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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 2002. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558,    Nr 113 poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 19 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu  �cieków /Dz. U. z 2002 r. Nr  72, poz. 747 ; Nr
113, poz. 984/- Rada Gminy uchwala , co nastêpuje :

§ 1. Uchwala Regulamin dostarczania wody, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/44/03

Rady Gminy w Izbicku
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1.Regulamin niniejszy okre�la prawa i obowi¹zki, do-
stawcy wody oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowych, zwanych
dalej odbiorcami wody, wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu �cie-
ków /Dz. U. Nr 72, poz. 747/, zwanej w umowie ustaw¹ oraz z
przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez dostaw-

cê wody oraz  obowi¹zki dostawcy i odbiorcy wody warunku-
j¹ce jego utrzymanie

§ 2. Dostawca wody, zgodnie z przepisami ustawy , ma
obowi¹zek zapewniæ :

1. Zdolno�ci dostawcze przy³¹cza wody zapewniaj¹ce do-
stawê wody w ilo�ci okre�lonej w umowie oraz zapewnienia  mi-
nimalnego ci�nienia , nie mniejszego ni¿ 0,2 MPc na poziomie
terenu w miejscu po³¹czenia przy³¹cza z sieci¹ wodoci¹gow¹.

2. Jako�æ dostarczanej wody spe³niaj¹c¹ okre�lone w
rozporz¹dzeniu ministra w³a�ciwego do spraw zdrowia wyma-
gania dotycz¹ce  jako�ci stawiane wodzie przeznaczonej do spo-
¿ycia przez ludzi.

3. Ci¹g³o�æ i niezawodno�æ dostaw wody.

§ 3.Odbiorcy wody zobowi¹zani s¹ do korzystania z za-
opatrzenia w wodê w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie
powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych przez
Dostawcê wody oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci Dostawcy
wody a w szczególno�ci do:

1. Utrzymania instalacji wodoci¹gowej w stanie technicz-
nym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody w wyni-
ku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego.

2. Zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody z
instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z insta-
lacji centralnego ogrzewania.

3. Nie zmieniania, bez uzgodnieñ z Dostawc¹ wody, uzy-
skanych warunków technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹-
gowej.

4. Utrzymania pomieszczeñ, w których zainstalowany jest wo-
domierz w stanie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie oraz zabez-
pieczenia pomieszczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych.

5. W przypadku gdy przy³¹cze wodoci¹gowe stanowi w³a-
sno�æ Odbiorcy wody, jego obowi¹zkiem jest utrzymanie go w
stanie nie powoduj¹cym pogorszenia warunków eksploatacji
sieci wodoci¹gowej a w konsekwencji poziomu us³ug �wiad-
czonych przez Dostawcê wody.

6. Poinformowania Dostawcy wody o w³asnych ujêciach
wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujêæ, w stopniu umo¿li-
wiaj¹cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na instalacje
zasilane z sieci eksploatowanej przez Dostawcê wody.

7. Wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej wy³¹cznie
w celach i na warunkach okre�lonych w umowie o przy³¹czeniu
do sieci.

8. Umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom Do-
stawcy wody, po okazaniu stosownych dokumentów, wstêpu na
teren nieruchomo�ci i do pomieszczeñ w celach okre�lonych
przepisami ustawy oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb umów z odbiorcami wody

§ 4. Dostarczanie wody odbywa siê na podstawie umowy o
zaopatrzenie w wodê zawartej miêdzy dostawc¹ a Odbiorc¹ wody.

§ 5. Dokumenty, o których mowa w § 3 pkt.8, i upowa¿nie-
nie podpisane przez kierownika jednostki dostarczaj¹cej wodê,
stanowi¹ delegacjê okre�laj¹c¹ czynno�ci, których wykonanie
wymaga wstêpu na teren nieruchomo�ci . Czynno�ci te obej-
muj¹ w szczególno�ci: dokonanie odczytu i sprawdzenie prawi-
d³owo�ci dzia³ania urz¹dzenie pomiarowego i wodomierza g³ów-
nego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyj-
no-remontowych oraz kontrolê, czy korzystanie z us³ug jest zgod-
ne z warunkami Regulaminu.

§ 6. Podpisanie umowy o dostarczanie wody, w zwi¹zku z
przy³¹czeniem do sieci, nastêpuje po podpisaniu przez strony
protoko³ów z prób i odbiorów wykonanych, w ramach realizacji
przy³¹czy, prac budowlano-monta¿owych.

§ 7. W przypadku zmiany Odbiorcy wody, nastêpuje wyga-
�niêcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorc¹.

§ 8. Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okre�lone, zgodnie
z przepisami ustawy przez kierownika jednostki dostarczaj¹cej
wodê i zatwierdzane uchwa³¹ Rady Gminy, nie podlegaj¹ usta-
laniu w oparciu o umowê o zaopatrzeniu w wodê.
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§ 9. Integraln¹ czê�æ umowy o zaopatrzeniu w wodê, sta-
nowi za³¹cznik, sk³adany przez Odbiorcê wody przy zawieraniu
umowy i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków ko-
rzystania z us³ug, okre�laj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody.

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

lone w taryfach

§ 10. Zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê okre�laj¹
przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu �cieków.

§ 11. Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o których mowa
w § 17 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury :

1. Odbiorca wody dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.

2. Zg³oszenie przez Odbiorcê wody zastrze¿eñ do wysoko-
�ci faktury nie wstrzymuje jego zap³aty.

3. W przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zali-
czona  na poczet przysz³ych nale¿no�ci, a na ¿¹danie Odbiorcy
wody zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia wniosku w
tej sprawie.

§ 12. Sposób rozliczeñ za wodê:
1. Zu¿yt¹  na cele przeciwpo¿arowe.
2. Zu¿yt¹ do p³ukania zanieczyszczonej sieci po awarii.
3. Straty wody na wskutek powsta³ych awarii sieci wodo-

ci¹gowej.

§ 13. Ustala siê kwartalny okres obrachunkowy. W uza-
sadnionych przypadkach op³aty Odbiorców mog¹ byæ pobiera-
ne co dwa miesi¹ce.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹cza do sieci

§ 14. 1. Dostawca wody jest zobowi¹zany przy³¹czyæ do
sieci nieruchomo�æ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹cze do sieci
je¿eli istniej¹ techniczne mo¿liwo�ci  �wiadczenia us³ug. Mo¿li-
wo�ci te warunkowane s¹ usytuowaniem nieruchomo�ci oraz
zdolno�ciami dostawczymi istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.

2. Realizacjê budowy przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej, stud-
ni wiertniczej ,pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wo-
domierza g³ównego zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca
siê o przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹gowej.

§ 15. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej nastêpuje na
podstawie  umowy o przy³¹czenie i po spe³nieniu warunków
technicznych  okre�lonych przez Dostawcê wody zwanych dalej
"warunkami przy³¹czenia".

§ 16. Zainteresowana osoba  sk³ada wniosek o okre�le-
nie warunków przy³¹czenia.

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

a/ oznaczenie wnioskodawcy,
b/ okre�lenie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
c/ charakterystykê zu¿ycia wody,
d/ przeznaczenia wody,
e/ informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹

obiektu do którego bêdzie dostarczana woda, w szczególno�ci:
powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe, inne)
w budynkach zasilanych w wodê,

f/ proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca
siê o przy³¹czenie siê do sieci, powinna za³¹czyæ:

a/dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z
nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,

b/mapê sytuacyjn¹ - skala 1:500 - okre�laj¹c¹  usytuowa-
nie nieruchomo�ci o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹-
cej sieci wodoci¹gowej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbro-
jenia terenu.

§ 18. 1. Dostawca wody, okre�la warunki przy³¹czenia i
przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹-
czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wnio-
sku, o którym mowa w § 17.

2. Warunki przy³¹cza s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich okre-
�lenia.

3. Warunki przy³¹cza powinny okre�laæ w szczególno�ci:
a/ miejsca i sposób wykonania przy³¹cza wodoci¹gowe-

go z instalacjami Odbiorcy,
b/ zg³oszenie wykonanego przy³¹cza do biura geodezji ce-

lem naniesienia na mapy geodezyjne,
c/ przep³yw obliczeniowy wody,
d/ wymagania dotycz¹ce : miejsca zainstalowania wodo-

mierza g³ównego, terminu wa¿no�ci warunków przy³¹cza.

§ 19. Umowa o przy³¹czenie w szczególno�ci okre�la:
1. Strony zawieraj¹ce umowê.
2. Zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych

oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñ-
cowych, wykonanych przez strony .

3. Sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okre�lonych w warun-
kach przy³¹czenia.

4. Terminy:
a/ zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowa-

dzenia niezbêdnych prób i odbiorów czê�ciowych,
b/ przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbio-

ru przy³¹cza,
c/ rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê,
5. Odpowiedzialno�æ stron za niedotrzymanie warunków

umowy o przy³¹czenie.
6. Inne ustalenia.

§ 20. 1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do roz-
poczêcia realizacji prac projektowych i budowlano - monta¿o-
wych.

2. Okre�lone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory czê-
�ciowe oraz koñcowe s¹  przeprowadzane przy udziale upowa¿-
nionych stron.

3. Wyniki prób i odbiorów , o  których mowa w ust. 2 , s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach , które okre�la Dostaw-
ca wody.

Rozdzia³ 6
Mo¿liwo�æ dostêpu do us³ug wodoci¹gowych

§ 21. Potencjalni Odbiorcy us³ug wodoci¹gowych mog¹
uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpno�ci tych us³ug u Dostaw-
cy wody, który udostêpnia nieodp³atnie wgl¹d :

a/ w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy,

b/ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c/ w regulamin dostarczania wody,
d/ w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbio-

rowego zaopatrzenia w wodê,
e/ wieloletnie plany rozwoju i modernizacji.
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Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
oraz obowi¹zków odbiorcy a w szczególno�ci sposoby za³a-
twiania reklamacji i wymiany informacji

§ 22. 1. Dostawca wody, zobowi¹zany jest do udzielania
Odbiorcom wody informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ
w zaopatrzeniu w wodê oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych,

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê mo¿e nast¹piæ bez
uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy wy-
stêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i �ro-
dowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce �wiadczenia us³ug w szczególno-
�ci gdy:

a/ z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwo�ci prowadzenia
zaopatrzenia w wodê,

b/ dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpo�rednie za-
gro¿enie dla ¿ycia ,zdrowia lub �rodowiska,

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê, o którym mowa w
ust. 2, Dostawca wody niezw³ocznie informuje Odbiorców , w
sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 23. 1. Dostawca wody odcinaj¹c dostawê wody, jest zo-
bowi¹zany do równoczesnego udostêpnienia  zastêpczego punk-
tu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinfor-
mowania o mo¿liwo�ciach korzystania z tego punktu.

2. Zamiarze odciêcia dostawy wody oraz o miejscach i spo-
sobie udostêpniania zastêpczych punktów poboru wody zawia-
damia siê powiatowego inspektora sanitarnego, oraz Odbiorcê
wody co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odciêcia
dostaw wody.

§ 24. Je¿eli w wyniku nieprawid³owej eksploatacji przy³¹-
cza wodoci¹gowego, bêd¹cego w³asno�ci¹ Odbiorcy, powsta-
nie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug �wiadczonych
przez Dostawcê wody, wzywa on Odbiorcê do niezw³ocznego usu-
niêcia przyczyn zagro¿enia  a  w  przypadku  gdy takie wezwanie
nie jest skuteczne , mo¿e okresowo odci¹æ dop³yw wody i przy-
st¹piæ do usuwania przyczyn zagro¿enia , obci¹¿aj¹c Odbiorcê
poniesionymi w zwi¹zku z tymi pracami kosztami. W przypadku
odciêcia dop³ywu wody Dostawca wody udostêpnia zastêpczy
punkt poboru wody przeznaczony do spo¿ycia przez ludzi i infor-
muje o mo¿liwo�ciach korzystania z tego punktu.

§ 25. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie
udzielania informacji i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem
ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody:

1. Udzielanie informacji na ¿¹danie Odbiorców nastêpuje
w ci¹gu :

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

b/7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ,
o których mowa w pkt. a,

c/14 dni na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia , wy-
magaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyja�niaj¹cego.

§ 26. Dostawca wody zobowi¹zany jest do zawiadomienia
Odbiorcy wody o planowanych zmianach warunków technicznych
zaopatrzenia w wodê z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dosto-
sowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿
12 miesiêcy.

§27. Odbiorca wody ma prawo zg³aszania reklamacji do-
tycz¹cych ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz wysoko�ci
op³at za us³ugi. Reklamacje wnoszone s¹ na pi�mie osobi-
�cie przez zainteresowanego w siedzibie Dostawcy wody , li-
stem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej. Dostawca
wody zobowi¹zany jest do powiadomienia zainteresowanego
o sposobie za³atwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty
wp³ywu.

§ 28. W przypadku gdy w wyniku niedotrzymania z powo-
du zaniedbañ Dostawcy wody, okre�lonych w umowie  wymie-
nionych w § 2 , wska�ników poziomu us³ug, Odbiorca wody
poniós³ straty, Dostawca wody w pe³ni je zrekompensuje, po
ich wcze�niejszym udokumentowaniu.

§ 29. 1. Dostawca wody powiadamia Odbiorców w spo-
sób zwyczajowo przyjêty o planowanych przerwach w dostawie
wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jako�ci w przypadku:

a/ braku wody na ujêciu lub jej zanieczyszczeniu w spo-
sób niebezpieczny dla zdrowia,

b/ konieczno�ci przeprowadzenia niezbêdnych napraw
urz¹dzeñ,

c/ potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów po-
¿arowych,

d/ przerw w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ,
e/ uszkodzenia instalacji odbiorczej, gro¿¹cego niebez-

pieczeñstwem.
2. Dostawca wody zwolniony jest z tego obowi¹zku w

przypadku przerw wywo³anych awari¹ lub innym nag³ym, nie
daj¹cym siê przewidzieæ zdarzeniem. Za skutki obni¿enia po-
ziomu jako�ci us³ug wymienionych w tym paragrafie Dostaw-
ca wody nie ponosi odpowiedzialno�ci odszkodowawczej.

3. W przypadku przerwy w dostawie wody trwaj¹cej d³u-
¿ej ni¿ 24 godziny Dostawca wody winien zorganizowaæ dosta-
wy wody �rodkami obwo�nymi lub wskazaæ zastêpcze punkty
poboru wody.

Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe

§30. Ze wzglêdu na zmiany uwarunkowañ prawnych re-
alizowanych us³ug Dostawca wody  przygotuje i dostarczy Od-
biorcom, którzy ju¿ s¹ pod³¹czeni do sieci wodoci¹gowej wzory
nowych umów o zaopatrzeniu w wodê oraz niniejszy Regula-
min.

§31. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególno�ci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzaniu �cieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747/ wraz z
przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

§32. Dostawca wody zobowi¹zany jest do bezp³atnego
dostarczania niniejszego Regulaminu Odbiorcom jego us³ug.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 52 4799 -         Poz1045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz.984 i
Nr 214, poz. 1806)- Rada Miejska w Kluczborku uchwala ,co
nastêpuje:

§ 1 .  Uchwala siê Statut Gminy Kluczbork, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Kluczborka.

§ 3. Trac¹ moc:
1) uchwa³a Nr XVIII/264/96 Rady Miejskiej w Kluczborku z

dnia 6 listopada 1996r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Kluczbork,

2) uchwa³a Nr XXXIX/302/01 Rady Miejskiej w Kluczborku z
dnia 29 sierpnia 2001r . w sprawie zmian w Statucie Gminy
Kluczbork.

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

            Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

            Janusz Kêdzia

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/57/03

z dnia 30 kwietnia 2003 r.
Rady Miejskiej w Kluczborku

STATUT
GMINY KLUCZBORK

 I. Postanowienia ogólne

§ 1 .  Statut okre�la:
1) ustrój Gminy Kluczbork,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

stek   pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek  w pracach rady gminy,

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Kluczborku komisji Rady Miejskiej w Kluczborku,

4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w
Kluczborku,

5) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji  i  Burmistrza.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê  Kluczbork.
2) Mie�cie - nale¿y przez to  rozumieæ  miasto Kluczbork.
3) Radzie  - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹  w

Kluczborku.

4) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miej-
skiej w  Kluczborku .

5) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej  w Kluczborku.

6) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Mia-
sta  Kluczborka .

7) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Kluczbork.

 II. Gmina

§ 3. 1. Gmina jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego sa-
morz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicz-
nego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obsza-
rze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³  w referendum oraz poprzez swe
organy.

§ 4. 1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie kluczborskim w
województwie opolskim i obejmuje obszar 21.700 ha.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa w skali 1:100 000,
stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

§ 5. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Kluczbork.

§ 6. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne

2. Burmistrz  prowadzi rejestr gminnych jednostek orga-
nizacyjnych.

3. Rada  uchwala Statut gminnych jednostek organizacyj-
nych je¿eli przepis nie stanowi inaczej.

4. Statut jednostki organizacyjnej okre�la  miêdzy innymi:
nazwê ,siedzibê, zakres dzia³alno�ci, wyposa¿enie w  maj¹tek
trwa³y oraz zakres uprawnieñ dotycz¹cych rozporz¹dzania  tym
maj¹tkiem.

 § 7. 1. Gmina posiada  herb oraz flagê.
2. Herbem Gminy jest   otwarta  brama z trzema wie¿ami.
3.  Barwy Gminy  okre�la jej flaga koloru : pas górny sze-

roki jest barwy czerwonej, pas dolny w¹ski jest barwy bia³ej.
W czê�ci czo³owej  pasa górnego -czerwonego, w obszarze
miêdzy skrajem górnym p³ata flagi, a skrajem dolnym czerwo-
nego pasa  górnego, zosta³a umieszczona tarcza o kroju pó�-
nogotyckim z wizerunkiem herbu  miasta Kluczborka.

4. Wzór  herbu i flagi okre�la za³¹cznik nr 2 do Statutu.
5. Zasady u¿ywania herbu, flagi oraz insygniów w³adz okre-

�la Rada w odrêbnej uchwale.
6. Gmina mo¿e  posiadaæ sztandar na podstawie sto-

sownej uchwa³y Rady Miejskiej.

 III. Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8. 1. O tworzeniu, ³¹czeniu ,podziale i znoszeniu jednostki
pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w
drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
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1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub znie-
sienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który
ta jednostka   obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,

2) utworzenie ,po³¹czenie ,podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb
okre�la Rada odrêbn¹  uchwa³¹,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

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

2. Burmistrz prowadzi rejestr  jednostek  pomocniczych.
3. Wykaz jednostek pomocniczych  stanowi za³¹cznik nr 3.

§ 9. Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 powinny okre�laæ  w
szczególno�ci:

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

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samo-
dzielnie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c
te �rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednost-
kach.

2. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿eto-
wej, okre�laj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie dzia-
³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

3. 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.

§ 11. 1. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III.MK-0911-1/93/2003 z dnia 6 czerwca 2003r.

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

 IV. Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 12. 1.Ustawowy sk³ad Rady wynosi 21  radnych.

§ 13. 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.

§ 14. Rada wybiera ze swego grona:
1) Przewodnicz¹cego,
2) dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisjê Rewizyjn¹,
4) komisje sta³e,
5) dora�ne komisje.

§ 15 . 1.Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej,
3) d/s Wsi, Rolnictwa, Le�nictwa Gospodarki ¯ywno�cio-

wej i Ochrony  �rodowiska,
4) Kultury, O�wiaty, Sportu i Turystyki,
5) Spraw Obywatelskich i Socjalnych.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.

§ 16. 1. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹-
cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

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

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

2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wie-

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.
3. Projekt porz¹dku obrad o jakim mowa w ust. 2 pkt. 2

powinien obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.

§ 17. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobec-
no�ci

Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególno�ci:
- zwo³uje sesje Rady,
- przewodniczy obradom,
- kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
- zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami

uchwa³,
- podpisuje uchwa³y Rady,
- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do

wykonywania przez  radnych ich mandatu.

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

§ 19. Do obowi¹zków  Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y
wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodni-
cz¹cego.

§ 20. Pod nieobecno�æ Przewodnicz¹cego jego zadania wy-
konuje wyznaczony na pi�mie przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.

§ 21. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach
Przewodnicz¹cego oraz   Wiceprzewodnicz¹cego Rady, do ko-
lejnych Wiceprzewodnicz¹cych § 20 stosuje siê odpowiednio.

§ 22. 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.

§ 23. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady,
wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Miejskiego.

V .Tryb pracy Rady

1. Przygotowanie sesji

§ 24. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów po-
rz¹dku obrad.

3.  Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego pi-
semnego upowa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.

4.  O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny sku-
teczny sposób.
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5.  Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpó�niej na 14 dni przed sesj¹.

6.  W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ustêpie 4 i 5, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i
wyznaczyæ 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.

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

8. Terminy o jakich mowa w ust.4 i 5, rozpoczynaj¹ bieg od
dnia nastêpnego po    dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹
dnia odbywania sesji.

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

2. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli Rady.

§ 26. Burmistrz  obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.

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

§ 28. Wy³¹czenie jawno�ci sesji jest dopuszczalne jedy-
nie w przypadkach przewidzianych  w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.

§ 29. 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. 2,
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
inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce 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.

§ 30. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okre�lonych
przez Przewodnicz¹cego  Rady.

§ 31. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci
co najmniej po³owy swego ustawowego 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.

§ 32. 1. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e
powo³aæ 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.

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

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

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

§ 35. 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 pisemne z dzia³alno�ci Burmistrza   w

okresie miêdzysesyjnym, 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 i informacje.

§ 36. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 35 pkt. 3, sk³ada
Burmistrz lub wyznaczony przez niego  zastêpca.

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

§ 37. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do  Burmi-
strza.

2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasad-
niczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu  faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
zeñ pytania.

4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje
interpelacjê adresatowi.

5. Odpowied� na interpelacje jest udzielana w formie pi-
semnej, w terminie  do 14 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.

6. Odpowiedzi  na interpelacjê  udziela Burmistrz lub w³a-
�ciwe rzeczowo osoby,    upowa¿nione do tego przez Burmistrza.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

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

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

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewod-
nicz¹cego 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 do14
dni. Paragraf 37 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê   odpowiednio.

§ 39. 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
Przewodnicz¹cego Rady.

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
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5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

§ 40. 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 i 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� uchy-
biaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje radnego
"do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e ode-
braæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

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

§ 41. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyj-
muje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pi-
�mie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.

§ 42. 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.

§ 43. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecno�ci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.

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

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

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpo-
czyna procedurê g³osowania.

3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania,  Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wnio-
sku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 45. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê " Zamykam ���
sesjê Rady Miejskiej w Kluczborku".

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.

§ 46. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjê-
cia.

2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej   uchwa³y podjêtej nie wcze�niej  ni¿ na
nastêpnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.

§ 47. 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.

§ 48. 1. Pracownik Urzêdu Miejskiego, wyznaczony przez
Burmistrza   w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹-
dza z ka¿dej sesji protokó³  w terminie do 14 dni.

2. Przebieg sesji nagrywa siê na ta�mê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o jakiej mowa
w § 35 pkt. 1.

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

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

poczêcia i zakoñczenia oraz  wskazywaæ numery uchwa³, imiê i
nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

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

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,
d) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo

ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych
wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych
wyst¹pieñ,

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

h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbne-
go do tre�ci uchwa³y,

i) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.

§ 50. 1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do proto-
ko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy
Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu ta�my ma-
gnetofonowej 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 protokó³u z
poprzedniej sesji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 51. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, o�wiad-
czenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpó�niej w ci¹gu 3 dni od dnia zakoñczenia sesji.

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewod-
nicz¹cy Rady dorêcza tak¿e tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okre�lonych dzia³añ, z dokumentów
tych wynikaj¹cych.

§ 52. 1. Obs³ugê biurow¹ Rady(wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu  Miej-
skiego  w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
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2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, podlega w spra-
wach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.

2. Uchwa³y

§ 53. 1. Uchwa³y Rady s¹ sporz¹dzane w formie odrêb-
nych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

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

2. Z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹  mog¹ wyst¹piæ  miesz-
kañcy Gminy. Wniosek  musi  byæ poparty 400 podpisami osób
posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

3. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a sfinansowania re-

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

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

uchwa³y.
4. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz

z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia
uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.

5. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodno�ci  z
prawem przez radcê prawnego  Urzêdu Miejskiego.

§ 55. 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
i neologizmami.

§ 56. 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.

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

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprze-
wodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

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

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

3. Procedura g³osowania

§ 59. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 60. 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. Na wniosek radnego Rada Miejska  mo¿e postanowiæ
o g³osowaniu imiennym.

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

5. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 61. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-
wadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onio-
nym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytu-
j¹c 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.

§ 62 . 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wnio-
sku 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 poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny
spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy, rozstrzyga
Przewodnicz¹cy obrad.

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
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pi�mie.

§ 63.1. 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 ko-
lejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad
poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub od-
rzucenie 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
projektu uchwa³y kilku poprawek , stosuje siê zasadê okre�lon¹
w  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
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4. Komisje Rady

§ 64. 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.

§ 65. 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.

§ 66. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
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.

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

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

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

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 69. 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  powo³anych przez Radê.

§ 70. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.

5. Radni

§ 71. 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, mo¿e usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³a-
daj¹c stosowne pisemne wyja�nienia na   rêce Przewodnicz¹-
cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

§ 72. 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.

§ 73. 1. Burmistrz  wystawia radnym dokument podpisany
przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie
funkcji radnego.

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

6. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹-
du terytorialnego

§ 74. 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 zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 75. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie
zainteresowane 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.

VI. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 76. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹-
cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie ustalonej w odrêbnej  uchwale.

§ 77. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobec-
no�ci Przewodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania, jego za-
dania wykonuje  Zastêpca Przewodnicz¹cego.

§ 78. 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

§ 79. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Bur-
mistrza, gminnych jednostek  organizacyjnych i jednostek po-
mocniczych 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 gospodar-

kê finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.

§ 80. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontro-
lne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.

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

1/ kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu lub  obszerny zespó³ dzia³añ tego pod-
miotu,
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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 wy-
niki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpo-
wania danego podmiotu.

§ 82. 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.

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

 § 84. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamie-
rzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególno�ci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okre�lo-
nych dzia³añ (kontrola wstêpna).

2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych
czynno�ci kontrolnych.

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

4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3, wykonywane
s¹ niezw³ocznie.

5. 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.

§ 85. 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 § 79 ust. 1.

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

3. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególno�ci:
dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania �wiadków, opinie bieg³ych
oraz pisemne wyja�nienia i o�wiadczenia kontrolowanych.

3.Tryb kontroli

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

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi�mie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czyn-
no�ci pomiêdzy kontroluj¹cych.

3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prze-
prowadzane przez jednego cz³onka 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
czynno�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody
osobiste.

6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej

bez wcze�niejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nie-
nia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki
uwa¿a siê w szczególno�ci sytuacje, w których cz³onek Komisji
Rewizyjnej powe�mie uzasadnione podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przy-
puszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unik-
n¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿
zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu ko-
munalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje siê straty
równowa¿ne lub wiêksze od kwoty 10.000 PLN.

7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê - w
najkrótszym mo¿liwym terminie - do Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.

8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7, kontroluj¹-
cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z pod-
jêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyj-
nej.

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

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

§ 88. 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.

§ 89. Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿li-
wo�ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko³y kontroli

§ 90. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie14 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.
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2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu   usuniêcia nieprawid³owo�ci stwier-
dzonych w wyniku kontroli.

§ 91. 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.

§ 92. 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 przedstawienia kierownikowi kontrolowanego pod-
miotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§ 93. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzem-
plarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u -
otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 94. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy na  rok nastêpny w terminie do dnia 20 grud-
nia ka¿dego roku.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2)  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.

§ 95. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku -     roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alno�ci w roku poprzednim.

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

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

toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

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

wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Rewi-

zyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿e-
nia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 96. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego,  zgodnie z zatwier-
dzonym 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:

1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:

1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej

w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.

6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

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

§ 98. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia  Bur-
mistrz.

§ 99. 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.

§ 100. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zaintereso-
wane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu 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.
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§ 101. 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.

VII. Zasady dzia³ania klubów radnych

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

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) 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.

§ 103. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.

2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 104. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III.MK-0911-1/93/2003 z dnia 6 czerwca 2003r.

3. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III.MK-0911-1/93/2003 z dnia 6 czerwca 2003r.

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

§ 106. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statu-
tem Gminy.

3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-
nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

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

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

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

VIII. Tryb pracy Burmistrza

 §109. Burmistrz uczestniczy w sesjach  Rady.

 §110. Komisje Rady mog¹  ¿¹daæ  przybycia Burmistrza
na ich posiedzenie.

§111. Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonanie zadañ i
kompetencji okre�lonych w §109-§110 w  przypadku uzyskania
upowa¿nienia od Burmistrza.

IX.  Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z do-
kumentów Rady, Komisji  i Burmistrza

§ 112 . Dokumenty  z posiedzeñ Rady, Komisji i pracy
Burmistrza  podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjê-
ciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statu-
tem.

§ 113. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady   w dniach  pracy Urzêdu Miejskie-
go, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu
Miejskiego udostêpnione   s¹ w  Wydziale Administracyjno- Or-
ganizacyjnym Urzêdu Miejskiego  ,w dniach   i godzinach   przyj-
mowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust.1i2 s¹ rów-
nie¿ dostêpne  w wewnêtrznej  sieci informatycznej Urzêdu Miej-
skiego oraz powszechnie dostêpnych  zbiorach   danych.

 § 114. 1. Udostêpnianie informacji  o dokumentach, o
których mowa w § 112, jest  bezp³atne.

2. Z dokumentów  wymienionych w § 112 mog¹ byæ na
¿¹danie zainteresowanych  sporz¹dzone odp³atnie kserokopie.

3. Stawki  odp³atno�ci za kserokopie ustali Burmistrz.
Odp³atno�æ za koszty  przetwarzania informacji publicznej ka¿-
dorazowo bêdzie ustalana przez Burmistrza.

4. 4.Czynno�ci okre�lone  w ust.2 wykonuje  pracownik
Urzêdu Miejskiego.

  § 115. 1. Udostêpnienie informacji o sprawach publicz-
nych  nastêpuje na wniosek  zainteresowanego, który okre�la
rodzaj ¿¹danej informacji i formê w jakiej ma mu  byæ ona udo-
stêpniona.

2. Wniosek o udostêpnianie  informacji o sprawach pu-
blicznych sk³adany jest przez zainteresowanego w formie pi-
semnej lub ustnej do protoko³u.

3.Informacja o sprawach publicznych ,która mo¿e byæ
udostêpniona  niezw³ocznie,  nie wymaga pisemnego wniosku.

 §116. Zainteresowany mo¿e sporz¹dziæ  notatki i wypisy z
udostêpnianych  dokumentów.

X.  Pracownicy samorz¹dowi

 § 117. W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania za-
trudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:

- naczelnik wydzia³u
- kierownik referatu.
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. "C" i art. 58 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591,
2002 r .Nr 23  poz. 220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz
1271, Nr 214 poz 1806/ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych /Dz.U. z 2003 r Nr 15 poz. 148/ - Rada Miejska uchwala,  co
nastêpuje:

§ 1. Wyra¿a siê zgodê na zaci¹gniêcie po¿yczki d³ugotermino-
wej w wysoko�ci 2 500 000 z³ (s³ownie; dwa miliony piêæset tysiêcy  z³.)
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu na budowê kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasila-
niem energetycznym oraz przykanalikami w miejscowo�ci Gwo�dzice.

§ 2. Po¿yczka bêdzie zaci¹gniêta w 4 transzach obejmuj¹cych
okres realizacji inwestycji w nastêpuj¹cych wielko�ciach;

Maj 2003 -           380 000 z³.
Czerwiec 2003 - 844 000 z³.
Lipiec 2003 -       700 000 z³.
Sierpieñ 2003 -    576 000 z³.

§ 3. 1. Sp³ata po¿yczki nast¹pi w ni¿ej wymienionych kolejnych
latach i kwotach:

- z chwil¹ uzyskania dotacji w
 ramach programu SAPARD - 1 075 000 z³.

            - 2006 r                                      -    100 000 z³.
            - 2007 r                                       -    350 000 z³.
            - 2008 r                                       -    350 000 z³.

Za³¹cznik nr 3 do
 Statutu  Gminy Kluczbork

                               Wykaz
jednostek  pomocniczych Gminy Kluczbork

1.So³ectwo Czaple Stare
2.So³ectwo Krasków
3.So³ectwo Ligota Dolna
4.So³ectwo Kuniów
5.So³ectwo Ba¿any
6.So³ectwo Bogacka  Szklarnia
7.So³ectwo Nowa Bogacica
8.So³ectwo Borkowice
9.So³ectwo ¯abieniec

10.So³ectwo Bogacica
11.So³ectwo Gotartów
12.So³ectwo Kujakowice Dolne
13.So³ectwo Kujakowice Górne
14.So³ectwo £owkowice
15.So³ectwo Maciejów
16.So³ectwo Krzywizna
17.So³ectwo Smardy  Dolne
18.So³ectwo Smardy  Górne
19.So³ectwo Unieszów
20.So³ectwo Biadacz
21.So³ectwo Ligota Górna i Zamecka
22.So³ectwo B¹ków
23.So³ectwo Bogdañczowice  .

1046

Uchwa³a   Nr V/56/03
Rady Miejskiej  w  Krapkowicach

z  dnia  19 marca 2003 r.

  w  sprawie  zaci¹gniêcia po¿yczki na budowê kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem energetycznym
oraz przykanalikami w miejscowo�ci Gwo¿dzice.

Na podstawie art. 19  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków  (Dz. U. Nr 72, poz. 747;  2002r. Nr 113, poz. 984)-  Rada
Gminy w Murowie postanawia , co nastêpuje:

§ 1. Uchwala  siê  Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków, obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy Murów, sta-
nowi¹cy za³¹cznik   nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr V/32/2003
Rady Gminy w Murowie

z dnia 24 kwietnia 2003r.

   w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków na obszarze Gminy Murów .

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Sowada

- 2009 r - 350 000 z³
- 2010 r - 275 000 z³.

2. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ sp³aty po¿yczki w innych termi-
nach i kwotach rocznych w zale¿no�ci od wyniku negocjacji z po¿ycz-
kodawc¹, przy zachowaniu warunku, ¿e sp³ata rat po¿yczki wraz ze
sp³at¹ wcze�niej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ i nale¿nych odsetek nie
mo¿e w ci¹gu roku przekroczyæ 15 % kwoty planowanych na dany rok
dochodów bud¿etu Gminy.

§ 4. �ród³em dochodów, z których zobowi¹zanie wymienione w
§ 1 zostanie pokryte, bêd¹ dochody uzyskiwane z maj¹tku Gminy oraz
nale¿ne Gminie dochody z tytu³u podatku od nieruchomo�ci.

§ 5. Przychody i wydatki bud¿etowe zwi¹zane z realizacj¹ przedmio-
towej inwestycji w okresie roku bie¿¹cego zosta³y uwzglêdnione w uchwale
Nr III /19/02 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2002 r oraz skorygowane uchwa³¹
Nr V/62/03 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2003r. w sprawie zmiany bud¿etu
Gminy na 2003 rok.

§ 6. Wykonanie uchwa³y  powierza siê Burmistrzowi Krapkowic.

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

  Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                                              Andrzej Kulpa
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         Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y  Nr V/32/2003
           Rady Gminy Murów

           z dnia 24 kwietnia 2003r.

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY  I ODPROWADZANIA �CIEKÓW

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania �cieków reali-
zowanych przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo - kanalizacyjne
dzia³aj¹ce na terenie Gminy Murów, zwane dalej "Dostawc¹
us³ug".

2. Ilekroæ w niniejszym Regulaminie u¿ywa siê okre�lenia
"ustawa",  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z rozporz¹dzeniami
wykonawczymi zwi¹zanymi z ustaw¹.

3. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym przywo³ana jest "tary-
fa",  nale¿y przez to rozumieæ taryfê sporz¹dzon¹ przez Dostaw-
cê us³ug w oparciu o rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 marca 2002r. w sprawie okre�lenia taryf, wzoru wnio-
sku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków (Dz. U.
Nr 26. poz. 257).

Rozdzia³ II
Zawieranie umów

§ 2. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub odpro-
wadzanie �cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby zwa-
nej dalej "Odbiorc¹ us³ug", której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹-
czona do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
przez Dostawcê us³ug.

2. Dostawca us³ug mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków, je¿eli nie
zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania
�wiadczenia us³ug.

§ 3. 1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokre�lony lub
okre�lony.

2. Umowa powinna okre�laæ mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania w
przypadkach ra¿¹cego nieprzestrzegania zobowi¹zañ ujêtych w
§ 27 niniejszego Regulaminu, a ponadto w przypadku odciêcia
wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego w trybie art. 8
ustawy.

3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Od-
biorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwi¹zanie lub wyga�niêcie umowy skutkuje zasto-
sowaniem przez Dostawcê us³ug �rodków technicznych unie-
mo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.

§ 4. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ sposób uisz-
czenia op³at.

§ 5. Minimalna i maksymalna ilo�æ dostarczonej wody
powinna byæ okre�lona w umowie.

Rozdzia³ III
Warunki �wiadczenia us³ug wodno- kanalizacyjnych

§ 6. 1. Dostawca us³ug zobowi¹zany jest do zapewnienia
prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej i ka-
nalizacyjnej.

2. W razie przerwy w dostawie wody Dostawca us³ug po-
winien zapewniæ punkt poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o
jego lokalizacji.

3. Dostawca us³ug jest zobowi¹zany do kwartalnego in-
formowania Wójta Gminy Murów o jako�ci wody przeznaczonej
do spo¿ycia przez ludzi.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ

§ 7. Rozliczenia z Odbiorcami us³ug za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków s¹ prowa-
dzone przez Dostawcê us³ug na podstawie okre�lonych w tary-
fie cen i stawek op³at oraz ilo�ci dostarczanej wody i odprowa-
dzanych �cieków.

§ 8. 1. Ilo�æ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
odczytu wodomierza g³ównego.

2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali w
budynkach wielolokalowych ilo�æ dostarczonej wody ustala siê
na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnie-
niem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu
g³ównym, a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 9.W przypadku braku wodomierza, ilo�æ zu¿ytej wody
okre�la siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okre�lo-
nych zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002r. w sprawie okre�lenia przeciêtnych norm zu-
¿ycia wody(Dz. U. Nr 8, poz. 70).

§ 10.W przypadku awarii wodomierza,  stosuje siê prze-
ciêtne normy zu¿ycia, wzglêdnie �rednie zu¿ycie z ostatnich
3 miesiêcy przed awari¹.

§ 11. 1. Ilo�æ odprowadzanych �cieków ustala siê na pod-
stawie  wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.

2.W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, ilo�æ odprowa-
dzanych �cieków ustala  siê jako równ¹ ilo�ci dostarczanej wody
przez Dostawcê us³ug z uwzglêdnieniem poboru wody z innych
�róde³.

§ 12. W rozliczeniach ilo�ci odprowadzanych �cieków, ilo�æ
bezzwrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypad-
kach, gdy wielko�æ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na pod-
stawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
odprowadzaj¹cego �cieki.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 13. 1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹-
cej siê o przy³¹czenie.

2. Dostawca us³ug po otrzymaniu wniosku wydaje warun-
ki techniczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci w terminie 14 dni
od otrzymania wniosku.

3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹-
czeniowych jest wcze�niejsze uzgodnienie dokumentacji tech-
nicznej z Dostawc¹ us³ug. Dostawca us³ug ma obowi¹zek
uzgodniæ dokumentacjê w terminie 14 dni od jej otrzymania.
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4. Przed podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie �cieków Dostawca us³ug dokonuje odbioru
wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia wydanych warun-
ków technicznych.

5. Dostawca us³ug rozpoczyna dostawê wody lub odbiór
�cieków nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia podpisania umo-
wy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹.

6. Dostawca us³ug ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci je¿eli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody
Dostawcy us³ug, b¹d� zosta³o wykonane niezgodnie z wydany-
mi warunkami technicznymi.

§ 14. 1. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czê-
�ci¹ instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz lega-
lizacja obci¹¿a w³a�ciciela instalacji.

2. Dostawca us³ug zobowi¹zany jest do zainstalowania i
utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego.

Rozdzia³ VI
Standardy obs³ugi odbiorców

§ 15.Dostawca us³ug powinien zapewniæ Odbiorcom na-
le¿yty poziom us³ugi i wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw
obs³ugi klienta.

§ 16. Dostawca us³ug zobowi¹zany jest do udzielenia na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji doty-
cz¹cej realizacji us³ugi, a przede wszystkim informacji taryfo-
wych.

§ 17.Dostawca us³ug powinien reagowaæ niezw³ocznie
na zg³oszone reklamacje, nie pó�niej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni
od daty zg³oszenia.

§ 18.W przypadku stwierdzenia przez Dostawcê us³ug lub
organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jako�ci dostarczanej wody
Odbiorcy us³ug przys³uguje upust, na zasadach okre�lonych w
umowie.

Rozdzia³ VII
Obowi¹zki odbiorców us³ug

§ 19. 1. Odbiorca powinien zapewniæ niezawodne dzia³a-
nie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych przez:

1) ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur,

2) prawid³owe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia,
w którym zamontowane s¹ urz¹dzenia pomiarowe,

3) zabezpieczenie przed dostêpem osób nieuprawnionych.

2. Dostawca us³ug na wniosek Odbiorcy dokona spraw-
dzenia   prawid³owo�ci dzia³ania wodomierza. W przypadku, gdy
sprawdzenie prawid³owo�ci dzia³ania nie potwierdza  zg³oszo-
nej przez Odbiorcê nieprawid³owo�ci, pokrywa on koszty spraw-
dzenia.

§ 20.Odbiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego po-
wiadamiania Dostawcy us³ug o wszelkich stwierdzonych uszko-
dzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego
oraz o zerwaniu plomby.

§ 21. Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania Do-
stawcy us³ug o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub
zmianach u¿ytkownika lokalu.

§ 22. Odbiorca powinien zawiadomiæ Dostawcê o wszel-
kich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 23. Dostarczaj¹cy �cieki zobowi¹zany jest do natych-
miastowego powiadomienia Dostawcy us³ug o zrzutach awa-
ryjnych lub zmianie jako�ci �cieków odbiegaj¹cych od warun-
ków umowy.

§ 24. Odbiorca zobowi¹zany jest do terminowego regulo-
wania nale¿no�ci za dostawê wody i odprowadzane �cieki we-
d³ug zasad okre�lonych w umowie o zaopatrzenie w wodê i
odprowadzanie �cieków.

§ 25. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodaro-
waæ wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

§ 26. Odbiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrze-
nia w wodê i odprowadzenie �cieków w sposób zgodny z prze-
pisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug
�wiadczonych przez Dostawcê us³ug oraz nie utrudniaj¹cy dzia-
³alno�ci Dostawcy us³ug, a w szczególno�ci do:

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

2/ nie odprowadzania �cieków o stê¿eniach ponadnor-
matywnych,

3/ u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie po-
woduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

4/ poinformowania Dostawcy us³ug o w³asnych ujêciach
wody, w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzone
�cieki,

5/ wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzy-
stania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okre�lo-
nych w warunkach przy³¹czenia do sieci.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 27. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególno�ci ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu �cieków(Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z zwi¹za-
nymi z ni¹ przepisami wykonawczymi.

§ 28.Dostawca us³ug jest zobowi¹zany do bezp³atnego
dostarczania niniejszego Regulaminu Odbiorcom us³ug.
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Na podstawie art.30 ust.6 i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz.357 z
pó�n.zm.), w zwi¹zku z art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z pó�n.zm.)- Rada Gminy w Pokoju uchwala, co nastêpuje:

§1. 1.  1)  Regulamin dodatku motywacyjnego, stanowi¹-
cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2) Regulamin dodatku funkcyjnego, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 2 do niniejszej uchwa³y.

3)  Regulamin dodatku za warunki pracy, stanowi¹cy za-
³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

4)  Regulamin szczegó³owego sposobu obliczania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny dora�nych
zastêpstw, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do  niniejszej uchwa³y.

5)  Regulamin nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe-
go, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do niniejszej   uchwa³y,

6)  Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego fun-
duszu nagród, stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y.

2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê

podstawow¹, gimnazjum, zespó³ szkó³, dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Pokój,

2) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
3) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
4) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y

przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o
którym mowa w art.42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela,

5) kwocie bazowej - nale¿y przez to rozumieæ kwotê okre-
�lon¹ dla pracowników pañstwowej sfery bud¿etowej, o których
mowa w art.5 pkt.1 lit. "a" ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o
kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej
oraz zmianie niektórych innych ustaw, ustalonej corocznie w
ustawie bud¿etowej.

§2. Traci moc uchwa³a Nr XXII/150/2000 Rady Gminy w
Pokoju z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradza-
nia nauczycieli, ustalenia regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodat-
ków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektó-
rych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysoko�ci, szcze-
gó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszka-
niowego.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski
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Uchwa³a Nr VI/55/2003
Rady Gminy w Pokoju

    z dnia 14 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia Regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysoko�ci, szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.

  Za³¹cznik nr  1
do uchwa³y Nr VI/55/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 14 kwietnia 2003 r.

Regulamin dodatku motywacyjnego

§1. Regulamin dodatku motywacyjnego, zwany dalej "re-
gulaminem", okre�la szczegó³owe warunki przyznawania i wy-
soko�æ stawek dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrud-
nionych w szko³ach.

§2. 1. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczy-
cielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowi-
ska nauczyciela w zatrudniaj¹cej go szkole, je¿eli nauczyciel w
bie¿¹cym roku szkolnym lub poprzedzaj¹cym go roku szkolnym
wyró¿ni³ siê szczególnymi osi¹gniêciami dydaktycznymi, wycho-
wawczymi lub opiekuñczymi, osi¹gn¹³ wysok¹ jako�æ �wiad-
czonej pracy oraz wykaza³ siê zaanga¿owaniem w realizacjê zajêæ
i czynno�ci zwi¹zanych z przygotowaniem siê do zajêæ szkol-
nych, samokszta³ceniem i doskonaleniem zawodowym.

2. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycielo-
wi, który spe³nia w ca³o�ci lub czê�ci poni¿sze warunki:

1/uzyska³ wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy zawodowej,
2/przygotowywa³ uczniów do udzia³u w olimpiadach i kon-

kursach przedmiotowych, zawodach lub innych formach repre-
zentowania szko³y,

3/stosuje w³asne programy autorskie,
4/stosuje innowacje pedagogiczne, wdra¿a z sukcesem

nowatorskie metody pracy dydaktyczno-wychowawczej,
5/samodzielnie opracowuje i wdra¿a przedsiêwziêcia i

projekty na rzecz doskonalenia swojej pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej,

6/uczestniczy, zgodnie z planem w³asnego rozwoju zawo-
dowego oraz potrzebami szko³y, w ró¿nych formach dokszta³ca-
nia i doskonalenia zawodowego oraz wewn¹trzszkolnym do-
skonaleniu nauczycieli,

7/ umiejêtnie rozwi¹zuje problemy wychowawcze i prowa-
dzi dzia³ania profilaktyczno-wychowawcze,

8/aktywnie uczestniczy w ¿yciu szko³y i �rodowiska,
9/jest wzorem dla pozosta³ych nauczycieli pod wzglêdem

przygotowania do zajêæ, prowadzenia ich ze szczególnym zaan-
ga¿owaniem,

10/promuje szko³ê w skali regionu, kraju, organizuje wspó³-
pracê partnersk¹ miêdzy szko³ami, w tym równie¿ wymianê miê-
dzynarodow¹ uczniów,

11/podejmuje inne dzia³ania dydaktyczno-wychowawcze,
wybiegaj¹ce poza przydzia³ obowi¹zków wynikaj¹cych z zadañ
szko³y i prac zleconych przez dyrektora szko³y.

3. Przez wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy, o której mowa w ust.2
pkt 1, nale¿y rozumieæ równie¿ ocenê wyró¿niaj¹c¹ , okre�lon¹
przepisami obowi¹zuj¹cymi przed 6 kwietnia 2000 r..
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§3. W bud¿etach ka¿dej ze szkó³ zapewnia siê �rodki fi-
nansowe w wysoko�ci do 5 % planowanego rocznego wyna-
grodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych z
przeznaczeniem na tworzenie funduszu, z którego bêd¹ przy-
znawane dodatki motywacyjne. Zapis niniejszego paragrafu nie
dotyczy bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§4. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycie-
lowi legitymuj¹cemu siê stopniem awansu zawodowego wy-
¿szym ni¿ nauczyciel sta¿ysta.

§5. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi dy-
rektor szko³y, w której nauczyciel jest zatrudniony, a nauczycielo-
wi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szko³y - Wójt
Gminy Pokój.

2. Okres, na który jest przyznawany dodatek motywacyjny,
jest nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 1 rok szkolny.

3. Decyzjê o przyznaniu dodatku motywacyjnego przeka-
zuje siê nauczycielowi w formie pisemnej, a kopiê decyzji w³¹-
cza siê do akt osobowych nauczyciela.

§6. Wysoko�æ dodatku motywacyjnego mo¿e byæ ustalo-
na w wysoko�ci do 30% kwoty bazowej, i jest ró¿nicowana od-
powiednio do stopnia realizacji wymogów okre�lonych w §2
ust.2.

§7. W okresie usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy
kwota dodatku pomniejszana jest o 1/30 stawki okre�lonej zgod-
nie z §6 za ka¿dy dzieñ nieobecno�ci w pracy.

§8. 1. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ cofniêty w przypad-
ku stwierdzenia, ¿e nauczyciel dopu�ci³ siê uchybienia godno-
�ci zawodu nauczyciela lub uchybienia przeciwko porz¹dkowi
pracy.

2. Dodatek mo¿e byæ zmniejszony lub cofniêty w przypad-
ku zaniedbywania lub naruszenia zasad okre�lonych w §2 ust.2
Regulaminu.

3. Decyzjê o zmniejszeniu lub cofniêciu dodatku motywa-
cyjnego podejmuje dyrektor szko³y w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych w tej szkole, a w stosunku do dyrektora szko³y -
Wójt Gminy Pokój.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VI/55/2003

 Rady Gminy w Pokoju
 z dnia 14 kwietnia 2003 r.

Regulamin dodatku funkcyjnego

§1. Regulamin dodatku funkcyjnego, zwany dalej "regula-
minem",  okre�la wysoko�æ stawek dodatku funkcyjnego oraz
szczegó³owe warunki przyznawania tego dodatku nauczycielom,
którym powierzono stanowisko dyrektora szko³y, wicedyrektora
szko³y lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szko³y oraz innym nauczycielom z tytu³u sprawowania przez nich
funkcji opiekuna sta¿u b¹d� powierzenia im wychowawstwa klasy.

§2. 1. Dyrektorowi szko³y w zale¿no�ci od liczby oddzia³ów,
liczby uczniów i powierzonych zadañ przys³uguje dodatek funk-
cyjny w wysoko�ci 20-80% kwoty bazowej.

2. Wicedyrektorowi szko³y przys³uguje dodatek funkcyjny
w wysoko�ci 10-60% kwoty bazowej.

§3. Nauczycielowi, któremu powierzono inne ni¿ wymie-
nione w §2 stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szko³y, przys³uguje dodatek funkcyjny w wysoko�ci 10-20% kwoty
bazowej.

§4. Dodatek funkcyjny, okre�lony w §2-§3, przys³uguje na-
uczycielowi bez wzglêdu na stopieñ jego awansu zawodowego.

§5. 1. Wójt Gminy Pokój przyznaje i okre�la wysoko�æ do-
datku funkcyjnego okre�lonego w §2 ust.1

2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szko³y oraz nauczy-
cieli zajmuj¹cych inne stanowiska kierownicze w szkole przy-
znaje dyrektor szko³y w porozumieniu z Wójtem Gminy, w ra-
mach posiadanych �rodków finansowych.

3. Kopia pisma o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego
wysoko�ci przechowywana jest w aktach osobowych nauczy-
ciela, któremu przyznano dodatek.

§6. 1. Nauczycielowi sprawuj¹cemu funkcjê opiekuna sta-
¿u nauczyciela przys³uguje w okresie pe³nienia tej funkcji doda-
tek funkcyjny w wysoko�ci 2-5% kwoty bazowej.

2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust.1, nie przys³u-
guje w okresie przerwy w odbywaniu sta¿u przez nauczyciela,
nad którym pe³niono opiekê. Prawo do dodatku przys³uguje po-
nownie z dniem rozpoczêcia kontynuacji sta¿u przez nauczycie-
la podlegaj¹cego opiece.

3. Je�li nauczyciel pe³ni funkcjê opiekuna sta¿u dla wiêk-
szej liczby nauczycieli, dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust.1
przys³uguje odpowiednio do liczby nauczycieli, nad którymi spra-
wowana jest opieka w czasie sta¿u.

4. Wysoko�æ dodatku w okresie pe³nienia funkcji opieku-
na sta¿u mo¿e ulec zwiêkszeniu lub zmniejszeniu w zale¿no�ci
od zaanga¿owania nauczyciela pe³ni¹cego t¹ funkcjê, w grani-
cach okre�lonych w ust.1.

§7. Nauczycielowi szko³y, bez wzglêdu na stopieñ awansu
zawodowego, przys³uguje z tytu³u powierzenia mu wychowaw-
stwa klasy lub oddzia³u, dodatek funkcyjny w wysoko�ci 2-5%
kwoty bazowej w zale¿no�ci od liczby uczniów w klasie, zadañ i
zaanga¿owania nauczyciela.

§8. 1. W ramach posiadanych �rodków finansowych dy-
rektor szko³y zatrudniaj¹cej nauczyciela przyznaje i okre�la wy-
soko�æ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §6 i §7.

2. Wójt Gminy Pokój przyznaje i okre�la wysoko�æ dodat-
ku funkcyjnego, o którym mowa w §6 i §7 nauczycielowi, które-
mu powierzono stanowisko dyrektora szko³y. Przepis §5 ust.2
stosuje siê odpowiednio.

§9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym na-
st¹pi³o powierzenie stanowiska lub funkcji, a je¿eli powierzenie
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono funkcjê na czas okre-
�lony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem tego cza-
su, a w razie wcze�niejszego odwo³ania - z koñcem miesi¹ca,
w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o
pierwszego dnia - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecno�ci w pracy, w okresie urlopu dla pora-
towania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje wynagro-
dzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpu-
j¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z
innych powodów obowi¹zków do których przypisany jest ten
dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o
od pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

§10. 1. Dodatki funkcyjne, z zastrze¿eniem ust.2 wyp³aca
siê miesiêcznie z góry. Dodatki te wyp³aca siê za okresy wykony-
wania pracy oraz za inne okresy, o ile wynika to z innych przepi-
sów.
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2. Dodatek funkcyjny, przys³uguj¹cy z tytu³u pe³nienia funk-
cji wychowawcy klasy lub opiekuna sta¿u wyp³acany jest z do³u
w ostatnim dniu miesi¹ca.

3. W przypadku nieobecno�ci wychowawcy i przekazaniu
obowi¹zków innemu nauczycielowi dodatek funkcyjny zostaje
wstrzymany.

4. Kwoty przys³uguj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³-
nych z³otych w ten sposób, ¿e kwoty do 0,49 z³ pomija siê, kwoty
od co najmniej 0,50 z³, zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr VI/55/2003
z dnia 14 kwietnia 2003 r.

Regulamin dodatku za warunki pracy

§1. Regulamin dodatku za warunki pracy, zwany dalej "re-
gulaminem",  okre�la wysoko�æ stawek dodatku za pracê w
trudnych warunkach, nale¿nego nauczycielom zatrudnionym w
szko³ach.

§2. 1. Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w trudnych wa-
runkach i posiadaj¹cym kwalifikacje do prowadzenia danego
typu zajêæ, przys³uguje dodatek w wysoko�ci 0,5% kwoty bazo-
wej.

2. W miarê mo¿liwo�ci finansowych szko³y nauczycielom
o deficytowych kwalifikacjach wykonuj¹cym pracê w trudnych
warunkach, dyrektor szko³y mo¿e zwiêkszyæ dodatek za warunki
pracy do 0,5% kwoty bazowej.

3. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje nauczy-
cielowi za ka¿d¹ faktycznie przepracowan¹ godzinê w tych wa-
runkach.

§3. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje nauczy-
cielowi bez wzglêdu na jego stopieñ awansu zawodowego.

§4. Dodatek za trudne warunki pracy wyp³acany jest z do³u.

Za³¹cznik nr 4
   do uchwa³y Nr VI/55/2003

   Rady Gminy w Pokoju
   z dnia 14 kwietnia 2003 r.

Regulamin
 szczegó³owego sposobu obliczania wynagrodzenia za

godziny ponadwymiarowe i za godziny dora�nych zastêpstw

§1. Regulamin niniejszy, zwany dalej "regulaminem" , okre-
�la szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i za godziny dora�nych zastêpstw nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach.

§2. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pe³nym wy-
miarze zajêæ okre�laj¹ przepisy art.42 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz.357 z
pó�n.zm.)

§3. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzie-
lon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wy-
miaru godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych.

§4. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
p³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczy-
ciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.

2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c stawkê osobistego zaszeregowania nauczy-
ciela przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwy-
miarowych nauczyciela.

§5. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w arkuszu organizacyjnym szko³y nie przys³uguje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpo-
czynania lub koñczenia zajêæ w �rodku tygodnia oraz za dni uspra-
wiedliwionej nieobecno�ci w pracy.

2. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych
po stronie pracodawcy, w szczególno�ci w zwi¹zku z:

1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii, mrozów lub
rekolekcji wielkopostnych,

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,
traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.

§6. 1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedli-
wionej nieobecno�ci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczyna-
j¹ siê lub koñcz¹ w �rodku tygodnia - za podstawê w ustalaniu
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy
tygodniowy wymiar zajêæ, okre�lony w art.42 ustawy - Karta Na-
uczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 tego wy-
miaru, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy)
za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy lub usta-
wowo wolny dzieñ pracy.

2. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje
wynagrodzenie, w takim tygodniu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ licz-
ba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.

§7. 1. Wynagrodzenie za godziny dora�nych zastêpstw wy-
p³aca siê nauczycielowi w wysoko�ci 70% stawki wynagrodze-
nia za godzinê ponadwymiarow¹ (jak za godzinê �wietlicow¹)
przemno¿on¹ przez liczbê godzin zastêpstw.

2. Wynagrodzenie za godziny planowanych zastêpstw dy-
daktycznych zgodnych z kwalifikacjami nauczyciela wyp³aca siê
wg zasad okre�lonych w §4.

§8. Za zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze
(wycieczki, rajdy, zielone szko³y, imprezy szkolne, zawody spor-
towe i inne zajêcia), wykonywane w dniu wolnym od pracy, na-
uczyciel otrzymuje inny dzieñ wolny od pracy, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego - dodatko-
we wynagrodzenie za 4 godziny ponadwymiarowe.

§9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz go-
dziny dora�nych zastêpstw p³atne jest miesiêcznie z do³u.

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr VI/55/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 14 kwietnia 2003 r.

Regulamin nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

§1. Regulamin dodatku mieszkaniowego, zwany dalej "re-
gulaminem", okre�la wysoko�æ stawek dodatku mieszkanio-
wego oraz szczegó³owe warunki przyznawania tego dodatku na-
uczycielom zatrudnionym w szko³ach.
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§2. 1. Nauczycielom, o których mowa w §1, posiadaj¹cym
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przys³ugu-
je nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem",
w wysoko�ci uzale¿nionej od liczby cz³onków rodziny, wyp³acany
co miesi¹c w wysoko�ci:

1) 3% kwoty bazowej - dla 1 osoby,
2) 4% kwoty bazowej - dla 2 osób,
3) 5% kwoty bazowej - dla 3 osób,
4) 6% kwoty bazowej - dla 4 i wiêcej osób.

2. Kwoty przys³uguj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³-
nych z³otych w ten sposób, ¿e kwoty do 0,49 pomija siê, kwoty od
co najmniej 0,50 zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych.

3. Do osób, o których mowa w ust.1, zalicza siê nauczycie-
la oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz
dzieci pozostaj¹ce na utrzymaniu rodziców do uzyskania pe³no-
letno�ci lub do czasu zakoñczenia nauki, nie d³u¿ej ni¿ do
25 roku ¿ycia.

4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak-
¿e nauczycielem, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysoko�ci
okre�lonej w ust.1. Ma³¿onkowie wspólnie okre�laj¹ pracodaw-
cê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.

5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu-
³u prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego
lub domu.

6. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca na-
stêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.

7. Dodatek  wyp³acany jest w dniu wyp³aty wynagrodzenia.

§4. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a
tak¿e w okresach:

1/ nie �wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagro-
dzenie,

2/ pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,

3/ odbywania s³u¿by wojskowej; w przypadku jednak gdy z
nauczycielem powo³anym do s³u¿by wojskowej zawarta by³a
umowa o pracê na czas okre�lony, dodatek wyp³aca siê nie
d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta zosta³a zawarta,

4/ korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.

§5. 1. Dodatek wyp³aca siê na wniosek nauczyciela (dy-
rektora szko³y) lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych
wspó³ma³¿onkami, z uwzglêdnieniem §2.

2. Wzór wniosku okre�la za³¹cznik do regulaminu.

§6. 1. Dyrektor szko³y przyznaje dodatek nauczycielom w
niej zatrudnionym, a dyrektorowi dodatek ten przyznaje Wójt
Gminy Pokój, z zastrze¿eniem ust.2.

2. Wójt Gminy Pokój przyznaje na wniosek dyrektora przed-
szkola dodatek mieszkaniowy nauczycielom przedszkola.

§7. Nauczyciel (dyrektor szko³y) obowi¹zany jest poinfor-
mowaæ bezzw³ocznie dyrektora szko³y, a dyrektor szko³y odpo-
wiednio Wójta Gminy o zaistnia³ej zmianie stanu rodzinnego,
która ma wp³yw na wysoko�æ dodatku, a tak¿e z³o¿yæ ponownie
wniosek o przyznanie dodatku.

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr VI/55/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 14 kwietnia 2003 r.

Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego fundu-
szu nagród

§1. Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego fun-
duszu nagród, zwany dalej "regulaminem", okre�la zasady po-
dzia³u specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, zasady i
kryteria przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szko-
³ach.

§2. �rodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w wysoko�ci 1% planowanych �rodków
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocz-
nym planie finansowym szko³y, z tym ¿e:

1/ 75% �rodków funduszu przeznacza siê na nagrody dy-
rektora,

2/ 25% �rodków funduszu przeznacza siê na nagrody or-
ganu prowadz¹cego.

§3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ cha-
rakter uznaniowy. Przy przyznawaniu nauczycielowi nagrody bie-
rze siê pod uwagê m.in.:

1/ legitymowanie siê wybitnymi osi¹gniêciami w pracy dy-
daktycznej, wychowawczej i opiekuñczej,

2./posiadanie wyró¿niaj¹cej oceny pracy,

3/ otrzymywanie w danym roku szkolnym lub w roku szkol-
nym poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody dodatku motywa-
cyjnego.

§4. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:

1/ ze �rodków, o których mowa w §2 pkt.1 - dyrektor szko³y,

2/ ze �rodków, o których mowa w §2 pkt.2 - Wójt Gminy.

§5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród s¹ przyzna-
wane z okazji zakoñczenia roku szkolnego. W uzasadnionych
przypadkach, dyrektor za zgod¹ Wójta Gminy mo¿e przyznaæ na-
uczycielowi nagrodê w innym czasie.
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Na podstawie art.12 ust. 2, art.14 ust. 6  ustawy z dnia 26
pa�dziernika 1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci  i przeciwdzia³a-
niu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147,poz.1231; 2002r. Nr
167,poz.1372)- Rada Gminy uchwala ,co nastêpuje:

§ 1. 1.Nie wydaje siê zezwoleñ na sprzeda¿ i podawanie
napojów alkoholowych ³¹cznie z   piwem, przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y:

1/na terenach obiektów kultu religijnego,
2/na  terenie targowisk,
3/na straganach, w kioskach w których sprzeda¿ dokony-

wana jest przez okienko,
4/w sklepach nie posiadaj¹cych wydzielonego stoiska z

napojami alkoholowymi  /z wyj¹tkiem piwa/,
5/w przypadku braku tytu³u prawnego lokalu.

2.Nie wydaje siê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoho-
lowych/z wyj¹tkiem piwa/  przeznaczonych do spo¿ycia poza miej-
scem sprzeda¿y w sklepach i kioskach, których powierzchnia
sprzeda¿y  jest mniejsza ni¿ 10 m2.

3.Nie wydaje siê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoho-
lowych zawieraj¹cych wiêcej   ni¿ 18% alkoholu w kawiarniach i
cukierniach.

4. Nie wydaje siê  zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoho-
lowych do spo¿ycia w  miejscu sprzeda¿y, w bezpo�rednim s¹-
siedztwie :

    1/przedszkoli, szkó³, internatów, domów dziecka ,
    2/placówek lecznictwa zamkniêtego,
    3/obiektów kultu religijnego.

§  2. 1. W obiektach kulturalno-artystycznych, w których
wyodrêbniona jest dzia³alno�æ  klubowo-kawiarniana, dopusz-
cza siê mo¿liwo�æ wydania zezwolenia na sprzeda¿  napojów
alkoholowych.

2. Zabrania siê sprzeda¿y, podawania spo¿ywania oraz
wnoszenia  napojów alkoholowych na teren k¹pielisk, base-
nów, zawodów i imprez sportowych na stadionach, w obiektach
sportowych.

3. Zabrania siê sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz
wnoszenia napojów  alkoholowych powy¿ej 18% alkoholu pod-
czas trwania masowych imprez  rozrywkowych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

§  4. Uchwa³a podlega publikacji na tablicy og³oszeñ w
budynku Urzêdu Gminy w Prószkowie oraz Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

 § 5. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w  Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

1049

Uchwa³a Nr VI/ 50/2003
Rady   Gminy    Prószków

z dnia 7 kwietnia 2003r.

w  sprawie  okre�lenia  zasad  usytuowania  na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ,  2002r. Nr 113, poz. 984 )- Rada
Gminy w Reñskiej Wsi uchwala, co nastêpuje:

§  1. Uchwala siê przed³o¿ony przez Zak³ad Us³ug Komu-
nalnych Spó³ka z o.o. w Baborowie Regulamin zbiorowego za-
opatrzenia w wodê na terenie Gminy Reñska Wie�, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig

1050

Uchwa³a Nr V / 36/ 03
 Rady  Gminy w Reñskiej Wsi

 z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodê na terenie Gminy Reñska Wie�.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/36/03

Rady Gminy w Reñskiej Wsi
z dnia 26 marca 2003 r.

Regulamin
dostarczania wody  obowi¹zuj¹cy na obszarze

Gminy Reñska Wie�

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê, realizowanego przez uprawnione przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowe, na obszarze Gminy Reñska Wie�.

§ 2. 1. Ilekroæ w Regulaminie u¿ywa siê okre�lenia przed-
siêbiorstwo - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorcê w rozu-
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mieniu przepisów o dzia³alno�ci gospodarczej, je¿eli prowadzi
dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê, spe³nia wymogi okre�lone w ustawie z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu �cieków ( Dz. U. Nr 72 poz.747 ), zwanej w dalszej czê�ci
Regulaminu "ustaw¹", oraz posiada zezwolenie na prowadzenie
tej dzia³alno�ci, wydane przez w³a�ciwy organ Gminy Reñska Wie�.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³al-
no�æ polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

Rozdzia³ II
Minimalny poziom �wiadczonych us³ug przez przedsiê-

biorstwo wodoci¹gowe

Dostarczanie wody

§ 3. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ:

1. Dostarczanie z sieci wodoci¹gowej wodê odbiorcy na
podstawie zawartej z nim umowy, ustalonej wed³ug zasad okre-
�lonych niniejszym Regulaminem, a w szczególno�ci zapewniæ
dostawê wody o wymaganym ci�nieniu oraz odpowiedniej ja-
ko�ci, które okre�laj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy; jako�æ wody do-
starczanej przez przedsiêbiorstwo stwierdza siê u wylotu na za-
worze g³ównym za wodomierzem.

2. Prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej wraz z
czê�ci¹ przy³¹cza do zaworu g³ównego za wodomierzem oraz
dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt z wyj¹tkiem usu-
wania uszkodzeñ powsta³ych z winy odbiorcy wody.

3. Sprawno�æ techniczn¹ sieci wodoci¹gowych.
4. Dokonywanie kontroli funkcjonowania wodomierzy:
a) z w³asnej inicjatywy, bez pobierania op³at, oraz
b) na ¿¹danie odbiorcy wody, jednak¿e w przypadku stwier-

dzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza przez legali-
zatora - na koszt odbiorcy.

5. Wydawanie warunków technicznych niezbêdnych do
pod³¹czenia instalacji wodoci¹gowej budynku do sieci wodo-
ci¹gowej bêd¹cej w eksploatacji przedsiêbiorstwa oraz uzgad-
nianie w ci¹gu 14 dni przed³o¿on¹ przez inwestora dokumenta-
cjê techniczn¹.

6. Zamontowanie wodomierza na przy³¹czu przed zawo-
rem na koszt przedsiêbiorstwa.

§ 4. Przedsiêbiorstwo ma prawo:

1. Kontrolowaæ prawid³owo�æ realizacji robót zgodnie z
wydanymi przez ni¹ warunkami technicznymi.

2. Wymagaæ przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹-
cza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzaj¹-
cych, i¿ nowy obiekt zosta³ wykonany zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego i sanitarnego.

Prawa i obowi¹zki odbiorcy wody

§ 5. Odbiorca wody ma prawo:

1. Zg³aszania reklamacji dotycz¹cych wysoko�ci naliczo-
nych op³at za wodê.

2. ¯¹daæ od przedsiêbiorstwa w uzasadnionych przypad-
kach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza.

3. ¯¹daæ upustów w przypadku dostawy wody obni¿onej
jako�ci (upusty okre�la umowa).

§ 6. Odbiorca wody zobowi¹zany jest do korzystania z za-
opatrzenia w wodê w sposób zgodny  z przepisami ustawy i nie
powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych przez

przedsiêbiorstwo oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci przedsiê-
biorstwa, a w szczególno�ci do:

1. U¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bak-
teriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia
siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania oraz unikniêcia wszel-
kich zdarzeñ hydraulicznych.

2. Zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnio-
nych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz,

3. Umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom przed-
siêbiorstwa wodoci¹gowego wstêpu na teren nieruchomo�ci i
do pomieszczeñ w celach okre�lonych przepisami ustawy oraz
niniejszego Regulaminu,

4. Wykonywania wszelkich napraw instalacji za zaworem.
5. Wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza

kanalizacyjnego wy³¹cznie  w celach okre�lonych w warunkach
przy³¹czenia do sieci.

Rozdzia³ III
Zasady zawierania i rozwi¹zywania umów z odbiorca-

mi wody

§ 7. 1. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o
zaopatrzenie w wodê okre�laj¹ przepisy art. 6 ustawy.

2. Podpisanie umowy o dostarczanie wody nastêpuje po
podpisaniu przez strony protoko³ów z prób i odbiorów prac bu-
dowlano-monta¿owych, wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem
do sieci.

3. Tre�æ umowy o zaopatrzenie w wodê nie mo¿e ograni-
czaæ praw i obowi¹zków stron, wynikaj¹cych z przepisów usta-
wy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz  z niniejszego
Regulaminu.

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

5. Integraln¹ czê�æ umowy o zaopatrzenie w wodê stano-
wi za³¹cznik, sk³adany przez odbiorcê us³ug przy zawieraniu
umowy i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków ko-
rzystania z us³ug, okre�laj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody.

6.  Miejscem dostarczania wody przez przedsiêbiorstwo
(miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego)
jest zawór g³ównym za wodomierzem.

7. Po up³ywie terminu wypowiedzenia przedsiêbiorstwo
zaniecha dostawy wody i mo¿e zastosowaæ �rodki techniczne
uniemo¿liwiaj¹ce pobór wody.

8. Koszty zwi¹zane z rozwi¹zaniem umowy, tj. m. in. za
zamkniêcie lub likwidacjê przy³¹cza wody ponosi strona, z winy
której nast¹pi³o rozwi¹zanie umowy.

9. Umowy zawierane s¹ na czas nieokre�lony z mo¿liwo-
�ci¹ wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3-miesiêcz-
nego terminu wypowiedzenia lub na czas okre�lony.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at usta-

lone w taryfach

§ 8. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê s¹ pro-
wadzone przez zak³ad z odbiorcami us³ug na podstawie okre-
�lonych w taryfach cen i stawek op³at oraz ilo�ci dostarczanej
wody. Ilo�æ dostarczanej wody ustala siê na podstawie odczytu
wodomierza g³ównego.

1. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali w
budynkach wielolokalowych ilo�æ dostarczonej wody ustala siê
na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnie-
niem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu
g³ównym, a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach, któr¹ po-
krywa w³a�ciciel   lub zarz¹dca budynku.
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2. W przypadku braku wodomierza ilo�æ zu¿ytej wody okre-
�la siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia, okre�lonych
zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

3. W przypadku awarii wodomierza stosuje siê przeciêtne
normy zu¿ycia lub �rednie zu¿ycie z ostatnich 6 miesiêcy przed
awari¹.

4. Przed zainstalowaniem dodatkowego wodomierza upo-
wa¿niony przedstawiciel przedsiêbiorstwa w ka¿dym przypadku
indywidualnie dokona oceny, czy woda jest zu¿yta faktycznie bez-
powrotnie.

§ 9. 1. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ uiszcza-
nie op³at.

2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uiszczania nale¿no�ci.

§ 10. 1. Przy rozliczeniach z odbiorcami przedsiêbiorstwo
obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³a Rady
Gminy.

2. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wej�ciem jej w ¿ycie.

3. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok, od dnia wej�cia w ¿ycie
uchwa³y Rady Gminy w Reñskiej Wsi.

4. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarcza-
nie wody.

§ 11. Przedsiêbiorstwo obci¹¿a Gminê na podstawie cen
i stawek ustalonych w taryfie za wodê:

1/pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
2/zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele prze-

ciwpo¿arowe,
3/zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

§ 12. 1. Je¿eli op³aty nie s¹ wnoszone przez odbiorcê us³ug
w oznaczonym terminie, przedsiêbiorstwo  po uprzednim wy-
s³aniu upomnienia i wyznaczeniu dodatkowego  14-dniowego
terminu zap³aty wraz z powiadomieniem o gro¿¹cych mu konse-
kwencjach  z tytu³u nie regulowania nale¿no�ci - ma prawo wy-
powiedzieæ umowê, je¿eli zaleg³o�ci nie s¹ regulowane za dwa
okresy obrachunkowe, a po jej rozwi¹zaniu mo¿e zlikwidowaæ
przy³¹cz wodny, po wcze�niejszym zawiadomieniu o takim za-
miarze na 20 dni przed zaniechaniem �wiadczenia us³ug Pañ-
stwowego Inspektora Sanitarnego i Wójta Gminy z jednocze-
snym zapewnieniem zastêpczego �ród³a poboru wody.

2. Wznowienie dostarczania wody poprzez otwarcie przy-
³¹cza nastêpuje  po udokumentowaniu przez odbiorcê uiszcze-
nia nale¿nych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, op³aceniu
kosztów poniesionych przez przedsiêbiorstwo, zwi¹zanych  z za-
mkniêciem i otwarciem przy³¹cza oraz zawarciu nowej umowy.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 13. Sposób zapewnienia realizacji budowy i rozbudowy
urz¹dzeñ wodoci¹gowych, realizacjê budowy przy³¹czy, wskaza-
nie strony ponosz¹cej koszty budowy przy³¹cza i monta¿u urz¹-
dzeñ pomiarowych okre�la art. 15 ustawy, a kwestie dotycz¹ce
przekazania wybudowanego przez odbiorcê przy³¹cza uregulo-
wane zosta³y w art. 31 ustawy.

§ 14. 1. Przy³¹czenie do sieci nastêpuje po z³o¿eniu wnio-
sku o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej przez osobê, posia-
daj¹c¹ tytu³ prawny do korzystania z nieruchomo�ci, która ma
byæ przy³¹czona do sieci.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w przedsiêbior-
stwie wodoci¹gowym wniosek  o okre�lenie warunków przy³¹-
czenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.2, ustala przedsiê-
biorstwo wodoci¹gowe.

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

a) oznaczenie wnioskodawcy,
b) okre�lenie:
- rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
- charakterystyki zu¿ycia wody,
- przeznaczenia wody,
c) informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹

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

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

wodê,
-  proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹-

ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z

nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,
b) mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nierucho-

mo�ci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci
wodoci¹gowej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia tere-
nu.

§ 16. Warunkiem przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej jest
realizacja zapisów umowy  o przy³¹czenie do sieci , a w szcze-
gólno�ci :

- wykonanie przy³¹cza w miejscu wskazanym przez przed-
siêbiorstwo zgodnie  z opracowanym PT,

- przedstawienie protoko³u odbioru przy³¹cza,
- przedstawienie dokumentów potwierdzaj¹cych prawo do

dysponowania obiektem przy³¹czanym.

§ 17. Umowa o przy³¹czenie w szczególno�ci okre�la:
1/strony zawieraj¹ce umowê,
2/zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych

oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñ-
cowych, wykonanych przez strony,

3/sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz
kontroli dotrzymywania wymagañ okre�lonych w warunkach przy-
³¹czenia,

4/terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowa-

dzenia niezbêdnych prób i odbiorów czê�ciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbio-

ru przy³¹cza,
5/przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê,
6/odpowiedzialno�æ stron za niedotrzymanie warunków

umowy o przy³¹czenie.

§ 18. 1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do roz-
poczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.

2. Okre�lone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory czê-
�ciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upowa¿-
nionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony   w protoko³ach, których wzory okre�la
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowe.

4. Po zakoñczeniu prac i dokonaniu ich odbiorów nastê-
puje dostawa wody.
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Rozdzia³ VI
Techniczne warunki okre�laj¹ce dostêp do us³ug wo-

doci¹gowych

§ 19. Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowych mog¹
uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpno�ci tych us³ug:

1. W przedsiêbiorstwach wodoci¹gowych, udostêpniaj¹-
cych nieodp³atnie:

a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin �wiadczenia us³ug,
d) wzory umów o dostawie wody oraz przy³¹czeniu do sie-

ci oraz wniosków o wydanie warunków przy³¹czenia do sieci.

2. W Urzêdzie Gminy.

Rozdzia³ VII
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
a w szczególno�ci sposoby za³atwiania reklamacji i wymiany
informacji

§ 20. 1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowe zobowi¹zane jest
do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystê-
puj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê oraz awarii urz¹dzeñ
wodoci¹gowych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê mo¿e nast¹piæ bez
uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy
wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i
�rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce �wiadczenia us³ug, w szcze-
gólno�ci gdy:

a) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwo�ci prowadzenia
zaopatrzenia w wodê,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpo�rednie za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub �rodowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê, o którym mowa w
ust. 2, przedsiêbiorstwo niezw³ocznie informuje odbiorców, w
sposób zwyczajowo przyjêty.

4. Wyst¹pienie przerwy w dostawie wody mo¿e mieæ miej-
sce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-
remontowych.

5. O planowanych przerwach w dostawie wody, przedsiê-
biorstwo powinna powiadomiæ odbiorcê us³ug najpó�niej na
7 dni przed planowanym terminem w przypadku robót remonto-
wych, a na 2 dni w przypadku prac konserwacyjnych.

6. W razie przerwy przekraczaj¹cej 12 godzin, przedsiê-
biorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody, infor-
muj¹c odbiorców us³ug o jego lokalizacji.

7. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody mo¿e
nast¹piæ równie¿ w przypadku:

a) wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzy-
maniu dostawy wody,

b) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów po-
¿arowych.

8. W czasie trwania klêski, przedsiêbiorstwo ma prawo
wprowadziæ ograniczenia   w konsumpcji wody, w granicach
mo¿liwo�ci dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców us³ug o
tych ograniczeniach.

9. Wstrzymanie lub ograniczenie dop³ywu wody mo¿e na-
st¹piæ tak¿e decyzj¹ Wójta wydan¹ na podstawie art. 105 usta-
wy "prawo wodne", w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej.

§ 21. 1. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie
w wodê inaczej, obowi¹zuj¹ okre�lone wymagania w zakresie
udzielania informacji i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzyma-
niem ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody .

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

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

b) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³ó-
ceñ, o których mowa w pkt a,

c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyja�niaj¹cego.

§ 22. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowe zobowi¹zane jest
do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych zmianach
warunków technicznych zaopatrzenia w wodê z wyprzedzeniem
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków,
nie krótszym ni¿ 6 miesiêcy.

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

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pi�mie osobi�cie przez zainteresowanego w siedzibie przed-
siêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektro-
nicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d przedsiêbiorstwa.

3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowe zobowi¹zane jest do
powiadomienia zainteresowanego o sposobie za³atwiania re-
klamacji w terminie 14 dni od daty wp³ywu.

§ 24. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do regularnego
informowania odbiorców us³ug   (co 6 miesiêcy) o jako�ci wody
przeznaczonej do spo¿ycia.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia ogólne

§ 25. Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.
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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 z pó�n. zm.) oraz art. 10, 11 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXVI/178/01  Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 wrze�nia 2001 r. Rada Miej-
ska w Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego czê�ci obszaru miasta Zawadzkie, obejmuj¹cy czê�æ
osiedla mieszkaniowego po wschodniej stronie ulicy Powstañ-
ców �l¹skich w Zawadzkiem, w granicach oznaczonych na ry-
sunku planu.

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go czê�ci obszaru miasta Zawadzkie, obejmuj¹cy czê�æ osie-
dla mieszkaniowego po wschodniej stronie ulicy Powstañców
�l¹skich w Zawadzkiem sk³ada siê z:

1) ustaleñ planu zawartych w uchwale,
2) rysunku planu na mapie w skali 1:1000, stanowi¹cego

za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Przedmiotem planu, wymienionego w ust. 1, jest okre-

�lenie przeznaczenia dzia³ek gruntowych objêtych planem pod
adaptowane, istniej¹ce tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i tereny urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê, pod planowa-
ne tereny us³ug o�wiaty - np. gimnazjum z obiektami towarzy-
sz¹cymi (sal¹ sportow¹, krytym basenem, sto³ówk¹), zespo³em
boisk sportowych, terenami zieleni i rekreacji, oraz pod plano-
wane tereny publiczne: komunikacji, parkingów i zieleni  oraz
ustalenie zasad ich zagospodarowania i wyposa¿enia w infra-
strukturê techniczn¹ przy uwzglêdnieniu wymogów ochrony �ro-
dowiska.

3. Celem opracowania planu, s¹ ustalenia dotycz¹ce wa-
runków zabudowy terenów i sposobu ich zagospodarowania, za-
sad i standardów kszta³towania zabudowy, zasad podzia³u tere-
nów, zasad obs³ugi komunikacj¹ i infrastruktur¹ techniczn¹ oraz
szczególne warunki dla zapewnienia ochrony �rodowiska natu-
ralnego i kulturowego, okre�lone w art. 10 ust. 1 w pkt. 1-11 usta-
wy o zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie wynikaj¹cym
z okre�lonych planem rodzajów przeznaczenia terenu.

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

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia dla terenów,
o których mowa w   § 1 uchwa³y;

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê;
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu

na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y;

4) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z  aktami wykonawczymi, normy bran¿owe
oraz ograniczenia w dysponowaniu   terenami wynikaj¹ce z pra-
womocnych decyzji administracyjnych;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia   (funkcji) terenu, które powinno prze-

wa¿aæ na danym terenie lub dzia³ce, okre�lony symbolem lite-
rowym i wyznaczony obowi¹zuj¹cymi lub orientacyjnymi liniami
rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu;

6) przeznaczeniu towarzysz¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu innego ni¿ podstawowe, któ-
re uzupe³nia i wzbogaca funkcjê podstawow¹ danego terenu
lub obiektu i mo¿e byæ okre�lone symbolem literowym i liniami
rozgraniczaj¹cymi  wewnêtrznego podzia³u;

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

8) obiektach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
budynki pomocnicze, gospodarcze, obiekty ma³ej architektury i
oraz inne obiekty pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec funkcji podsta-
wowych terenu lub budynku, a tak¿e lokale u¿ytkowe;

9) tymczasowym obiekcie budowlanym - nale¿y przez to
rozumieæ obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
u¿ytkowania, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a tak¿e obiekt nie po³¹czony trwale z gruntem;

10) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ tere-
ny w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulicy, placu z zawrotnic¹,
parkingu publicznego, wydzielonego ci¹gu pieszego, ci¹gu pie-
szo-jezdnego, �cie¿ki rowerowej, a tak¿e terenów zieleni pu-
blicznej;

11) zabudowie wielorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ,
budynek mieszkalny o 2 lub wiêcej kondygnacjach zawieraj¹cy
2 lub wiêcej mieszkañ lub zespó³ takich  budynków, wraz z obiek-
tami towarzysz¹cymi i urz¹dzeniami budowlanymi  oraz zieleni¹
i przydomowymi urz¹dzeniami rekreacyjnymi;

12) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ ogólnodostêpny
budynek u¿yteczno�ci  publicznej, zespó³ takich budynków lub
teren przeznaczony do wykonywania   funkcji: o�wiaty, sportu i
turystyki, kultury, nauki, s³u¿by zdrowia, opieki  spo³ecznej i so-
cjalnej, a tak¿e administracji publicznej i gospodarczej, kultu
religijnego, obs³ugi bankowej, poczty i telekomunikacji, handlu,
gastronomii, rzemios³a  oraz innych podobnych funkcji;

13) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê po-
wierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej;

14) odleg³o�ciach i strefach ograniczeñ zabudowy - na-
le¿y przez to rozumieæ ograniczenia wywo³ane obecno�ci¹ lub
dzia³aniem istniej¹cych i planowanych funkcji terenu, urz¹dzeñ
i sieci technicznych, wymagaj¹cych zachowania odleg³o�ci od
innych funkcji lub terenów stosownie do wymaganych standar-
dów technicznych;

15) zagro¿eniach i uci¹¿liwo�ciach - nale¿y przez to ro-
zumieæ zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo do-
kuczliwe dla pobytu ludzi w budynku lub na otaczaj¹cym terenie,
przekraczaj¹ce standardy okre�lone w przepisach odrêbnych, a
w szczególno�ci: szkodliwe promieniowanie i oddzia³ywanie pól
elektromagnetycznych, ha³as i wibracje, zanieczyszczenie po-
wietrza,  zanieczyszczenie gruntu, wód, zalewanie wodami;
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16) �rodowisku - nale¿y przez to rozumieæ ogó³ elemen-
tów przyrodniczych, w tym tak¿e przekszta³conych w wyniku dzia-
³alno�ci cz³owieka, a w szczególno�ci: powierzchniê ziemi, ko-
paliny, wody, powietrze, zwierzêta i ro�liny, krajobraz oraz klimat;

17) znacz¹cym oddzia³ywaniu na �rodowisko - nale¿y przez
to rozumieæ oddzia³ywania rodzaju przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które wymagaj¹ sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko oraz oddzia³ywania ro-
dzaju przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia  raportu
o oddzia³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ wymagany;

18) walorach krajobrazowych i kulturowych �rodowi-
ska - nale¿y przez to rozumieæ warto�ci ekologiczne, estetyczne,
widokowe i kulturowe terenu i zwi¹zanych z nim elementów przy-
rodniczych, ukszta³towanych przez si³y przyrody lub w  wyniku
dzia³alno�ci cz³owieka;

19) gimnazjum - nale¿y przez to rozumieæ zespó³ budyn-
ków i urz¹dzeñ szko³y typu gimnazjalnego lub inn¹ szko³ê, zlo-
kalizowane na terenach przeznaczonych planem na us³ugi o�wia-
ty, wraz z obiektami towarzysz¹cymi,  jak: sala sportowa do gim-
nastyki i do gier w siatkówkê i koszykówkê, kryty basen p³ywacki
oraz z obiektami pomocniczymi, jak: sto³ówka szkolna, ambula-
torium, mieszkanie s³u¿bowe itp. o wielko�ci obiektu, rodzaju i
ilo�ci pomieszczeñ dydaktycznych okre�lonych programem na-
uczania i aktualnymi  potrzebami edukacyjnymi miasta i gminy:

- zespo³owi obiektów gimnazjum powinien odpowiadaæ
towarzysz¹cy zespó³ szkolnych terenów sportowych i rekreacyj-
nych:  z boiskami do gier zespo³owych i lekkoatletycznych, urz¹-
dzeniami do wypoczynku i z zieleni¹ urz¹dzon¹;

- teren i budynki gimnazjum powinny byæ wyposa¿one w
potrzebne media i  podziemne sieci uzbrojenia technicznego
oraz drogi komunikacji ko³owej,  podjazdy i place gospodarcze
wraz z  parkingami, dojazdami po¿arowymi i uk³adem doj�æ i
chodników dla pieszych;  teren powinien byæ o�wietlony i ogro-
dzony.

§ 4. PRZEZNACZENIE TERENÓW
1. UO - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe:
a) teren us³ug o�wiaty - UO - gimnazjum, lub inna szko³a o

ilo�ci pomieszczeñ dydaktycznych okre�lonych programem na-
uczania i aktualnymi potrzebami edukacyjnymi miasta i gminy
wraz z odpowiadaj¹cymi programowi nauczania obiektami to-
warzysz¹cymi, np. sal¹ sportow¹ do gier i gimnastyki, krytym
basenem p³ywackim i z terenami przeznaczenia towarzysz¹ce-
go - szkolnymi terenami sportowymi (US), urz¹dzeniami do re-
kreacji i zieleni¹  oraz z urz¹dzeniami  budowlanymi;

b) teren oznaczony symbolem UO i (US) wraz z terenami
parkingu KP i stacji  transformatorowej EE oraz niezbêdnymi
zewnêtrznymi powi¹zaniami z sieciami uzbrojenia - stanowi¹
tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych i zorgani-
zowanej dzia³alno�ci inwestycyjnej w obrêbie linii rozgranicza-
j¹cych te tereny;

c) dopuszcza siê przeznaczenie terenu UO pod inne us³u-
gi  pod warunkiem  zachowania pozosta³ych ustaleñ planu i
akceptacji takiej zmiany przez Radê Miejsk¹ w Zawadzkiem.

    Na terenie tym:
1) zespó³ budynków gimnazjum, obiektów i urz¹dzeñ na-

le¿y realizowaæ w oparciu o projekt zagospodarowania terenu i
odpowiednie projekty budowlane sporz¹dzone dla terenu UO,
(US), przy uwzglêdnieniu powi¹zañ komunikacyjnych i siecio-
wych z terenami s¹siednimi, w zakresie i problematyce obej-
muj¹cej:

a) sposób inwestowania, program i charakterystykê tech-
niczn¹ inwestycji i  etapy realizacji;

b) projektowany uk³ad funkcjonalny zagospodarowania
terenu pod zabudowê, pod boiska sportowe i rekreacjê, komu-
nikacjê wewnêtrzn¹ ko³ow¹ i piesz¹ oraz zieleñ;

c) zasadê usytuowania projektowanych budynków, obiek-
tów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, z uwzglêdnieniem ich wzajem-
nych powi¹zañ  funkcjonalnych,  okre�lenie gabarytów zabudo-
wy, usytuowanie wjazdów i  wej�æ g³ównych;

d) uk³ad projektowanych dojazdów wewnêtrznych, dróg
po¿arowych, placów postojowych  wi¹¿¹cych siê z istniej¹cym i
planowanym uk³adem  komunikacyjnym oraz zasady obs³ugi
terenu i obiektów budowlanych  w zakresie infrastruktury tech-
nicznej;

2) ustaleniami planu dla terenu UO i (US) s¹:
a) obowi¹zuj¹ce usytuowanie zabudowy kubaturowej, nie-

zbêdnej dla realizacji programu gimnazjum, na terenie UO w
obrêbie ustalonych na rysunku linii zabudowy w po³udniowo -
zachodniej czê�ci dzia³ki   i pozostawienie terenu (US) wolnego
od zabudowy, przeznaczonego pod  tereny sportu i rekreacji w
pó³nocno-wschodniej czê�ci dzia³ki;

b) przedstawione na rysunku planu obrysy planowanych
budynków, urz¹dzeñ sportowych, dojazdów wewnêtrznych oraz
przej�æ pieszych s¹ ustaleniami informacyjnymi, które okre�la-
j¹ ogólne zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu UO, (US) przyjête w planie;

3) dopuszcza siê na terenie UO zmianê rodzaju i wielko-
�ci us³ug w zakresie o�wiaty lub przeznaczenie terenu pod in-
nego rodzaju us³ugi, w czê�ci lub w ca³o�ci, pod warunkiem
spe³nienia ustaleñ ust. 1 lit. c i pkt 4 oraz wymogów przepisów
szczególnych;

4) w przypadku konieczno�ci dokonania podzia³u nieru-
chomo�ci przeznaczonych pod UO, (US) na zasadach innych ni¿
okre�lono w planie, lub zmiany przeznaczenia terenu pod inny
rodzaj us³ug, dopuszczony ustaleniem ust. 1  lit. c, wymagaj¹cy
wydzielenia dzia³ek gruntu pod drogi publiczne, nale¿y zobowi¹-
zaæ wnioskodawcê do przedstawienia koncepcji zagospodaro-
wania terenu,  opracowanej w granicach okre�lonych planem
dla terenu UO, (US) i uzgodnionej przez w³a�ciwe organy w za-
kresie spe³nienia ustaleñ pkt 1 lit. a - d oraz wymogów rozwi¹-
zañ przestrzennych w zakresie urbanistyki;

5) w przypadku przeznaczenia terenu UO pod inny rodzaj
us³ug, z uwzglêdnieniem ustaleñ ust. 1 lit. c, ustala siê na ca³ym
terenie zakaz:

a) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na  �rodowisko, tj. wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o
oddzia³ywaniu na  �rodowisko oraz przedsiêwziêæ, dla których
obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany wed³ug
przepisów szczególnych;

b) powoduj¹cych zagro¿enia i uci¹¿liwo�ci dla otoczenia;
c) realizacji obiektów handlowych powy¿ej 1000 m2;
6) dopuszcza siê lokalizacjê pojedynczego  mieszkania

towarzysz¹cego us³ugom UO, dla osób dozoruj¹cych obiekty
UO, (US);

7) parkingi dla obs³ugi potrzeb terenu i obiektów UO, (US)
powinny byæ zrealizowane na terenie przeznaczenia podstawo-
wego i na s¹siednim terenie oznaczonym na rysunku planu -
KP, w ilo�ciach okre�lonych w § 8 ust 4.

2. KP - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
planowanego parkingu dla samochodów osobowych dla ob-
s³ugi i potrzeb us³ug o�wiaty na terenie UO, stanowi¹cy teren
dla realizacji celów publicznych.

Na terenie tym:
1) nale¿y zrealizowaæ plac postojowy dla co najmniej

30 samochodów,   z wjazdami na ulicê KD i teren us³ug o�wiaty
UO, wyposa¿ony w trwa³¹ nawierzchniê, w urz¹dzenia budowla-
ne o�wietlenia i kanalizacji deszczowej    oraz zieleñ izolacyjn¹ z
drzew i krzewów;

2) zakazuje siê lokalizacji i realizacji jakichkolwiek budyn-
ków; dopuszcza siê ustawienie obiektu tymczasowego, np. kiosk
dla obs³ugi ruchu na terenie  parkingu.
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3. MW - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tere-
ny istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z us³u-
gami wbudowanymi lub wolno stoj¹cymi, obiektami towarzy-
sz¹cymi, urz¹dzeniami budowlanymi i zieleni¹.

Na terenach tych:
1) ustala siê zakaz realizacji nowych budynków mieszkalnych;

dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê, dobudowê lub rozbudowê
budynków istniej¹cych w obrêbie ustalonych linii zabudowy;

2) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych -
us³ugowych, w tym obiektów tymczasowych, oraz us³ug wbudo-
wanych (lokali u¿ytkowych) o powierzchni nie przekraczaj¹cej
15% powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego, nie powo-
duj¹cych zagro¿eñ i uci¹¿liwo�ci, nie wymagaj¹cych wielokrot-
nej (ponad 2 kursy na dobê) obs³ugi pojazdami dostawczymi o
³adowno�ci ponad 1,5 tony;

3) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko;

4) w obrêbie terenu MW nale¿y utrzymaæ i zagospodaro-
waæ niezabudowany teren zielony, o powierzchni biologicznie
czynnej ok. 9,0 m2/mieszkañca; dopuszcza siê zagospodaro-
wanie tego terenu pod rekreacjê przydomow¹; nale¿y dokonaæ
nasadzeñ drzew i krzewów na wskazanych planem miejscach
pod zieleñ izolacyjn¹ (ZI);

5) parkingi dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
powinny byæ, w miarê wolnych terenów na ten cel,  zlokalizowa-
ne w obrêbie istniej¹cej zabudowy MW,  w ilo�ciach 0,5 - 1,0
stanowiska/mieszkanie; a dodatkowo dla us³ug w ilo�ci okre-
�lonej w  § 8  ust. 4  pkt  1;

6) gara¿e dla terenów MW, ze wzglêdu na brak wolnych tere-
nów na ten cel, powinny byæ lokalizowane poza granicami planu, na
odrêbnie wskazanych terenach, wg. udokumentowanych potrzeb oraz
uwzglêdnieniu wska�nika  0,5  - 1,0 stanowiska/mieszkanie.

4. ZP - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
zieleni urz¹dzonej - komunalna zieleñ publiczna wzd³u¿ brzegu
Kana³u Hutniczego.

Na terenach tych:
1) wyznacza  siê urz¹dzenie ci¹gu pieszego KX ze �cie¿k¹

rowerow¹ KR i zieleni¹ wzd³u¿ Kana³u Hutniczego;
2) dopuszcza siê lokalizacjê sieci urz¹dzeñ infrastruktury

technicznej w pasie ci¹gu pieszego;
3) zakazuje siê realizacji obiektów i urz¹dzeñ budowla-

nych, z wyj¹tkiem obiektów ma³ej architektury, które w jakikol-
wiek sposób powodowa³yby naruszenie b¹d� zniszczenie ziele-
ni, a tak¿e powodowa³yby inne naruszenie stanu �rodowiska;

4) nale¿y wyposa¿yæ teren w urz¹dzenia terenowe (jak np.
chodniki, schody terenowe) oraz wyposa¿enie towarzysz¹ce,
które mog¹ podlegaæ wymianie,  rozbudowie i przebudowie,
oraz zmianie sposobu u¿ytkowania pod warunkiem utrzymania
podstawowego  przeznaczenia terenu.

5. WZ - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren ist-
niej¹cych obiektów  i urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê pitn¹ wodoci¹gu
komunalnego (pompownia i dwie studnie g³êbinowe nr 1 i 1Z) oraz
istniej¹cej stacji transformatorowej (2 x 15/ 0,4 kV) wraz ze stref¹
ochrony bezpo�redniej ujêcia w granicach ogrodzenia terenu.

Na terenie tym:
1) nale¿y utrzymywaæ obiekty i urz¹dzenia budowlane w

nale¿ytym stanie technicznym, u¿ytkowaæ zgodnie z przeznacze-
niem oraz przeprowadzaæ  niezbêdne remonty i modernizacje
istniej¹cych urz¹dzeñ i budynków;

2) stanowi¹cym strefê ochrony bezpo�redniej ujêæ, nale-
¿y zachowaæ okre�lone w przepisach szczególnych, w tym w
decyzjach administracyjnych, warunki dla utrzymania przydat-
no�ci ujmowanej wody i wydajno�ci ujêæ wody, a w szczególno-
�ci nale¿y:

a) ograniczyæ  do niezbêdnych potrzeb przebywanie osób nie
zatrudnionych stale przy urz¹dzeniach s³u¿¹cych do poboru wody,

b) zabroniæ u¿ytkowania gruntów do celów nie zwi¹zanych
z eksploatacj¹ ujêcia,

c) teren zagospodarowaæ nisk¹ zieleni¹.
d) zakazaæ stosowania nawozów organicznych i mineralnych.
6. W - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tereny wód

otwartych - dla czê�ci Kana³u Hutniczego, zawartej w granicach planu.
Na terenach tych:
1) nakazuje siê bezwzglêdnie chroniæ:
a) wody i brzeg kana³u przed jakimkolwiek zanieczyszczeniem,
b) istniej¹ce siedliska objêtych �cis³¹ i czê�ciow¹ ochro-

n¹ ro�lin wodnych i przybrze¿nych;
2) dopuszcza siê roboty konserwacyjne i regulacyjne brze-

gów Kana³u po  uzgodnieniu warunków ich prowadzenia z orga-
nami  ochrony �rodowiska i ochrony zabytków.

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

Dla obiektów i terenów objêtych planem ustala siê nastê-
puj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
zagospodarowania terenu:

1. Obiekty us³ug o�wiaty na terenie oznaczonym symbo-
lem UO lub dopuszczone obiekty us³ug innych:

1) wysoko�æ budynku g³ównego nie mo¿e  przekraczaæ:
a) o dachach stromych - 2 kondygnacji  i poddasza u¿ytko-

wego lub 16,0 m liczonych od powierzchni terenu do kalenicy,
b) o dachach p³askich - 3  kondygnacji lub 14,0 m liczo-

nych  od powierzchni terenu do najwy¿szej czê�ci budynku;
2) wysoko�æ budynków sportowych, sali gimnastycznej i

basenu krytego, nie mo¿e  przekraczaæ:
a) o dachach stromych - 2 kondygnacji lub 12,0 m, liczo-

nych od powierzchni terenu do kalenicy,
b) o dachach p³askich - 1 kondygnacji lub 10,0 m liczo-

nych  od powierzchni  terenu do najwy¿szej czê�ci budynku;
3) ustala siê poziom parteru dla budynków nie wy¿ej ni¿

1,5 m nad terenem, zaleca siê ograniczenie podpiwniczenia
budynków w przypadku p³ytkiego poziomu wód gruntowych;

4) okre�la siê intensywno�æ zabudowania i utwardzenia
ca³ego terenu UO do 60%, a czê�ci terenu w obrêbie linii zabu-
dowy do 80% (w tym: budynki, nawierzchnie utwardzone, doj-
�cia, dojazdy, tarasy, schody zewnêtrzne i pochylnie, trwa³e urz¹-
dzenia sportowe i rekreacyjne), pozosta³¹ czê�æ dzia³ki nale¿y
u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie;

5) teren i wszystkie obiekty us³ug o�wiaty UO nale¿y wypo-
sa¿yæ w wymagane urz¹dzenia dla osób niepe³nosprawnych, a
inne us³ugi stosownie do obowi¹zuj¹cych przepisów.

2. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna MW:
1) ustala siê wysoko�æ dla ewentualnej przebudowy i nad-

budowy istniej¹cych 3 - kondygnacyjnych budynków mieszkal-
nych na 4 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe pod stro-
mym, symetrycznym dachem krytym dachówk¹;

2) nie dopuszcza siê nadbudowy istniej¹cych 5 - kondy-
gnacyjnych budynków mieszkalnych;

3) ustala siê w obrêbie terenów oznaczonych symbolem MW
obowi¹zek zapewnienia niezabudowanego terenu o powierzchni
minimum 9,0 m2/mieszkañca, jako powierzchni biologicznie czynnej
dla zagospodarowania go zieleni¹ towarzysz¹ca i izolacyjn¹ (ZI);

4) ustala siê wysoko�æ obiektów towarzysz¹cych (us³ugi) na 1
kondygnacjê u¿ytkow¹ i nie wiêcej ni¿ 4,0 m od poziomu terenu;

5) ustala siê zalecane wska�niki ilo�ci miejsc parkingo-
wych w zabudowie mieszkaniowej  wielorodzinnej i wymagane
dla dopuszczonych planem us³ug na terenach oznaczonych sym-
bolem MW:

a) 0,5 - 1,0 stanowiska/mieszkanie,
b) 1,0 - 2,0 stanowisk/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
c) 1,0 - 1,5 stanowiska/10 miejsc konsumpcyjnych.
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3. Linie zabudowy:
Ustala siê w obszarze objêtym planem wymagane nie-

przekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu lub
opisane wymiarem i okre�lone nastêpuj¹co:

1) dla obiektów budowlanych, w tym dla zasadniczej bry³y
budynków planowanych lub poddawanych rozbudowie, w odle-
g³o�ci  co najmniej:

- od linii rozgraniczaj¹cej terenu lub ulicy klasy KD - 5,0 m;
- od linii rozgraniczaj¹cej ulicy klasy KD, w miejscach ozna-

czonych na rysunku planu, odpowiednio: 7,0, 10,0  i 12,0 m;
- od linii rozgraniczaj¹cej ulicy klasy KL (ul. Powstañców �l¹-

skich) wed³ug istniej¹cej linii zabudowy wielorodzinnej:  9,0 - 10,0 m;
2) dla zasadniczej bry³y istniej¹cych budynków zabudowy wie-

lorodzinnej MW w zespole przy ul. Powstañców �l¹skich  i dla budyn-
ków spó³dzielczych - liniê zabudowy ustala siê po obrysie zewnêtrz-
nym zespo³u budynków wg oznaczenia na rysunku planu;

3) dla planowanej stacji trafo EE nieprzekraczalna linia
zabudowy od linii rozgraniczenia ulicy klasy KD  - 5,0 m.

§ 6. ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW
1. Wydziela siê teren pod us³ugi o�wiaty, oznaczony sym-

bolem UO i okre�la siê rodzaj obiektu o�wiaty jako szko³ê typu
gimnazjum o odrêbnie okre�lonym  programie funkcjonalnym
lub inn¹ szko³ê ustalaj¹c:

1) granice terenu, wyznaczone na rysunku planu, okre�lo-
ne przez istniej¹ce i planowane ulice dojazdowe, zieleñ wzd³u¿
Kana³u Hutniczego oraz granice terenów istniej¹cej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy wg oznaczeñ na ry-
sunku planu,

3) usytuowanie budynków w po³udniowej czê�ci terenu, a
boisk i urz¹dzeñ sportowych z zieleni¹ (US) w czê�ci pó³nocnej
terenu, w powi¹zaniu z terenem zieleni oznaczonym symbolem ZP,

4) ci¹gi zieleni wysokiej izolacyjnej, oznaczone na rysun-
ku planu jako (ZI).

2. Wydziela siê teren na parking dla samochodów osobo-
wych, oznaczony symbolem KP i okre�la jego przeznaczenie dla
obs³ugi terenu us³ugi o�wiaty UO, ustalaj¹c:

1) granice terenu okre�lone przez istniej¹ce ulice (KL) i plano-
wane (KD), granice terenów istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej (MW) oraz granice planowanej us³ugi o�wiaty UO,

2) ci¹gi zieleni wysokiej izolacyjnej, oznaczone na rysun-
ku planu (ZI),

3) dojazd od planowanej ulicy dojazdowej KL.
3. Granice terenów MW i WZ pozostawia siê wg istniej¹-

cego zagospodarowania.

§ 7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TE-
RENÓW

1. Zasady ochrony zasobów wodnych G³ównego Zbiorni-
ka Wód Podziemnych nr 333 Opole-Zawadzkie, okre�lone w
przepisach szczególnych i decyzjach administracyjnych nale¿y
stosowaæ  w obszarze planu.

2. Ustala siê ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu  w grani-
cach planu, dla utrzymania przydatno�ci ujmowanej wody lub
wydajno�ci ujêæ wody dla miasta Zawadzkie i Huty " Andrzej" w
Zawadzkiem, w obrêbie stref ochrony zewnêtrznej po�redniej,
wed³ug przepisów szczególnych i warunków decyzji administra-
cyjnej dot. ww.  strefy.

3. Ustala siê ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu oznaczo-
nego symbolem WZ w obrêbie strefy ochrony bezpo�redniej
ujêæ wody pitnej, wymienione w § 4 pkt 4 dla utrzymania przydat-
no�ci ujmowanej wody lub wydajno�ci ujêæ wody wed³ug prze-
pisów szczególnych.

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

1) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
obowi¹zuje zasada stosowania paliwa proekologicznego dla
celów grzewczych i bytowych, zgodnie z zapisem § 9 ust. 4
niniejszej uchwa³y;

2) w zakresie gospodarki �ciekami:
a) zakazuje wprowadzania �cieków do wód i ziemi,
b) nakazuje siê prowadzenie gospodarki �ciekami komu-

nalnymi oraz �ciekami pochodz¹cymi z wód opadowych i rozto-
powych, zgodnie z ustaleniami § 9  ust. 2 i 3 niniejszej uchwa³y;

3) w zakresie gospodarki odpadami ustala siê:
a) wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektywnej zbiór-

ki odpadów, czasowe ich gromadzenie oraz przekazanie do za-
gospodarowania lub wywóz na sk³adowisko komunalne,

b) zakaz sk³adowania jakichkolwiek odpadów na terenach
objêtych planem;

4) w zakresie ochrony powierzchni ziemi nale¿y zachowaæ
istniej¹ce ukszta³towanie powierzchni terenu, ograniczaj¹c pra-
ce niwelacyjne do niezbêdnego minimum.

5. W zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê obowi¹-
zek nie przekraczania dopuszczalnych poziomów ha³asu dla te-
renów mieszkaniowych i us³ug, okre�lonych symbolami  MW i
UO i zachowania standardów akustycznych zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

6. Ustala siê wymóg ochrony terenów  obrze¿y Kana³u
Hutniczego stanowi¹cego, w stopniu ograniczonym istniej¹cym
zurbanizowaniem terenów s¹siednich,  korytarz ekologiczny.

Na terenach tych, w granicach planu:
1) zakazuje siê:
a) odprowadzenia �cieków do kana³u, wypalania traw i po-

zyskiwania darni, niszczenia ro�linno�ci szuwarowej i wodnej;
b) inwestowania, z wyj¹tkiem technicznych urz¹dzeñ gospo-

darki wodnej i podziemnych urz¹dzeñ infrastruktury komunalnej;
2) nakazuje siê:
a) chroniæ i zachowaæ bez zmian istniej¹ce siedliska chro-

nionych ro�lin wodnych w kanale oraz ro�linno�ci szuwarowej
porastaj¹cej brzegi kana³u,

b) nowe nasadzenia  drzew i krzewów ograniczyæ do w¹-
skiego pasa terenu po³o¿onego bezpo�rednio przy ci¹gu pieszym,

c) powi¹zaæ planowane ci¹gi zieleni (ZP) z istniej¹cymi i
planowanymi zespo³ami zieleni na terenach oznaczonych sym-
bolami UO i MW.

7. Przy dokonywaniu nowych nasadzeñ drzew i krzewów na
terenie oznaczonym symbolem UO,  wzd³u¿ ci¹gu pieszego w obrê-
bie terenu oznaczonego symbolem ZP i na terenie parkingu oznaczo-
nego symbolem KP zaleca siê stosowaæ  gatunki pochodzenia rodzi-
mego, szeroko reprezentowane w miejscowym �rodowisku.

§ 8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
1. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce przestrzeñ publiczn¹ ulic i

wprowadza siê nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê funkcjonaln¹ wg oznaczeñ:
KD - ulice klasy dojazdowej uk³adu obs³uguj¹cego
                  - szeroko�æ w liniach rozgraniczenia  10,0 m;

 KX, KR - ci¹g pieszy ze �cie¿k¹ rowerow¹,
             - szeroko�æ w liniach rozgraniczenia  3,0 - 5,0 m.

2. Okre�la siê funkcje u¿ytkowe w pasach drogowych ulic
wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi  jako nastêpuj¹ce:

a) ruch ko³owy i postój pojazdów,
b) ruch pieszy i ruch rowerowy,
c) sieci infrastruktury technicznej podziemnej na warun-

kach okre�lonych w przepisach szczególnych,
d) obiekty in¿ynierskie oraz urz¹dzenia techniczne zwi¹za-

ne z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu lokalizowane w
sposób nie ograniczaj¹cy bezpieczeñstwa ruchu; dopuszcza siê
ew. nasadzenia zieleni.

3. W pasie terenu ci¹gu pieszego ze �cie¿k¹ rowerow¹ wyzna-
czonym liniami rozgraniczenia dopuszcza siê funkcje wymienione w
ust. 2  pkt b), c) i d).



             Poz. 1051
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 52 - 4825 -

4. Ustala siê jako przeznaczenie towarzysz¹ce dla terenu UO -
teren parkingu samochodowego  wraz z dojazdami  i zieleni¹ oznaczony
symbolem  KP dla potrzeb us³ug o�wiaty UO, dla których ustala siê zale-
cane wska�niki ilo�ci miejsc parkingowych:

a) 1 stanowisko/10 zatrudnionych,
b) 1 stanowisko/10 jednoczesnych u¿ytkowników basenu, sali

gimnastycznej, sto³ówki szkolnej,
c) 1 stanowisko/20 s³uchaczy kursów lub uczniów zajêæ po-

zaszkolnych.

§ 9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ

1. W zakresie zaopatrzenia w wodê, ustala siê:
a) �ród³a zaopatrzenia w wodê - z istniej¹cych komunalnych ujêæ i

sieci  wodoci¹gowych na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci;
b) sieci wodoci¹gowe magistralne i rozdzielcze winny byæ prowa-

dzone w obrêbie pasów ulicznych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi, z uwzglêdnieniem dostêpno�ci wody dla celów po¿arowych;

c) konieczno�æ dokonania prze³o¿enia istniej¹cej sieci wodoci¹-
gowej o �rednicy 200 -250 mm na odcinku koliduj¹cym z planowan¹
zabudow¹ terenu UO i poprowadzenia tej sieci w pasach ulic przylega-
j¹cych do terenów objêtych planem.

2. W zakresie odprowadzenia �cieków bytowych:
a) ustala siê odprowadzenie �cieków do istniej¹cej i planowanej ko-

munalnej sieci kanalizacji sanitarnej i miejskiej oczyszczalni �cieków na wa-
runkach ustalonych przez dysponenta sieci;

b) ustala siê zasadê prowadzenia  kolektorów i sieci kanalizacji sani-
tarnej w pasach ulic przylegaj¹cych do terenów objêtych planem.

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych:

a) ustala siê odprowadzenie �cieków deszczowych do syste-
mu krytej komunalnej kanalizacji deszczowej przez istniej¹ce i plano-
wane sieci kanalizacji deszczowej;

b) ustala siê konieczno�æ dokonania prze³o¿enia istniej¹cego kolektora
kanalizacji deszczowej o �rednicy 600 mm na odcinku koliduj¹cym z plano-
wan¹ zabudow¹ terenu UO i poprowadzenia tej sieci przez tereny sportowe
(UR) nie planowane pod zabudowê lub w pasach ulic przylegaj¹cych do
terenów  objêtych planem;

c) ustala siê zasadê prowadzenia kolektorów i sieci kanalizacji desz-
czowej w pasach ulic; dopuszcza siê prowadzenie takich sieci przez tereny
o innych funkcjach, w sposób nie powoduj¹cy kolizji z podstawow¹ funkcj¹
terenu oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi;

d) dopuszcza siê lokalne odprowadzenie wód opadowych do wska-
zanych cieków  powierzchniowych z niezbêdnymi urz¹dzeniami oczysz-
czaj¹cymi (odstojniki szlamowe, piaskowniki, separatory oleju) w koñcowych
odcinkach doprowadzalników,  na warunkach ustalonych przez dysponenta
odbiornika  i organ ochrony �rodowiska;

e) w razie udokumentowanego braku mo¿liwo�ci przy³¹czenia, obiek-
tów i terenów objêtych planem, do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza
siê przej�ciowo odprowadzenie wód opadowych na w³asny teren nieutwar-
dzony, do do³ów ch³onnych lub do zbiorników retencyjnych.

4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
a) okre�la siê mo¿liwo�æ zaopatrzenia w ciep³o planowanych obiek-

tów us³ug o�wiaty oznaczonych symbolem UO z sieci cieplnej zasilanej z
miejskiej kot³owni w rejonie ulicy Paderewskiego, po jej rozbudowie;

b) alternatywnym rozwi¹zaniem dla obiektów UO jest uzyskiwanie
ciep³a dla celów grzewczych z kot³owni lokalnej przy udziale paliw proekolo-
gicznych (gaz przewodowy, olej opa³owy) lub energii elektrycznej;

c) utrzymuje siê istniej¹cy system i okre�la mo¿liwo�æ zaopatrywania
w ciep³o zabudowy mieszkaniowej na terenach oznaczonych MW z miejskiej
sieci cieplnej; dopuszcza siê prowadzenie i wymianê zewnêtrznych sieci
c.o. na terenach MW po trasach istniej¹cych lub projektowanych, po uzgod-
nieniu warunków ich prowadzenia z dysponentami terenu;

d) dopuszcza siê na terenie MW, w przypadkach udokumentowa-
nych, stosowanie indywidualnych i lokalnych �róde³ ciep³a, opartych na oleju
opa³owym, gazie bezprzewodowym oraz energii elektrycznej;

e) nie zezwala siê na terenach mieszkalnictwa, us³ug, zieleni i
przestrzeni publicznej prowadzenia sieci cieplnych na powierzchni i
powy¿ej terenu;

f)  dopuszcza siê stosowanie indywidualnego �ród³a ciep³a dla
celów grzewczych w obiektach towarzysz¹cych na terenach MW
opartego na paliwach proekologicznych (gaz przewodowy) i energii
elektrycznej;

g) stosowanie paliwa sta³ego do celów grzewczych, w obiektach
na terenach UO  i MW  mo¿e byæ dopuszczone jedynie wyj¹tkowo na

podstawie wyników oceny oddzia³ywania na �rodowisko lub danych
charakterystyki wp³ywu na �rodowisko przyjêtej technologii, zapewnia-
j¹cej nie przekraczanie dopuszczalnych standardów emisyjnych okre-
�lonych w przepisach szczególnych.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) ustala siê zaopatrywanie w gaz zabudowy us³ugowej i miesz-

kaniowej na terenach UO i MW z  istniej¹cej i planowanej sieci gazowej
niskoprê¿nej;

b) ustala siê zasadê prowadzenia sieci gazowej w pasach ulic i
ewentualnie w ci¹gach pieszych oznaczonych symbolem KX;

c) dopuszcza siê prowadzenie sieci gazowej przez tereny o
innym przeznaczeniu, w sposób nie powoduj¹cy kolizji z podstawow¹
funkcj¹ terenu, po uzgodnieniu z w³a�cicielem terenu oraz zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

6. W zakresie elektroenergetyki:
a) ustala siê sumaryczne zapotrzebowanie mocy szczytowej na

terenie objêtym opracowaniem wynosi 152,9 MW;
b) ustala siê budowê stacji transformatorowej ST 1 - 15/0,4 kV, parte-

rowej,  oznaczonej symbolem EE oraz linii kablowych 15 kV dla powi¹zania
planowanej stacji z innymi istniej¹cymi stacjami transformatorowymi;

c) ustala siê zasilanie terenu oznaczonego symbolem UO lini¹
kablow¹  z planowanej  stacji transformatorowej ST 1, oznaczonej na
rysunku planu jako EE;

d) ustala siê konieczno�æ dokonania prze³o¿enia istniej¹cego ka-
bla elektrycznego wysokiego napiêcia na odcinku koliduj¹cym z plano-
wan¹ zabudow¹ terenu UO i poprowadzenia tej sieci w pasach ulic
przylegaj¹cych do terenów objêtych planem.

7. W zakresie ³¹czno�ci:
a) ustala siê prowadzenie kabli ³¹czno�ci i kanalizacji telefonicz-

nej  w liniach rozgraniczaj¹cych ulic;
b) po za terenami ulic, sieci ³¹czno�ci nale¿y prowadziæ jako

podziemne na terenach intensywnego zainwestowania - UO, MW, a wyj¹tko-
wo jako napowietrzne na terenach pozosta³ych.

8. W zakresie oczyszczania i wywozu nieczysto�ci  sta³ych:
a) ustala siê zasadê czasowego gromadzenia odpadów sta³ych w

pojemnikach i kontenerach w miejscach odpowiednio urz¹dzonych na tere-
nach UO i MW i wywóz nieczysto�ci na sk³adowisko odpadów w ramach
komunalnego systemu oczyszczania;

b) ustala siê wymóg prowadzenia zorganizowanej gospodarki
odpadami komunalnymi wraz ich segregacj¹ oraz zakazuje siê sk³ado-
wania odpadów  na terenach objêtych planem.

9. Ustalenia planu nie okre�laj¹ rozwi¹zañ technicznych syste-
mów in¿ynieryjnego wyposa¿enia miasta w obszarze opracowania.
Planowane inwestycje elementów infrastruktury komunalnej dla wypo-
sa¿enia obszaru objêtego planem nale¿y poprzedziæ opracowaniami
projektowymi specjalistycznymi, dla których ustalenia planu oraz aktualny
stan zagospodarowania i zainwestowania terenu stanowi¹ podstawowe
warunki wyj�ciowe.

§ 10. OCHRONA  DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych
znalezisk archeologicznych, nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ o znale-
zisku Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Opolu.

§ 11. Tereny planowane do przeznaczenia okre�lonego planem, mog¹
byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy,  pod warunkiem udostêpnienia
gruntów dla realizacji dojazdów i uzbrojenia, wynikaj¹cych z ustaleñ planu.

§ 12. Plan  ustala stawkê procentow¹ od wzrostu warto�ci nie-
ruchomo�ci w zwi¹zku z  jego uchwaleniem, s³u¿¹c¹ naliczeniu i pobra-
niu jednorazowej op³aty nale¿nej od w³a�ciciela nieruchomo�ci dla gmi-
ny Zawadzkie przy zbyciu nieruchomo�ci dla wszystkich terenów prze-
znaczenia podstawowego: UO, MW, KP, KD, ZP - 5%.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zawadzkie.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert
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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 z pó�n. zm.) oraz art. 10, 11 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXIV/165/01 Rady Miej-
skiej w Zawadzkiem z dnia 12 lipca 2001 r.-Rada Miejska w
Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Zawadzkie dla czê�ci obszaru
so³ectwa ¯êdowice, w granicach okre�lonych na rysunku planu
i obejmuj¹cych dzia³ki gruntowe nr : 254, 255/1, 255/2, 256, 257,
258, 260/1, 270  z mapy 2 obrêb ¯êdowice.

§ 2. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Zawadzkie dla czê�ci obszaru so³ectwa
¯êdowice sk³ada siê z: ustaleñ planu zawartych w uchwale, ry-
sunku planu na mapie w skali 1:1000, stanowi¹cego za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

1052

Uchwa³a Nr V/53/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawadzkie
dla czê�ci obszaru so³ectwa ¯êdowice.

2. Przedmiotem planu, o którym mowa w ust. 1, jest okre-
�lenie przeznaczenia dzia³ek gruntowych objêtych planem na te-
reny adaptacji istniej¹cego cmentarza i planowanej jego rozbu-
dowy, us³ug cmentarnych, komunikacji, zieleni i rolnictwa,  ustale-
nie zasad ich zagospodarowania i wyposa¿enia w infrastrukturê
techniczn¹ przy uwzglêdnieniu wymogów ochrony �rodowiska.

3. Celem planu s¹ ustalenia dotycz¹ce warunków zabu-
dowy terenów i sposobu ich  zagospodarowania wraz z infra-
struktur¹, okre�lone w art. 10  ust. 1 w punktach 1 -10 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie wynikaj¹cym z
okre�lonych planem rodzajów przeznaczenia terenu.

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

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

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej;
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3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali  1:1000, okre�laj¹cy rodzaje przeznaczenia
terenów i zasady ich  zagospodarowania,  stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y;

4) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj¹ce z pra-
womocnych decyzji administracyjnych;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia   (funkcji) terenu, które powinno prze-
wa¿aæ na danym terenie, okre�lonego symbolem literowym i
wyznaczonego na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi lub orienta-
cyjnymi liniami  rozgraniczaj¹cymi;

6) przeznaczeniu towarzysz¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu innego ni¿ podstawowe, któ-
re uzupe³nia i wzbogaca funkcjê podstawow¹  danego terenu
lub obiektu i mo¿e byæ okre�lone symbolem literowym i liniami
rozgraniczaj¹cymi wewnêtrznego podzia³u (plac gospodarczy,
zieleñ izolacyjna w granicach cmentarza);

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

8) obiektach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ bu-
dynki pomocnicze (dom pogrzebowy), gospodarcze, obiekty ma³ej
architektury i oraz inne obiekty pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec funkcji
podstawowych terenu lub budynku, a tak¿e lokale u¿ytkowe;

9) tymczasowym obiekcie budowlanym - nale¿y przez to
rozumieæ obiekt budowlany  przeznaczony do tymczasowego
u¿ytkowania, przewidziany do przeniesienia w inne  miejsce lub
rozbiórki, a tak¿e obiekt nie po³¹czony trwale z gruntem;

10) przestrzeñ publiczna - nale¿y przez to rozumieæ tereny w
obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulicy, placu z zawrotnic¹, parkingu pu-
blicznego, wydzielonego ci¹gu pieszego, ci¹gu pieszo-jezdnego,
�cie¿ki rowerowej, a tak¿e terenów zieleni  publicznej;

11) zabudowie jednorodzinnej - rozumie siê przez to jeden
budynek mieszkalny  jednorodzinny na wydzielonej dzia³ce lub zespó³
takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych w
nich rodzin budynkami gara¿owymi, gospodarczymi,  obiektami to-
warzysz¹cymi  i urz¹dzeniami budowlanymi  oraz zieleni¹;

12) zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ bu-
dynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz
gospodarstwach le�nych, w tym PGL LP  wraz z obiektami towa-
rzysz¹cymi  i urz¹dzeniami budowlanymi  oraz zieleni¹;

13) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ ogólnodostêpny
budynek u¿yteczno�ci   publicznej, zespó³ takich budynków lub
teren przeznaczony do wykonywania  funkcji: administracji pu-
blicznej i gospodarczej, kultu religijnego, handlu, rzemios³a
oraz innych podobnych funkcji;

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

15) odleg³o�ciach i strefach ograniczeñ zabudowy - nale¿y
przez to rozumieæ ograniczenia wywo³ane obecno�ci¹ lub dzia³aniem
istniej¹cych i planowanych funkcji terenu, urz¹dzeñ i sieci technicz-
nych, wymagaj¹cych zachowania odleg³o�ci od innych funkcji lub te-
renów  stosownie do wymaganych standardów technicznych;

16) zagro¿eniach i uci¹¿liwo�ciach - rozumie siê przez
to zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe
dla pobytu ludzi w budynku lub na otaczaj¹cym terenie, przekra-
czaj¹ce standardy okre�lone w przepisach odrêbnych, a w szcze-
gólno�ci: szkodliwe promieniowanie i oddzia³ywanie pól elek-
tromagnetycznych, ha³as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza,
gruntu lub wód, zalewanie wodami;

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

18) znacz¹cym oddzia³ywaniu na �rodowisko - rozumie
siê  oddzia³ywania rodzaju  przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, które wymagaj¹ sporz¹dzenia ra-
portu o oddzia³ywaniu na �rodowisko oraz oddzia³ywania rodza-
ju przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o
oddzia³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ wymagany;

19) walorach krajobrazowych i kulturowych �rodowi-
ska - rozumie siê przez to warto�ci ekologiczne, estetyczne,
widokowe i kulturowe terenu i zwi¹zanych z   nim elementów
przyrodniczych, ukszta³towanych przez si³y przyrody lub w   wyni-
ku  dzia³alno�ci cz³owieka.

§ 4. PRZEZNACZENIE TERENÓW

1. ZC-1 - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe -
teren istniej¹cego cmentarza wraz z urz¹dzeniami budowlany-
mi i obiektami towarzysz¹cymi.

Na terenie tym:
1) przeznacza siê wolne tereny w obrêbie pól (kwater)

grzebalnych na dokonywanie pochówków do ca³kowitego wy-
korzystania powierzchni;

2) zakazuje siê realizacji obiektów budowlanych z wyj¹t-
kiem obiektów ma³ej architektury, oraz ogranicza siê lokalizacjê
urz¹dzeñ budowlanych i obiektów towarzysz¹cych, które w jaki-
kolwiek sposób powodowa³yby naruszenie, b¹d� zniszczenie
elementów zagospodarowania cmentarza, a tak¿e powodowa-
³yby naruszenie stanu �rodowiska przyrodniczego;

3) nakazuje siê chroniæ pomniki i nagrobki objête ochro-
n¹ konserwatorsk¹;

4) nakazuje siê chroniæ starodrzew znajduj¹cy siê na tere-
nie cmentarza;

5) urz¹dzenia terenowe, jak np. chodniki, schody tereno-
we oraz urz¹dzenia budowlane i obiekty towarzysz¹ce, mog¹
podlegaæ wymianie, rozbudowie i przebudowie, oraz zmianie
sposobu u¿ytkowania pod warunkiem utrzymania podstawo-
wego  przeznaczenia terenu;

6) dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej z ograniczeniem okre�lonym w pkt 2.

2. ZC-2 - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - te-
ren  rozbudowy cmentarza wraz  z urz¹dzeniami budowlanymi i
obiektami towarzysz¹cymi.

Na terenie tym:
1) realizacjê rozbudowy cmentarza nale¿y dokonaæ w opar-

ciu o projekt zagospodarowania terenu,  w granicach okre�lo-
nych niniejszym planem, w zakresie obejmuj¹cym:

a) sposób inwestowania, program i charakterystykê tech-
niczn¹ inwestycji,

b) uk³ad planowanych pól grzebalnych, dróg dojazdowych,
wjazdu gospodarczego powi¹zany z drog¹  publiczn¹,

c) uk³ad planowanych alei pieszych powi¹zany z uk³adem
dróg i alei istniej¹cego cmentarza,

d) zagospodarowanie placu przedwej�ciowego PL z par-
kingami (KP) i miejscem dla us³ug handlowych UH,

e) usytuowanie projektowanych obiektów towarzysz¹cych, ta-
kich jak: dom przedpogrzebowy (DP), budynki us³ug handlu cmentar-
nego (UH), plac gospodarczy i miejsca gromadzenia odpadów (PG),

f) uk³ad zieleni niskiej, pasy zieleni izolacyjnej (ZI), szpalery
i grupy drzew,

g) zasady uzbrojenia terenu;
2) zakazuje siê realizacji obiektów i urz¹dzeñ budowlanych,

które powodowa³yby naruszenie stanu �rodowiska przyrodniczego;
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3) urz¹dzenia terenowe, jak np. chodniki, schody tereno-
we  oraz obiekty towarzysz¹ce, mog¹ podlegaæ wymianie, roz-
budowie i przebudowie, oraz zmianie sposobu u¿ytkowania pod
warunkiem utrzymania podstawowego  przeznaczenia terenu;

4) dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej dla potrzeb cmentarza.

3. PL - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
placu przedwej�ciowego dla istniej¹cego cmentarza i plano-
wanej rozbudowy wraz z urz¹dzeniami budowlanymi.

Na terenie tym:
1) nale¿y zapewniæ mo¿liwo�æ zawracania samochodów

osobowych i dostawczych na zakoñczeniu ulicy dojazdowej KD;
2) nale¿y uwzglêdniæ stanowiska parkingowe dla samo-

chodów osobowych (KP) w ilo�ci minimum 12 stanowisk;
3) nale¿y wydzieliæ przestrzeñ, chodniki i przej�cia dla pie-

szych w powi¹zaniu z wej�ciem g³ównym na cmentarz;
4) nale¿y zapewniæ wjazd i wej�cie g³ówne na cmentarz

oraz dojazd gospodarczy;
5) dopuszcza siê wydzielenie miejsc na prowadzenie cza-

sowej dzia³alno�ci handlowej - dopuszcza siê czasow¹ lokali-
zacjê tymczasowych obiektów us³ugowych;

6) nale¿y przewidzieæ lokalizacjê o�wietlenia, sieci i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej.

4. ZI - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
pasa zieleni izolacyjnej, oraz jako przeznaczenie towarzysz¹ce
zieleñ izolacyjn¹ (ZI) jako rzêdy drzew na terenie cmentarza ZC-2 i
ulicy KD wg oznaczeñ rysunku planu.

Na terenach tych:
1) nale¿y urz¹dziæ zieleñ wysok¹ i krzewy - zaleca siê

nasadzaæ drzewa i krzewy gatunków rodzimych, dopuszcza siê
krzewy zimozielone;

2) dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej nie koliduj¹cych z zieleni¹.

5. RP, RZ, ZL - ustala siê przeznaczenie podstawowe -
tereny istniej¹cych u¿ytków rolnych i tereny zadrzewieñ  objêtych
planem i okre�la siê informacyjnie rodzaj u¿ytkowania dla tere-
nów po³o¿onych poza granic¹ planu, lecz w obszarze strefy ochro-
ny sanitarnej cmentarza, jako tereny: upraw polowych - RP, ³¹k,
pastwisk i ³¹k - RZ,  zieleni ³êgowej i zadrzewieñ - ZL.

Na terenach tych:
1) nale¿y zachowaæ podstawowe przeznaczenie terenów

z mo¿liwo�ci¹ zmian u¿ytkowania rodzajów upraw rolnych;
2) zaleca siê utrzymanie i wzbogacenie istniej¹cych za-

drzewieñ i zakrzewieñ ³êgowych i �ródpolnych;
3) dopuszcza siê prowadzenie sieci napowietrznych i podziem-

nych, infrastruktury technicznej wraz ze zwi¹zanymi z nimi urz¹dzenia-
mi, nie powoduj¹ce trwa³ego przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze i zagro¿enia dla zieleni �ródpolnej i ³êgowej;

4) zakazuje siê lokalizacji i realizacji obiektów budowlanych, z
wyj¹tkiem obiektów s³u¿¹cych wy³¹cznie produkcji rolnej.

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

1. Plan ustala, wskazane na rysunku planu, zasady kom-
pozycji i zagospodarowania  terenów pod rozbudowê cmenta-
rza ZC-2, które powinny byæ uwzglêdnione w projekcie zagospo-
darowania terenu i s¹ okre�lone jako:

a) usytuowanie placu przedwej�ciowego PL w miejscu ustalo-
nym na rysunku  planu, wraz z zawrotnic¹ ulicy dojazdowej KD, parkin-
gami, wej�ciem g³ównym i wjazdem gospodarczym, us³ugami han-
dlu UH, chodnikami, o�wietleniem i obrze¿aj¹c¹ zieleni¹ ozdobn¹
oraz niezbêdnym podziemnym uzbrojeniem terenu;

b) zaprojektowanie g³ównej alei, o kierunku pó³noc-po³u-
dnie, w nawi¹zaniu do g³ównej alei czê�ci istniej¹cej cmentarza
ZC-1 oraz dróg cmentarnych  obwodowych i poprzecznych po-
zwalaj¹cych na ruch pojazdów obs³ugi konduktów pogrzebo-
wych i pojazdów gospodarczych s³u¿b cmentarnych;

c) zaprojektowanie poprzecznej alei wraz z domem pogrzebo-
wym (PG), kwaterami zas³u¿onych i zieleni¹; zaleca siê nawierzchniê
utwardzon¹ i o�wietlenie alei przed domem pogrzebowym;

d) urz¹dzenie ogrodzenia sta³ego i zieleni wysokiej wokó³
cmentarza, po jego obwodzie (ZI), oraz za³o¿enie szpalerów drzew
po obu stronach alei g³ównej, wokó³ placu przedwej�ciowego i
domu pogrzebowego;

e) urz¹dzenie, zagospodarowanie i u¿ytkowanie pól i kwa-
ter grzebalnych powinno odpowiadaæ przepisom szczególnym
o cmentarzach i chowaniu zmar³ych.

2. Ustala siê  warunki architektoniczne dla domu przed-
pogrzebowego, budynków us³ug handlowych, obiektów towa-
rzysz¹cych i ogrodzeñ na terenie ZC-2, okre�lone  nastêpuj¹co:

a) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ 1 kondygnacji;
b) zaleca siê stosowaæ dachy wysokie symetryczne o po-

chyleniu po³aci do 45 stopni, z pokryciem ceramicznym lub in-
nym pokryciem niepalnym;

c) zaleca siê stosowaæ jednolite rodzaje trwa³ych materia-
³ów elewacyjnych,    jak tynki, ceramika lub kamieñ;

d) ogrodzenie nale¿y wykonaæ z materia³ów o wysokiej
trwa³o�ci (ceg³a klinkierowa, kamieñ); zaleca siê jednolit¹ �lu-
sarkê wszystkich bram i furtek opart¹ o projekt  architektoniczny;
wysoko�æ ogrodzenia nie powinna przekraczaæ  1,8 m.

3. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) dla zasadniczej bry³y domu przedpogrzebowego, w odleg³o-

�ci: 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej plac przedwej�ciowy, oznaczony
symbolem PL, 10,0  m od linii rozgraniczaj¹cej teren planowanej
rozbudowy cmentarza od terenów o innym rodzaju u¿ytkowania,

b) dla budynków us³ug handlowych - UH, przy placu przed-
wej�ciowym,  wg linii  zabudowy okre�lonej na rysunku planu,

c) dla innych budynków i obiektów towarzysz¹cych na te-
renie ZC-1 i ZC-2: min.  4,0 m od granicy cmentarza i 6,0 m od
zewnêtrznej krawêdzi jezdni ulicy klasy KD;

d) odleg³o�æ budynków i obiektów wewn¹trz terenu cmen-
tarza od krawêdzi alejek i dróg cmentarnych powinna wynosiæ
co najmniej - 1,0 m, a odleg³o�æ grobów od krawêdzi dróg i
alejek - co najmniej 0,5 m.

§ 6. ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW ZC-2

1. Ustala siê obliczeniow¹ powierzchniê jednego grobu
na 4,5 m2, a wraz z obej�ciami na 5,5 - 6,0 m.

2. Ustala siê, ¿e powierzchnia pól (kwater) grzebalnych,
stanowi¹ca sumê powierzchni grobów, powinna stanowiæ oko-
³o 60% powierzchni ogólnej cmentarza.

3. Okre�la siê rodzaje grobów zak³adanych na polach grze-
balnych jako: groby zwyk³e ziemne, murowane, rodzinne, zas³u-
¿onych i groby dla urn; ustalenie proporcji wielko�ci powierzch-
ni dla poszczególnych rodzajów pól i ich usytuowanie powinno
nast¹piæ na podstawie projektu zagospodarowania cmentarza
w uk³adzie etapowym i docelowym.

4. Pozosta³¹ czê�æ powierzchni ogólnej cmentarza, to jest
oko³o 40% powierzchni, powinny stanowiæ tereny zieleni, dróg,
placów, �cie¿ek oraz teren domu przedpogrzebowego i teren
czê�ci gospodarczej cmentarza.
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§ 7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TE-
RENÓW

1. Ustala siê zakaz lokalizacji budynków przy liniach elek-
troenergetycznych �redniego napiêcia 15 kV w odleg³o�ci  co
najmniej 7,0 m od osi linii i  nie mniej ni¿ 5,2 m od skrajnego
przewodu linii po obu jej stronach.

2. Realizacja placu przedwej�ciowego i domu przedpo-
grzebowego mo¿e byæ dokonana po przebudowie linii elektro-
energetycznej 15 kV, wg ustaleñ § 9  ust. 4 pkt 2.

3. Zasady ochrony zasobów wodnych G³ównego Zbiorni-
ka Wód Podziemnych nr 333 Opole-Zawadzkie i Zbiorników nr
327 i 328, okre�lone w przepisach szczególnych i decyzjach
administracyjnych nale¿y stosowaæ  w obszarze planu .

4. Ustala siê ograniczenia w u¿ytkowaniu terenów w gra-
nicach planu, dla utrzymania przydatno�ci ujmowanej wody lub
wydajno�ci ujêæ wody dla miasta Zawadzkie i Huty " Andrzej" w
Zawadzkiem, w obrêbie stref ochrony zewnêtrznej po�redniej, a
w szczególno�ci:

1) zakazuje siê wprowadzenia nieczysto�ci p³ynnych i �cie-
ków do ziemi i wód powierzchniowych;

2) zakazuje siê rolniczego wykorzystania nieczysto�ci p³yn-
nych i �cieków bez pozwolenia wodnoprawnego;

3) zakazuje siê przechowywania i sk³adowania odpadów
promieniotwórczych i chemicznych;

4) zakazuje siê lokalizowania wysypisk i wylewisk komu-
nalnych i przemys³owych,

5) zakazuje siê grzebania zwierz¹t,
5. Zakazuje siê lokalizacji budynków mieszkalnych i obiek-

tów zwi¹zanych z produkcj¹ i dystrybucj¹ ¿ywno�ci w odleg³o�ci
mniejszej ni¿  50,0 m  od granic istniej¹cego i planowanej roz-
budowy cmentarza przy zachowaniu warunku  wyposa¿enia s¹-
siednich terenów w odleg³o�ci 50 - 150 m w sieæ  wodoci¹gow¹
i  pod³¹czenia do  niej wszystkich budynków.

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

1) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
obowi¹zuje zakaz  spalania odpadów, �mieci i li�ci w obrêbie
cmentarza;

2) w zakresie gospodarki �ciekowej nale¿y stosowaæ usta-
lenia § 7 ust. 4 pkt 1, 2 i 4;

3) w zakresie gospodarki odpadami  ustala siê:
a) wymóg prowadzenia zorganizowanej selektywnej zbiórki

odpadów oraz ich wywóz odpadów na sk³adowisko komunalne;
b) zakaz sk³adowania odpadów komunalnych i okre�lo-

nych w § 7 ust. 4 pkt 3, 4 i 5 na terenach objêtych planem,
4) w zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleby i wód przed

zanieczyszczeniem ustala siê wymogi:
a) nakazuje siê zachowanie naturalnego ukszta³towania

powierzchni terenu wokó³ cmentarza, ograniczaj¹c prace niwe-
lacyjne  terenu do niezbêdnego minimum;

b) nakazuje siê uregulowanie gospodarki �ciekami sani-
tarnymi oraz �ciekami pochodz¹cymi z wód opadowych i rozto-
powych z terenu cmentarza, zgodnie z zapisem § 9 ust. 2 i 3
niniejszej uchwa³y na terenie tej budowli i w obszarze strefy
ochrony sanitarnej 50,0 m;

c) nakazuje siê ochronê warto�ci kulturowych i archeolo-
gicznych dóbr kultury, zgodnie z zapisem § 10 niniejszej uchwa³y
dot. ochrony dziedzictwa kulturowego;

5) w zakresie ochrony przed ha³asem s¹siednich tere-
nów mieszkaniowych, okre�lonych odpowiednio symbolami MN
ustala siê obowi¹zek zachowania dopuszczalnych poziomów
ha³asu zewnêtrznego, mierzonych na granicy   terenów przezna-
czenia podstawowego wg standardów w aktualnie obowi¹zuj¹-
cych przepisach szczególnych;

6) w zakresie ochrony warto�ci krajobrazowych i przyrod-
niczych w obszarze planu i strefy ochronnej cmentarza, nale¿y
respektowaæ w pe³ni zasady  ochrony obowi¹zuj¹ce dla Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie", w
tym korytarzy ekologicznych Kana³u Hutniczego i rzeki Ma³a Pa-
new, zgodnie z przepisami szczególnymi;

7) przy dokonywaniu nowych nasadzeñ drzew i krzewów
nale¿y stosowaæ   gatunki pochodzenia rodzimego, szeroko re-
prezentowane w miejscowym  �rodowisku  przyrodniczym;

8) Nale¿y chroniæ i zachowaæ drzewostan rosn¹cy w obrê-
bie terenu istniej¹cego cmentarza, oznaczonego na planie sym-
bolem ZC-1.

§ 8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

1. Ustala siê tereny przestrzeni publicznej w zakresie ko-
munikacji, obejmuj¹ce wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi
pasy ulicy, ci¹gu pieszego i drogi rolniczej,  przeznaczone do
obs³ugi bezpo�redniego otoczenia wraz z urz¹dzeniami tech-
nicznymi nie zwi¹zanymi z gospodark¹  drogow¹ i obs³ug¹ ru-
chu oraz okre�la siê  parametry techniczne stosownie do ich
klasyfikacji funkcjonalnej:

1) KD - ulica klasy dojazdowej, droga gminna uk³adu ob-
s³uguj¹cego,  szeroko�æ w liniach rozgraniczenia -  10,0 m;

2) KR - droga rolnicza,  szeroko�æ w liniach rozgraniczenia
                                                                                      -   5,0 m;
3) KX - ci¹g pieszy,  szeroko�æ w liniach rozgraniczenia
                                                                                - 3,0 - 5,0 m.
2. Okre�la siê funkcje u¿ytkowe:  ulicy - w pkt 1-5; drogi - w

pkt 1 i 2; ci¹gu pieszego - w pkt 2, 3 i 4, w pasach pomiêdzy
liniami rozgraniczenia, jako nastêpuj¹ce:

1/ ruch ko³owy i postój pojazdów - dotyczy KD i KR, (jezd-
nia, wjazdy na cmentarz, zawrotnica o �rednicy 20,0 m z zatoka-
mi  postojowymi (KP) - dotyczy tylko KD,

2/ ruch pieszy i ruch rowerowy (chodniki z ew. jednostron-
n¹ �cie¿k¹ rowerow¹),

3/ zieleñ izolacyjn¹ (ZI),  w miarê potrzeb i mo¿liwo�ci
terenowych,

4/ prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej i
nadziemnej dopuszczonej na warunkach okre�lonych w przepi-
sach szczególnych,

5/ lokalizacjê w sposób nie ograniczaj¹cy bezpieczeñstwa
ruchu:

a) obiektów in¿ynierskich oraz urz¹dzeñ technicznych, zwi¹-
zanych z gospodark¹ drogow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowego,

b) komunalnych urz¹dzeñ budowlanych dopuszczonych
na warunkach okre�lonych  w przepisach szczególnych.

3. KP - ustala siê tereny parkingów samochodowych dla
obs³ugi terenów i obiektów   przeznaczenia podstawowego lub
jako przeznaczenie towarzysz¹ce  oznaczone symbolem (KP),
wraz z zieleni¹:

1) parking istniej¹cy przy wej�ciu do istniej¹cego cmentarza -
ilo�æ stanowisk wg ch³onno�ci terenu - minimum 8 stanowisk,

2) parking planowany w obrêbie placu przedwej�ciowe-
go, oznaczonego symbolem PL - minimum 12 stanowisk.

§ 9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

1. Zaopatrzenie w wodê - okre�la siê zaopatrzenie cmen-
tarza w wodê z gminnej komunalnej sieci wodoci¹gowej; sieci
wodoci¹gowe winny byæ prowadzone w pasie ulicznym i w dro-
gach cmentarnych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi, z uwzglêdnieniem warunków dostêpno�ci wody dla
celów przeciwpo¿arowych;
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2. Odprowadzenie �cieków sanitarnych - do czasu reali-
zacji komunalnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê groma-
dzenie nieczysto�ci p³ynnych w indywidualnym, szczelnym, bez-
odp³ywowym, wybieralnym zbiorniku na nieczysto�ci p³ynne, lo-
kalizowanym i u¿ytkowanym zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami szczególnymi:

1) bezodp³ywowy zbiornik powinien byæ sukcesywnie opró¿-
niany, a nieczysto�ci p³ynne wywo¿one  do  oczyszczalni �cieków;

2) sieci kanalizacyjne winny byæ prowadzone w drogach
cmentarnych i pasie ulicznym  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami szczególnymi;

3) zakazuje siê realizacji urz¹dzeñ lokalnego oczyszcza-
nia �cieków.

3. Kanalizacja deszczowa - ustala siê zasadê docelowe-
go odprowadzenia wód   opadowych i roztopowych z powierzch-
ni utwardzonych, dachów, placu gospodarczego i punktów czer-
palnych wody do gminnej sieci kanalizacji  deszczowej lub do
indywidualnych uk³adów gromadzenia i  wykorzystania wód desz-
czowych, z uwzglêdnieniem poni¿szych zasad:

1) ustala  siê na terenie cmentarza ZC, placu przedwej�cio-
wego PL i ulicy KD stosowanie krytej kanalizacji deszczowej, do
której  pod³¹czone bêd¹  wpusty deszczowe i rynny  budynków;

2) dopuszcza siê odprowadzenie wód deszczowych  do
okolicznych odbiorników, po uzgodnieniu warunków sanitarnych
i uzyskaniu warunków odbioru, poprzez oczyszczanie �cieków
deszczowych w koñcowych odcinkach doprowadzalników, w
odstojnikach szlamowych, piaskownikach i separatorach lek-
kich olejów mineralnych;

3) okre�la siê zasadê prowadzenia komunalnej sieci ka-
nalizacji deszczowej w pasie ulicznym, a dopuszcza siê prowa-
dzenie sieci przez tereny o innym przeznaczeniu w sposób nie
powoduj¹cy kolizji z podstawow¹ funkcj¹ terenu oraz zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi;

4) w razie braku mo¿liwo�ci przy³¹czenia do sieci kanalizacji
deszczowej, dopuszcza siê na uzgodnionych pod wzglêdem sanitar-
nym warunkach, odprowadzenie wód opadowych na w³asny teren
nieutwardzony, do do³ów ch³onnych lub do zbiorników retencyjnych.

4. Elektroenergetyka:
1) ustala siê system zasilania elektroenergetycznego ist-

niej¹cych i planowanych obiektów cmentarza w granicach opra-
cowania planu ze stacji transformatorowej ¯êdowice I, w której
wymagana jest wymiana transformatora na transformator o
mocy 250 kVA,

2) ustala siê przebudowê zasilania stacji transformatoro-
wej ¯êdowice I:

a) skablowanie odcinka linii napowietrznej 15 kV  do sta-
cji ¯êdowice I na odcinku od odga³êzienia z linii napowietrznej
15 kV relacji Zawadzkie - Kielcza do istniej¹cej  wie¿owej stacji
transformatorowej,

b) skablowanie odcinka linii napowietrznej 15 kV relacji
Zawadzkie - Kielcza biegn¹cej nad terenem planowanej rozbu-
dowy cmentarza;

3) ustala siê zasadê prowadzenia sieci niskiego napiêcia
jako - kablowej, prowadzonej g³ównie w pasach rozgraniczenia
ulic, przestrzeni publicznych i dróg cmentarnych.

5. Usuwanie odpadów wg ustaleñ § 7 ust. 6 pkt 3 lit. a, b.

§ 10. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1. Strefa "B" ochrony konserwatorskiej obejmuje ca³y ob-
szar opracowania planu, w obrêbie którego wszystkie dzia³ania
inwestycyjne nale¿y uzgodniæ ze S³u¿b¹ Ochrony Zabytków, Od-
dzia³ Wojewódzki w Opolu w zakresie:

1) zasad planowanego zagospodarowania terenu, w któ-
rych nakazuje siê zachowanie elementów dawnego uk³adu urba-
nistycznego; dot. w szczególno�ci obszaru istniej¹cego cmen-
tarza  ZC -1;

2) sposobu kszta³towania planowanej zabudowy:
a) wymaga siê, aby planowany dom przedpogrzebowy i

planowane obiekty us³ug handlowych gabarytami i sposobem
kszta³towania bry³y nawi¹zywa³y do miejscowej tradycji archi-
tektonicznej;

b) nie dopuszcza siê stosowania dachów o niesymetrycz-
nym nachyleniu po³aci;

3) ochrony istniej¹cych obiektów jak: kapliczka przedpo-
grzebowa i mogi³a zbiorowa Powstañców �l¹skich wpisana do
rejestru zabytków województwa opolskiego, nr rej. A-166/88.

2. Strefa "OW" obserwacji archeologicznej obejmuje ca³y
obszar opracowania planu, w obrêbie którego:

1) zabrania siê prowadzenia robót ziemnych bez uprzed-
niego powiadomienia  S³u¿by Ochrony Zabytków,

2) W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych znalezisk archeologicznych nale¿y:

a) powiadomiæ o znalezisku Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Opolu,

b) przeprowadziæ nakazane ratownicze badania archeolo-
giczne przez specjalistyczne placówki.

3) Realizacjê rozbudowy cmentarza nale¿y poprzedziæ prze-
prowadzeniem badañ ratowniczych i udokumentowaniem znaj-
duj¹cego siê w granicach opracowania planu stanowiska ar-
cheologicznego "¯êdowice - st 6" - wielokulturowy �lad osad-
nictwa, a w s¹siedztwie granic opracowania planu nale¿y chro-
niæ stanowisko archeologiczne "¯êdowice - st 5" - �lad osadnic-
twa datowany na epokê kamienia.

3. Badania ratownicze wymagaj¹ stosownego zezwole-
nia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 11. Tereny planowane do przeznaczenia okre�lonego
planem mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, pod
warunkiem udostêpnienia gruntów dla realizacji dojazdów i
uzbrojenia wynikaj¹cych z ustaleñ planu.

§ 12.  W granicach planu okre�lonych w § 1 trac¹ moc
obowi¹zuj¹c¹ ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego gminy Zawadzkie uchwalonego
uchwa³¹ Nr VI/32/94  Rady Miejskiej w Zawadzkiem  z dnia
1 grudnia 1994 r., og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego Nr 28 poz. 266.

§ 13. Plan  ustala stawkê procentow¹ od wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci w zwi¹zku z  jego uchwaleniem, s³u¿¹c¹ nali-
czeniu i pobraniu jednorazowej op³aty nale¿nej od w³a�ciciela
nieruchomo�ci dla gminy Zawadzkie przy zbyciu nieruchomo�ci
pod rozbudowê cmentarza - 5%.

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Zawadzkie.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 Urszula Taibert
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Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia
27 czerwca 2003 r. Nr OWR-820/73-A/25/2003/IV/JK, wydan¹ na
podstawie art. 155 Kodeksu postêpowania administracyjnego,
na wniosek Przedsiêbiorstwa, przed³u¿ono okres obowi¹zywa-
nia wspó³czynników korekcyjnych Xw, okre�laj¹cych poprawê
efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê
warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alno�ci
gospodarczej w okresie obowi¹zywania taryfy, do dnia 31 lipca
2003 r.

UZASADNIENIE
Stosownie do tre�ci art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energe-

tyczne, Przedsiêbiorstwo ustali³o taryfê dla ciep³a, która zosta³a
zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z
dnia 26 lipca 2002 r. Nr OWR-820/73-A/23/2002/IV/JK. Okres
obowi¹zywania  �rednich cen i stawek  op³at, ustalono do dnia
30 czerwca 2003 r.

Pismem z dnia 24 czerwca 2002 r. znak: C/69/03 Przed-
siêbiorstwo wyst¹pi³o z wnioskiem o przed³u¿enie terminu obo-
wi¹zywania taryfy dla ciep³a. Pismem z dnia 26 czerwca 2003 r.
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dnia 27 czerwca 2003 r.

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.
z siedzib¹ w Opolu.

znak: C/71/03 Przedsiêbiorstwo uzupe³ni³o wniosek o zmianê
terminu obowi¹zywania taryfy, proponuj¹c ustalenie ww. termi-
nu na 31 lipca 2003 r.Swój wniosek Przedsiêbiorstwo uzasad-
ni³o nie zakoñczonym procesem weryfikowania nowego wnio-
sku taryfowego przed³o¿onego Prezesowi URE, o zatwierdzenie
taryfy dla ciep³a oraz konieczno�ci¹ spe³nienia wymagañ wyni-
kaj¹cych z publikacji taryf.

Poniewa¿ zmianie dotychczasowej decyzji nie sprzeciwia-
j¹ siê przepisy szczególne i przemawia za tym s³uszny interes
strony, stosownie do art. 155 Kpa, postanowiono uwzglêdniæ
wniosek Przedsiêbiorstwa.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia
28 czerwca 2003 r. nr OWR-820/9-B/22/2003/II/DT, wydan¹ na
podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 ze zm.) na wniosek Zak³adów Koksowniczych "Zdzie-
szowice" Sp. z o. o. przed³u¿ono okres obowi¹zywania wspó³-
czynników korekcyjnych Xw, okre�laj¹cych projektowan¹ popra-
wê efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmia-
nê warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alno-
�ci gospodarczej w okresie obowi¹zywania taryfy dla ciep³a
do  dnia 31 lipca 2003 r.

UZASADNIENIE
Stosownie do tre�ci art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energe-

tyczne, Zak³ady Koksownicze "Zdzieszowice" Spó³ka z o.o., ustali³y
taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzê-
du Regulacji Energetyki z dnia 21 marca 2002 r. nr OWR-820/9-B/
20/2001/II/HC. Dnia 26 czerwca 2003 r. znak T4/1949/2003
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z dnia 28 czerwca 2003 r.

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a Zak³adów Koksowniczych
 "Zdzieszowice" Sp. z o. o.

Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o z wnioskiem o przed³u¿enie termi-
nu obowi¹zywania taryfy uzasadniaj¹c go tocz¹cym siê aktual-
nie przed Prezesem URE postêpowaniem administracyjnym w
sprawie zatwierdzenia nowej taryfy dla ciep³a.

Poniewa¿ zmianie dotychczasowej decyzji nie sprzeciwia-
j¹ siê przepisy szczególne i przemawia za tym s³uszny interes
strony, stosownie do art. 155 Kpa, postanowiono uwzglêdniæ
wniosek Przedsiêbiorstwa.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska
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Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 26
czerwca 2003 r. nr OWR-820/564-A/15/2003/II/JK, wydan¹ na
podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 ze zm.) na wniosek Zak³adów Azotowych "Kêdzierzyn"
Spó³ka Akcyjna zwanych dalej Przedsiêbiorstwem, przed³u¿o-
no okres obowi¹zywania �rednich cen i stawek op³at, do dnia
31 sierpnia 2003 r.

UZASADNIENIE
Stosownie do tre�ci art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energe-

tyczne, Przedsiêbiorstwo ustali³o taryfê dla ciep³a, która zosta³a
zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z
dnia 27 wrze�nia 2001 r. nr OWR-820/564-A/10/2001/II/GM.
Okres obowi¹zywania  �rednich cen i stawek  op³at, ustalono
do dnia 30 czerwca 2003 r.

Pismem z dnia 13 czerwca 2003 r. L.dz. PE/3582/2003
Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o z wnioskiem o przed³u¿enie termi-
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z dnia 26 czerwca 2003 r.

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a Zak³adów Azotowych "Kêdzierzyn"
Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Kêdzierzynie-Ko�lu

nu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a. Pismami z dnia 17 czerwca
2003 r. L.dz. PE/3632/2003 i z dnia 23 czerwca 2003 r. L.dz. PE/
3713/2003 Przedsiêbiorstwo uzupe³ni³o wniosek o zmianê ter-
minu obowi¹zywania taryfy, proponuj¹c ustalenie ww. terminu
na 31 sierpnia 2003 r.

Poniewa¿  zmianie dotychczasowej decyzji nie sprzeci-
wiaj¹ siê przepisy szczególne i przemawia za tym s³uszny inte-
res strony, stosownie do art. 155 Kpa, postanowiono uwzglêd-
niæ wniosek Przedsiêbiorstwa.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-zachodni Oddzia³ Terenowy

Z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

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, 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 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424 i Nr 80, poz. 718), oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyj-
nego (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 rozpatrze-
niu wniosku z dnia 9 kwietnia 2003 r. Zak³adu Energetyki Ciepl-
nej "Prudnik" Sp. z o. o.  z siedzib¹ w Lubrzy, posiadaj¹cego
statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 531341974, zwa-
nego w dalszej czê�ci decyzji "Zak³ad" - 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
kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania ta-
ryfy:
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Nr OWR-820/76-A/9/2003/II/CP

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysoko�ci  0,17%,

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci minus 3,97%,

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korek-
cyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
31 sierpnia 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 12 listopada 1998 na:

- wytwarzanie ciep³a nr WCC/612/76/W/3/98/DN ze zmia-
n¹ z dnia 8 kwietnia 2003 r. nr WCC 612A/76/W/OWR/2003/TT,

- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/643/76/W/3/98/
DN ze zmian¹ z dnia 10 wrze�nia 1999 r. nr PCC /643/S/76/U/3/99,

- obrót ciep³em nr OCC/173/76/W/3/98/DN ze zmian¹ z
dnia 10 wrze�nia 1999 r. nr OCC/173/S/76/U/3/99,

w dniu 10 kwietnia 2003 r. zosta³o wszczête postêpowa-
nie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a,
ustalonej przez ten Zak³ad.
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przed-
siêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje m. in. na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie m. in. wytwa-
rzania, 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,
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych
poprawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiêbiorstw ener-
getycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przed-
siêbiorstwa danego rodzaju dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e
ustalanie 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
Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierw-
szy rok stosowania 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 rozstrzy-
gniêciu.

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 cywilne-
go).

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo-za-
chodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energety-
ki -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.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

 Za³¹cznik
 do decyzji Prezesa U R E

z dnia   25  czerwca 2003 r.
nr OWR-820/76-A/9/2003/II/CP

TARYFA  DLA CIEP£A

I. Obja�nienia pojêæ u¿ywanych w taryfie:

- ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo ener-
getyczne (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 i 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 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 80,
poz.718),

- 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),

- rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych,
obrotu ciep³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu siecio-
wego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�ciowych obs³u-
gi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

-  przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Zak³ad
Energetyki Cieplnej "Prudnik" Sp. z o.o. z siedzib¹ w Lubrzy, pro-
wadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania, prze-
sy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em,

- taryfa - zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich sto-
sowania, opracowany przez przedsiêbiorstwo energetyczne i
wprowadzany jako obowi¹zuj¹cy dla okre�lonych w nim odbior-
ców w trybie okre�lonym ustaw¹,

- wytwórca ciep³a - Zak³ady Przemys³u Bawe³nianego
"Frotex" S.A z siedzib¹ w Prudniku prowadz¹ce dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ w zakresie wytwarzania ciep³a,

- odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,

- �ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a dostarczanego do sieci cie-
p³owniczej albo zainstalowane w obiekcie urz¹dzenia lub insta-
lacje do wytwarzania ciep³a, które zasilaj¹ instalacje odbiorcze
w tym obiekcie,

- sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze �róde³ ciep³a do
obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,

- przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹-
cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek
zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em ciepl-
nym lub �ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
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- wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów no�nika ciep³a
dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji ilo�ci ciep³a dostarcza-
nego do instalacji odbiorczych,

- grupowy wêze³ cieplny - wêze³ cieplny obs³uguj¹cy wiê-
cej ni¿ jeden obiekt,

- 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,

- zewnêtrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji od-
biorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub �ród³o ciep³a z obiek-
tami,

- obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami od-
biorczymi,

- uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do sto-
sowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci i para-
metrów no�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê
do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u dostarczania ciep³a,

- liczba punktów pomiarowych - ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do
wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹
podstawê do okre�lenia udzia³u poszczególnych odbiorców w
kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych,
obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,

- zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê naj-
wiêksza 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  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,

- warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura po-
wietrza atmosferycznego okre�lona dla strefy klimatycznej, w
której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane cie-
p³o,

- nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez za-
warcia umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym lub niezgod-
nie z umow¹.

II. Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z zaopa-
trzeniem w ciep³o

Zak³ad Energetyki Cieplnej "Prudnik" Spó³ka z o.o. z sie-
dzib¹ w Lubrzy prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie
wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em na
terenie gminy i miasta Prudnik.

Dzia³alno�æ prowadzona jest na podstawie udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 12
listopada 1998 r. na:

-    wytwarzanie ciep³a nr WCC/612/76/W/3/98/DN ze zmia-
n¹ z dnia 8 kwietnia 2003 r. nr WCC/612A/76/W/OWR/2003/TT,

- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/643/76/W/3/98/
DN ze zmian¹ z dnia 10 wrze�nia 1999 r. nr PCC/643/S/76/U/3/99,

- obrót ciep³em nr OCC/173/76/W/3/98/DN ze zmian¹ z
dnia 10 wrze�nia 1999 r.  nr OCC/173/S/76/U/3/99.

 III. Podzia³ odbiorców ciep³a na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporz¹dzenia taryfowego wyodrêb-
niono nastêpuj¹ce grupy taryfowe:

Grupa 1A - odbiorcy otrzymuj¹cy ciep³o bezpo�rednio z
kot³owni przy ul. Kolejowej i ul. Wiejskiej,

Grupa 1B - odbiorcy otrzymuj¹cy ciep³o ze �ród³a ciep³a
sprzedawcy, za po�rednictwem wodnej sieci ciep³owniczej
sprzedawcy,

Grupa 1C - odbiorcy otrzymuj¹cy ciep³o ze �ród³a ciep³a
sprzedawcy, za po�rednictwem wodnej sieci ciep³owniczej i
wêz³ów cieplnych sprzedawcy, uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy
zamontowany na zasilaniu wêz³a po stronie wysokich parame-
trów,

Grupa 1CN - odbiorcy otrzymuj¹cy ciep³o ze �ród³a ciep³a
sprzedawcy, za  po�rednictwem wodnej sieci ciep³owniczej i
wêz³ów cieplnych sprzedawcy, uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy
zamontowany na zasilaniu instalacji odbiorczej za wêz³em ciepl-
nym,

Grupa 1D - odbiorcy otrzymuj¹cy ciep³o ze �ród³a ciep³a
sprzedawcy za po�rednictwem wodnej sieci ciep³owniczej, wê-
z³ów cieplnych i zewnêtrznej instalacji odbiorczej sprzedawcy,

Grupa 2B -  odbiorcy otrzymuj¹cy ciep³o ze �ród³a ciep³a
wytwórcy ciep³a, za po�rednictwem parowej sieci ciep³owniczej
sprzedawcy,

Grupa 2C -  odbiorcy otrzymuj¹cy ciep³o ze �ród³a ciep³a
wytwórcy ciep³a, za po�rednictwem parowej sieci ciep³owniczej
i wêz³ów cieplnych sprzedawcy,

Grupa WE - odbiorcy otrzymuj¹cy ciep³o ze �ród³a ciep³a
wytwórcy ciep³a, za po�rednictwem wêz³a cieplnego sprzedawcy.

IV. Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at

1.      Ceny i stawki op³at  za ciep³o

Grupa 1A

Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto *

Stawka op³aty miesiêcznej

za zamówion¹ moc ciepln¹
z³/MW/m-c 7 136,33 8 706,32

Stawka op³aty za ciep³o z³/GJ 26,21 31,98

 

 

      Grupy 1B, 1C, 1CN, 1D

Wysoko�æ cen i stawek op³at - netto
Wyszczególnienie dnostki

Grupa 1B Grupa 1C Grupa 1CN Grupa 1D

z³/MW/rok 40 196,75Cena za zamówion¹ moc

ciepln¹ rata miesiêczna 3 349,73

Cena ciep³a z³/GJ 17,35

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

7,20

z³/MW/rok 10 280,36 20 397,25 22 200,49 22 900,00Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe
rata miesiêczna 856,70 1 699,77 1 850,04 1 908,33

Stawka op³aty zmiennej za

us³ugi przesy³owe
z³/GJ 5,41 8,40 9,30 9,47

z³/punkt

pomiarowy/rok

130,10
Stawka op³aty

abonamentowej

rata miesiêczna 10,84
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Rozliczenia z odbiorcami, z którymi zawarto umowy sprze-
da¿y ciep³a w grupach taryfowych WE, 2C, 2B bêd¹ uwzglêdnia-
³y równie¿:

- cenê ciep³a (w z³/GJ),
- cenê za zamówion¹ moc ciepln¹  (w z³/MW),
- cenê no�nika ciep³a dostarczanego do nape³niania instalacji

odbiorczych oraz do uzupe³niania jego ubytków (w z³/m3),
ustalone w taryfie wytwórcy ciep³a.

2. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej

2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia od-
biorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na pod-
stawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podsta-
wie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednost-
kowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla
potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okre�lonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia  10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z
1998 r. Nr 119, poz. 773, ze zmianami), obowi¹zuj¹cych w dniu
zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnie-
niu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2.2. 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 2.1.

 V. 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 lub stawkê
op³aty miesiêcznej 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 lub zewnêtrznych instalacji odbiorczych albo w innych
miejscach rozgraniczenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okre-
�lonych w umowach, oraz ceny ciep³a lub stawki op³aty za ciep³o
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 tego
no�nika, ustalonej na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego w wê�le cieplnym lub miej-
scu okre�lonym w umowie sprzeda¿y ciep³a, 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 wskazañ odczy-
tów uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na
przy³¹czu do wêz³a cieplnego lub zewnêtrznych instalacji od-
biorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umowach, oraz stawki op³a-
ty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla danej 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.

 VI.  Warunki stosowania cen i stawek op³at

Ustalone w taryfie ceny i stawki op³at obowi¹zuj¹ przy zachowa-
niu standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okre-
�lone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda-

¿y ciep³a,
- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne

standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-

zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹-

cych odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okre�lone w roz-

dziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.

Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podsta-
wie cen i stawek op³at netto.

VII.  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 energetyczne wprowadza taryfê do sto-
sowania 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.

Wysoko�æ cen i stawek op³at � brutto*
Wyszczególnienie Jednostki

Grupa 1B Grupa 1C Grupa 1CN Grupa 1D

z³/MW/rok 49 040,04Cena za zamówion¹ moc

ciepln¹ rata miesiêczna 4 086,67

Cena ciep³a z³/GJ 21,15

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

8,78

z³/MW/rok 12 542,04 24 884,65 27 084,60 27 938,00Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe
rata miesiêczna 1 045,17 2 073,72 2 257,05 2 328,17

Stawka op³aty zmiennej za

us³ugi przesy³owe
z³/GJ 6,60 10,25 11,34 11,55

z³/punkt

pomiarowy/rok
158,72Stawka op³aty

abonamentowej

rata miesiêczna 13,23

 
 Grupy WE, 2B, 2C

Wysoko�æ stawek op³at � netto
Wyszczególnienie Jednostki

Grupa WE Grupa 2C Grupa 2B

z³/MW/rok 8500,00 25 573,10 23 782,52Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe
rata miesiêczna 708,33 2 131,09 1 981,88

Stawka op³aty zmiennej za

us³ugi przesy³owe
z³/GJ 5,00 12,50 10,21

z³/punkt

pomiarowy/rok

130,10
Stawka op³aty

abonamentowej

rata miesiêczna 10,84

 

 

Wysoko�æ stawek op³at � brutto *
Wyszczególnienie Jednostki

Grupa WE Grupa 2C Grupa 2B

z³/MW/rok 10 370,00 31 199,18 29 014,67Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe
rata miesiêczna 864,17 2 599,93 2 417,89

Stawka op³aty zmiennej za

us³ugi przesy³owe
z³/GJ 6,10 15,25 12,46

z³/punkt

pomiarowy/rok

158,72
Stawka op³aty

abonamentowej

rata miesiêczna 13,23

* Ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug w wysoko�ci 22%.
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Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o administracji rz¹dowej w województwie ( Dz.U. z 2001r. Nr 80,
poz. 872 z pó�n.zm.) zawiera siê Porozumienie pomiêdzy Woje-
wod¹ Opolskim a Burmistrzem Gorzowa �l¹skiego, jako jed-
noosobowym Zarz¹dem Gminy, o nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. Wojewoda Opolski powierza, a Burmistrz Gorzowa
�l¹skiego, zwany w dalszych postanowieniach Porozumienia
Burmistrzem, przyjmuje do prowadzenia nastêpuj¹ce zadania
wynikaj¹ce z ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o paszportach
(Dz.U. z 1991r., Nr 2, poz. 5 z pó�n. zm.):

1) przyjmowanie podañ - kwestionariuszy paszportowych
oraz dokumentów wymaganych do otrzymania paszportu,

2) przyjmowanie paszportów od stron celem ich anulowa-
nia,

3) przyjmowanie  zg³oszeñ  utraty  paszportu,   wyja�nieñ
dotycz¹cych okoliczno�ci jego utraty lub odnalezienia,

4) przyjmowanie podañ o zwrot op³aty paszportowej,
5) prowadzenie ewidencji przyjêtych wniosków o wydanie

paszportu,
6) wydawanie paszportów oraz prowadzenie ewidencji

wydanych paszportów.

§2. Burmistrz przy wykonywaniu zadañ, o których mowa w
§ 1, jest w³a�ciwy dla mieszkañców gminy Gorzów �l¹ski.

§3. Burmistrz przy wykonywaniu zadañ, o których mowa w
§ 1, zobowi¹zany jest - w razie potrzeby - do ustalenia wymaga-
nych danych osobowych na podstawie posiadanej dokumenta-
cji z zakresu ewidencji ludno�ci i akt Urzêdu Stanu Cywilnego.

§4. Wojewoda Opolski zobowi¹zuje siê do zabezpiecze-
nia wszystkich druków niezbêdnych do realizacji powierzonych
zadañ.

§5. 1.    Burmistrz przy za³atwianiu spraw w formie pisem-
nej stosuje pieczêæ nag³ówkow¹ swojego Urzêdu oraz swoj¹
pieczêæ podpisow¹.

2.   Do wykonywania zadañ Burmistrz mo¿e upowa¿niæ
pracownika Urzêdu Miasta i Gminy.

3.   Upowa¿niony pracownik stosuje pieczêæ podpisow¹
zawieraj¹c¹ jego stanowisko s³u¿bowe oraz imiê i nazwisko.

§6. Burmistrz lub upowa¿niony pracownik bêdzie dorê-
czaæ przyjête wnioski do Oddzia³u Paszportów Wydzia³u Spraw
Obywatelskich i Migracji w Opolu oraz odbieraæ wykonane pasz-
porty w celu ich wydania  wnioskodawcom.

§7. Burmistrz odpowiada za zgodne z prawem prowadze-
nie spraw, o których mowa w § 1, oraz sprawn¹ organizacjê ich
za³atwiania.
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z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ z zakresu spraw paszportowych.

§8. Za³atwianie spraw, o których mowa w § 1, odbywaæ siê
bêdzie zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹-
cymi spraw paszportowych:

-  ustaw¹ z 29 listopada 1990r. o paszportach ( Dz.U. z
1991 r., Nr 2, poz.5 z pó�n.zm.),

-  rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji z dnia 12 lipca 2002r. w sprawie wzorów oraz trybu wy-
dawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzy-
mania, a tak¿e trybu postêpowania funkcjonariuszy Stra¿y Gra-
nicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad
w paszportach ( Dz.U. Nr 114, poz. 991),

-  rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003r.
w sprawie op³at paszportowych ( Dz.U. Nr 41, poz. 346).

-  rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej dla zespolonej administracji rz¹dowej w województwie.

§9. Do wykonywania nadzoru nad prawid³ow¹ realizacj¹
ww. zadañ Wojewoda Opolski upowa¿nia dyrektora Wydzia³u
Spraw Obywatelskich i Migracji w Opolskim Urzêdzie Wojewódz-
kim w Opolu.

§10. 1. Niniejsze Porozumienie zawiera siê na czas nie-
okre�lony.

2. Wypowiedzenie Porozumienia wymaga formy pisem-
nej i mo¿e byæ dokonane przez Wojewodê Opolskiego lub przez
Burmistrza.

3. Zarówno Wojewoda Opolski jak i Burmistrz mo¿e wypo-
wiedzieæ niniejsze Porozumienie z zachowaniem trzymiesiêcz-
nego  okresu wypowiedzenia.

4. Wojewoda Opolski mo¿e wypowiedzieæ Porozumienie
w trybie natychmiastowym, je¿eli stwierdzi, ¿e powierzone zada-
nia s¹ wykonywane nieprawid³owo.

§11.  Strony uzgadniaj¹, ¿e realizacja przez Burmistrza za-
dañ wynikaj¹cych z Porozumienia bêdzie nastêpowa³a nieod-
p³atnie.

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

BURMISTRZ                     WOJEWODA  OPOLSKI
Artur Tomala                       El¿bieta Rutkowska
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pomiêdzy Gmin¹ Krapkowice,  reprezentowan¹ przez:
- Burmistrza Krapkowic - Piotra Sollocha
a  Powiatem Krapkowickim,  reprezentowanym przez:
- Starostê Krapkowickiego - Alberta Machê
- Wicestarostê Krapkowickiego - Huberta Niepalê.

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest udzielenie w 2003 roku
przez Gminê Krapkowice pomocy finansowej dla Powiatu Krap-
kowickiego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych  w
wysoko�ci 20 000 z³ (s³ownie: dwadzie�cia tysiêcy z³otych).

2.  Pomoc finansowa przeznaczona  jest na modernizacjê
Powiatowego Stanowiska Kierowania w Komendzie Powiato-
wej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krapkowicach przewidywa-
nego w przysz³o�ci na Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

§ 2. Powiat Krapkowicki - odbiorca pomocy finansowej,
zobowi¹zuje siê do:

1/ wydatkowania �rodków zgodnie z ustaw¹ o finansach
publicznych i ustaw¹ o zamówieniach publicznych,

2/ prowadzenia dokumentacji i ewidencji zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami w sposób umo¿liwiaj¹cy ocenê wyko-
nania zadania pod wzglêdem rzeczowym i finansowym,
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zawarte w dniu 8 maja 2003r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

3/ przedstawienia w Wydziale Bud¿etowo - Finansowym
Urzêdu Miasta i Gminy w Krapkowicach zestawienia zbiorczego
poniesionych kosztów na zadanie wymienione w § 1 ust.2 wraz
z kserokopiami rachunków stwierdzaj¹cych koszty potwierdzo-
nych za zgodno�æ z orygina³em.

§ 3. �rodki finansowe zostan¹ przelane jednorazowo po
otrzymaniu rozliczenia kosztów na rachunek bankowy: Powiat
Krapkowicki, 47-303 Krapkowice ul. Kiliñskiego 1, Nr 88840004-
202-3601-1  Bank Spó³dzielczy   w Krapkowicach.

§ 4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia winny byæ
sporz¹dzone w formie aneksu.

§ 5. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

BURMISTRZ KRAPKOWIC    STAROSTA  KRAPKOWICKI
              Piotr Solloch                            Albert Macha

                                          WICESTAROSTA  KRAPKOWICKI
                                                             Hubert Niepala

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.1060,
2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 ; 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady
Miejskiej w G³ogówku   Nr VII/71 /2003 z dnia 17 czerwca 2003 r.
zarz¹dzam:

§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej  w G³ogówku :

- w 2 mandatowym Okrêgu wyborczym Nr 4, w którym na
wakuj¹cy mandat wybierany bêdzie 1 radny.

§ 2. Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ
                                                                  14 wrze�nia 2003 r.
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 z dnia 2 lipca 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w  G³ogówku.

§ 3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, okre�la kalendarz wybor-
czy, stanowi¹cy za³¹cznik  do zarz¹dzenia.

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA  OPOLSKI
 El¿bieta RUTKOWSKA



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 52  Poz. 1059- 4839 -

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 81/03

 Wojewody Opolskiego
z dnia 2 lipca 2003 r.

KALENDARZ  WYBORCZY

Termin wykonania czynno�ci

wyborczej

Tre�æ czynno�ci

do 16.07.2003 r.
podanie do publicznej wiadomo�ci zarz¹dzenia Wojewody Opolskiego o

przeprowadzeniu wyborów uzupe³niaj¹cych,

do 26.07.2003 r.
podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze

i granicach okrêgu wyborczego oraz             o wyznaczonej siedzibie Miejskiej

Komisji Wyborczej,

do 31.07.2003 r.
powo³anie przez  Komisarza Wyborczego w Opolu II  Miejskiej Komisji

Wyborczej w G³ogówku,

do 15.08.2003 r.

do godz. 24.00

zg³aszanie Miejskiej  Komisji Wyborczej list kandydatów  na radnych,

do 24.08.2003 r.
powo³anie przez  Burmistrza Obwodowej Komisji Wyborczej,

podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o

numerach i granicach obwodu g³osowania oraz           o wyznaczonej siedzibie

Obwodowej Komisji Wyborczej,

do 30.08.2003 r.
rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej  Komisji Wyborczej  o zarejestrowanych

listach kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery list, dane o kandydatach

umieszczone w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i

list,

do 31.08.2003 r. sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie  Gminy,

     13.09.2003 r.
przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców,

14.09.2003 r.

godz.6.00-20.00

g³osowanie.

Uwaga

Je¿eli koniec terminu do wykonania czynno�ci okre�lonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzieñ

ustawowo wolny od pracy, to termin up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu./art.205 Ordynacji

wyborczej/


