienie Jednostki

      netto       brutto*

z³/MW/rok 49 967,04 60 959,79
Cena za zamówion¹ moc

ciepln¹
rata miesiêczna 4 163,92 5 079,98

Cena ciep³a z³/GJ 19,61 23,92

Cena no�nika ciep³a z³/m3 5,30 6,47

z³/MW/rok 16 080,00 19 617,60

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 1 340,00 1 634,80

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe
z³/GJ 6,70 8,17

z³/punkt pomiarowy/rok 108,00 131,76

Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 9,00 10,98

* - ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug w wysoko�ci 22%.
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4.2 Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej.

1) Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czania nowych od-
biorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia od-
biorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na pod-
stawie kosztów wynikaj¹cych z kosztorysowych norm nak³adów
rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen
czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwe-
storskiego, okre�lonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówie-
niach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zmianami),
obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpo-
wiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2) W razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie przy-
³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹
kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projekto-
wych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okre�lony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod
warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zasto-
sowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1).

5. Sposób obliczania op³at.

Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ - po-
bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej
grupy taryfowej.

Op³ata za ciep³o - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym
nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci dostarczonego cie-
p³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomia-
rowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a
cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umowach, oraz ceny ciep³a
dla danej grupy taryfowej.

Op³ata za no�nik ciep³a - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w
którym nast¹pi³ pobór no�nika ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci no-
�nika ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu
pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w wê�le cieplnym
lub w miejscu okre�lonym w umowie, oraz ceny no�nika ciep³a
dla danej grupy taryfowej.

Miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe - po-
bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy

cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
danej grupy taryfowej.

Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe - pobierana za ka¿dy
miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci
dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wska-
zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na
przy³¹czu do wêz³a cieplnego albo w innych miejscach rozgrani-
czenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umo-
wach, oraz stawki op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla da-
nej grupy taryfowej.

Miesiêczna rata op³aty abonamentowej - pobierana w
ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych
i 1/12 stawki op³aty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

6. Warunki stosowania cen i stawek op³at.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at obowi¹zu-
j¹ przy zachowaniu standardów  jako�ciowych okre�lonych w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-

zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne

standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda-

¿y ciep³a,
- nielegalnego pobierania ciep³a,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹-

cych odbiorcy,
stosuje siê odpowiednio postanowienia rozdzia³u 4 roz-

porz¹dzenia taryfowego.
Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podsta-

wie cen i stawek op³at netto.

7. Wprowadzanie zmian cen i stawek op³at.
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji

Energetyki, jest kierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni  i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od
daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy bêd¹ powiadamiani pisemnie o wpro-
wadzaniu nowych cen i stawek op³at z wyprzedzeniem co naj-
mniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.


