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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591;  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ), Rada Gminy Bierawa
uchwala,  co nastêpuje:

§ 1.1. Nadaje siê nazwê "ulica Górnicza" drodze w Or-
towicach oznaczonej numerami dzia³ek : 296, 299, 300, 301, 303/1,
303/2.

2. Nadaje siê nazwê "ulica Wiejska" drodze w Ortowi-
cach oznaczonej numerem dzia³ki 281/4.

3. Nadaje siê nazwê "ulica Stra¿acka" drodze w Lubie-
szowie oznaczonej numerami dzia³ek 425 i 480.

4. Nadaje siê nazwê "ulica Ogrodowa" drodze w Starym
Ko¿lu, oznaczonej numerem dzia³ki 552.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), oraz art. 21 ust. 2 pkt. 4 i art. 23
ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733,  2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168,
poz. 1383), Rada Gminy Bierawa uchwala ,co nastêpuje:

§  1.W uchwale Nr XXXII/ 289/2001 Rady Gminy Bierawa z
dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie zasad polityki czynszowej,
dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:

1. § 9 otrzymuje brzmienie : Czynsz najmu i op³aty zwi¹-
zane z eksploatacj¹ lokalu p³atne s¹ z góry do 10 dnia ka¿dego
miesi¹ca, do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez niego
rachunek bankowy, przy czym za datê wp³aty na rachunek ban-
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Uchwa³a Nr VIII/50/2003
Rady Gminy w Bierawie

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie nazw ulic.

5. Nadaje siê nazwê "ulica Konopnickiej" drodze w Dzier-
gowicach, oznaczonej numerem dzia³ki 2249/2.

6. Nadaje siê nazwê "ulica Morcinka" drodze w Dziergo-
wicach oznaczonej numerem dzia³ki 2264/1

7. Nadaje siê nazwê "ulica Wiejska" drodze w Grabów-
ce, oznaczonej numerem dzia³ki 65.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda
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Uchwa³a Nr  IX/ 56 /2003
Rady  Gminy  w  Bierawie

 z  dnia   6 czerwca  2003r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w³asnej Nr XXXII/ 289/2001 z dnia 27 grudnia 2001r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

kowy uznaje siê datê zrealizowania tej wp³aty przez najemcê w
placówce bankowej lub pocztowej.

2. Strony umowy najmu mog¹ uzgodniæ odmienny tryb i
termin zap³aty czynszu i op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ lokalu.

§  2.Pozosta³e zapisy aneksowanej uchwa³y pozostaj¹ bez
zmian i maj¹ moc obowi¹zuj¹c¹.

§  3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bie-
rawa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda
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Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.  U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z pó�n.  zm.) oraz   art. 26 ust.1 i 2  ustawy  z  dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz.139; Nr 41 poz.412, Nr 111 poz.1279;  2000 r. Nr 12 poz.136,
Nr 109 poz.1157, Nr 120 poz.1268;  2001 r. Nr 14 poz.124, Nr 154
poz.1804;  2002 r. Nr 5 poz.42, Nr 113 poz.984, Nr 130, poz.1112 ) -
Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 1 .Ustalenia podstawowe

1.Uchwala  siê miejscowy  plan zagospodarowania  prze-
strzennego MG/3 dla czê�ci gminy Dobrodzieñ, obejmuj¹cy tere-
ny w miejscowo�ci Kocury.

2.  Przedmiotem planu s¹ tereny obejmuj¹ce dzia³ki ozna-
czone numerami ewidencyjnymi:  181/147  , któr¹ przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oraz nr   1147/146,
któr¹ przeznacza siê na komercyjn¹ dzia³alno�æ us³ugow¹.

3.  Integraln¹ czê�ci¹ miejscowego planu zagospodaro-
wania   przestrzennego jest   rysunek planu   sporz¹dzony na
mapie w skali 1: 1000 i 1: 500,stanowi¹cy  za³¹cznik nr 1  i   nr 2
do uchwa³y.

Rysunek planu okre�la nowe przeznaczenie oraz  warunki
zabudowy i   zagospodarowania  terenów objêtych  planem.

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

cych tereny o ró¿nym  przeznaczeniu i ró¿nym sposobie zagospo-
darowania

b) warunków zabudowy i zasad zagospodarowania tere-
nów objêtych planem

c) warunków wynikaj¹cych z ochrony �rodowiska przyrod-
niczego i kulturowego

d) zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.

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

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

o ró¿nych zasadach  zagospodarowania,
c/symbole przeznaczenia terenów,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy

6. Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.

7. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mówi siê o:
a/ terenie - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony liniami

rozgraniczaj¹cymi obszar   o okre�lonej funkcji oznaczonej odpo-
wiednim symbolem u¿ytkowania,

b/ przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia  dominuj¹cego na danym terenie,

c) urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty technicznego  wyposa¿enia   / nadziemne i pod-
ziemne/ s³u¿¹ce funkcji dominuj¹cej

d) przepisach szczególnych - przepisy ustaw, obowi¹-
zuj¹ce przepisy wykonawcze  oraz Polskie Normy,

e) drogach dojazdowych  wewnêtrznych oraz ci¹gach
pieszo - jezdnych -  nale¿y  przez to rozumieæ drogi publiczne
realizowane na zasadach okre�lonych w  przepisach o dro-
gach publicznych,

 f) us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ dzia³al-
no�æ us³ugow¹, która nie powoduje wystêpowania zjawisk fi-
zycznych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych dla
otaczaj¹cego �rodowiska. W przypadku niniejszego planu na-
le¿y przez to rozumieæ us³ugi handlu, ma³ej gastronomii ,szew-
skie, fryzjerskie, hotelowe  optyczne, krawieckie, lekarskie, us³u-
gi biurowe itp.

g) us³ugach  komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
us³ugi w zakresie gastronomii,  handlu , hoteli, biurowe i itp.
realizowane ze �rodków finansowych inwestora

h) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ
dzia³alno�æ gospodarcz¹ o charakterze us³ugowym lub us³u-
gowo - produkcyjnym lub inna, która nie powoduje wystêpowa-
nia zjawisk fizycznych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub   do-
kuczliwych dla otoczenia i terenów s¹siednich, w szczególno-
�ci nie powoduj¹ca:

1/ emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre-
�lone w przepisie szczególnym, w tym ha³asu od obs³uguj¹-
cych �rodków transportu,

2) przekroczenia dopuszczalnych warto�ci stê¿eñ sub-
stancji  zanieczyszczaj¹cych   powietrze, w tym emisji nieprzy-
jemnych zapachów i  odorów,

3) wytwarzania odpadów w ilo�ci powy¿ej 100 ton w ci¹-
gu roku,

4/ konieczno�ci korzystania z pojazdów transportu ciê¿kiego ;

i/ przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko - nale¿y przez to  rozumieæ przedsiêwziêcia
inwestycyjne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywa-
nia  na   �rodowisko i przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co od-
dzia³ywaæ   na  �rodowisko, dla  których  obowi¹zek sporz¹dze-
nia raportu oddzia³ywania na   �rodowisko mo¿e byæ   wymaga-
ny, na podstawie przepisów szczególnych

j/ odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ nie-
czysto�ci sta³e i ciek³e powstaj¹ce    w  gospodarstwach do-
mowych, w obiektach u¿yteczno�ci publicznej  oraz   obs³ugi
ludno�ci, w tym nieczysto�ci gromadzone w zbiornikach
bezodp³ywowych, porzucone wraki pojazdów   mechanicznych
oraz odpady   uliczne, z wyj¹tkiem  odpadów niebezpiecznych z
zak³adów  opieki zdrowotnej oraz weterynaryjnych.
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Uchwa³a  Nr IX/59/03
Rady  Miejskiej  w Dobrodzieniu

z dnia 27 czerwca  2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/3 dla czê�ci gminy Dobrodzieñ.
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§ 2. Ustalenia   dotycz¹ce   terenów  objêtych  planem

   Dla terenów objêtych planem nadaje siê symbole  i ustala
siê nastêpuj¹ce  przeznaczenie :

 MN  -  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zasady  zago-
spodarowania terenu  oznaczonego  symbolem MN :

a/ zasady zagospodarowania terenu:

1/ Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkanio-
wa  jednorodzinna ,

2/ Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca   postojowe dla samochodów i rowe-
rów, niezbêdna infrastruktura techniczna,  zieleñ i  urz¹dzenia
rekreacji przydomowej, ogrody,

3/ Dopuszczalne funkcje towarzysz¹ce - us³ugi bytowe i
us³ugi o charakterze nieuci¹¿liwym ,nie   przekraczaj¹ce 40%
powierzchni u¿ytkowej zabudowy   mieszkalnej  istniej¹cej w
granicach dzia³ki, realizowane w formie obiektu wolno stoj¹cego,
wbudowanego lub przybudowanego do  budynku   mieszkalnego,

4/ Zabrania siê lokalizacji w granicach dzia³ek obiektów i
urz¹dzeñ us³ugowych  i produkcyjnych zaliczonych, zgodnie z
przepisami szczególnymi do przedsiêwziêæ  mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko,  podlegaj¹cych procedurze oce-
ny oddzia³ywania na �rodowisko,

 5/ Dopuszcza siê podzia³ terenu pod warunkiem, ¿e po-
dzia³ bêdzie zapewnia³ powierzchnie dzia³ek  pozwalaj¹ce na
prawid³owe ich zagospodarowanie  oraz bêdzie zapewnia³   do-
stêp do komunikacji   zewnêtrznej  i sieci   urz¹dzeñ  infrastruktu-
ry technicznej,

b) warunki, standardy  kszta³towania  zabudowy  terenu:

1/ Budynki mieszkalne wolno stoj¹ce, dozwolone bli�niacze

2/ Odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la
rysunek planu

3/ Wysoko�æ nowo realizowanej zabudowy nie mo¿e prze-
kroczyæ 2 kondygnacji  nadziemnych (poddasze u¿ytkowe) lecz
nie wiêcej ni¿ 12 m, licz¹c od poziomu   terenu ( najni¿szego) od
szczytu kalenicy, o pokryciu dachówk¹ ceramiczn¹ lub innymi
materia³ami o fakturze dachówkopodobnej,

4/ Minimalny poziom pod³ogi parteru budynku ustala siê
co najmniej 0,50 m nad  poziomem jezdni drogi

5 /Architektura budynków dostosowana wygl¹dem i skal¹ do
otoczenia, wskazane  nawi¹zanie do formy regionalnej, uk³ad kalenicy
budynku dostosowaæ do  budynku istniej¹cego na s¹siedniej dzia³ce,

  6/ Dachy o symetrycznym uk³adzie po³aci / dopuszczalne
wielospadowe /

   7/  Dopuszcza siê stosowanie dachów jednospadowych
wy³¹cznie w budynkach  gospodarczych lub towarzysz¹cych,

   8/  Dopuszcza siê przeznaczanie pod zabudowê ( w tym utwar-
dzone nawierzchnie,   doj�cia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie
do 40 % powierzchni dzia³ki,  pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowa jako
czynn¹ biologicznie (trawniki, zieleñ   ozdobna, ogrody itp.),

9/Ustala siê zasadê lokalizowania budynków gospodar-
czych na zapleczu dzia³ki z  mo¿liwo�ci¹ usytuowania bezpo-
�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada lub  dobudowanych do bu-
dynków gospodarczych na dzia³kach s¹siednich,

10/ W  przypadku lokalizacji funkcji towarzysz¹cych  (us³ug)
ustala   siê  obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci miejsc
postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i przeby-
waj¹cych okresowo,

11)Ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e przekraczaæ pasa drogo-
wego

12)Wjazd na drogê nale¿y uzgodniæ z zarz¹dc¹ drogi

13) Ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu i wibracji w �ro-
dowisku, powodowane  przez   poszczególne grupy ha³asu w tym
drogowego, z wy³¹czeniem ha³asu   powodowanego   przez linie
elektroenergetyczne, wyra¿one równowa¿nym    poziomem d�wiêku
A w dB na  granicy dzia³ek terenów zabudowy MN:

 a/ od �róde³ komunikacji drogowej:
 Leg dla dnia       [ 6oo - 22oo ]      - 55 dB(A)
 Leg dla nocy       [ 22oo - 6oo]      - 45 dB(A)

 b/ od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:
 Leg dla dnia       [ 6 oo- 22oo ]       - 45 dB(A)
 Leg dla nocy       [ 22oo - 6oo ]       - 40 dB(A).

UC  -  teren komercyjnej dzia³alno�ci us³ugowej

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady, warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu oznaczonego symbolem U:

a/zasady zagospodarowania terenu:

1/ Przeznaczenie podstawowe - us³ugi  o charakterze
komercyjnym ( handlu,  gastronomii , hotelowe, biurowe itp.

2/ Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - urz¹dzenia sportu i re-
kreacji towarzysz¹ce   us³ugom,  budynki gara¿owe i gospodar-
cze oraz miejsca  postojowe dla  samochodów, niezbêdna in-
frastruktura techniczna, zieleñ, ma³a architektura

3/ Dopuszcza siê realizacje pomieszczeñ mieszkalnych
dla prowadz¹cego   dzia³alno�æ us³ugow¹ w poddaszu budyn-
ku us³ugowego lub jako budynku  wolno stoj¹cego na dzia³ce

4/ Zabrania siê lokalizacji w granicach dzia³ki obiektów i
urz¹dzeñ us³ugowych  i produkcyjnych, zaliczonych zgodnie z
przepisami szczególnymi do  przedsiêwziêæ  mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko,  podlegaj¹cych  procedurze oce-
ny  oddzia³ywania na �rodowisko

 5) Dopuszcza siê podzia³ terenu pod warunkiem, ¿e po-
dzia³ bêdzie zapewnia³    powierzchnie dzia³ek  pozwalaj¹ce na
prawid³owe ich zagospodarowanie oraz bêdzie zapewnia³   do-
stêp do komunikacji   zewnêtrznej  i sieci  urz¹dzeñ infrastruktu-
ry technicznej;

 b) warunki, standardy kszta³towania  zabudowy terenu:

1/Dopuszczalna rozbiórka budynków o z³ym stanie technicz-
nym , przebudowa i remonty w dostosowaniu do nowej funkcji

2/Przy remontach i przebudowie nale¿y architekturê bu-
dynków dostosowaæ do  otoczenia, utrzymaæ ich regionalny cha-
rakter,
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3/Pod zabudowê ,w tym utwardzone nawierzchnie,  doj�cia
i dojazdy, parkingi i   tarasy nale¿y przeznaczyæ maksymalnie do
60 % powierzchni dzia³ki, pozosta³¹   czê�æ nale¿y  u¿ytkowaæ jako
czynn¹ biologicznie (trawniki, zieleñ ozdobna,  ogrody itp.)

4/Nowe  budynki gospodarcze, w tym gara¿e nale¿y sytu-
owaæ na zapleczu  dzia³ki, z mo¿liwo�ci¹ usytuowania bezpo-
�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada  lub  dobudowanych do bu-
dynków gospodarczych na dzia³kach s¹siednich,

 5/ Ustala  siê  obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci
miejsc postojowych dla  samochodów u¿ytkowników sta³ych i
przebywaj¹cych okresowo,

6/Ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e przekraczaæ pasa drogowego
7/Wjazd na drogê nale¿y uzgodniæ z zarz¹dc¹ drogi
8/ Ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu i wibracji w

�rodowisku powodowane  przez    poszczególne grupy ha³asu w
tym drogowego, z wy³¹czeniem ha³asu   powodowanego  przez
linie elektroenergetyczne, wyra¿one równowa¿nym   poziomem
d�wiêku A w dB na  granicy terenu UC :

a/ od �róde³ komunikacji drogowej:
Leg dla dnia       [ 6oo - 22oo ]        - 60dB(A)
Leg dla nocy       [ 22oo - 6oo ]       - 50 dB(A)

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

§ 3. Zasady  obs³ugi  w zakresie infrastruktury  technicznej
1.Zaopatrzenie w wodê : z istniej¹cej wiejskiej sieci wodo-

ci¹gowej oraz jej rozbudowê na   terenie objêtym  planem.
2. Odprowadzanie �cieków:
  a) �cieki komunalne -    w okresie przej�ciowym dozwolo-

ne jest odprowadzenie �cieków   do bezodp³ywowych szczelnych
zbiorników na nieczysto�ci p³ynne (szamba)  lokalizowanych na
dzia³kach objêtych planem,  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi  szczegól-
nymi, docelowo   do sieci kanalizacji sanitarnej wsi Kocury z   prze-
sy³em do  oczyszczalni  �cieków w  Dobrodzieniu

 b)  zakaz odprowadzania �cieków bezpo�rednio do wód
powierzchniowych  oraz gruntu

 c)  dopuszcza siê przydomowe indywidualne oczyszczal-
nie �cieków.

3. Odprowadzanie wód opadowych:
1/wody opadowe z terenów dróg, powierzchni utwardzo-

nych, miejsc postojowych,   parkingów, po uprzednim oczyszcze-
niu w urz¹dzeniach oczyszczaj¹cych,   odprowadziæ nale¿y do sys-
temu odprowadzania wód powierzchniowych ( rowów i   cieków ),
na warunkach okre�lonych w pozwoleniu wodno - prawnym.

Docelowo przewidywana realizacja kanalizacji deszczowej
zbieraj¹cej wody opadowe  z nawierzchni  utwardzonych (placów,
terenów zabudowy

2/na terenach zabudowy jednorodzinnej dozwolone jest
zagospodarowanie wód  opadowych w obrêbie dzia³ki.

4.Elektroenergetyka :
a/  Zasilanie zabudowy -  istniej¹c¹ sieci¹ niskiego napiê-

cia  na warunkach zarz¹dcy  napiêcia.

5. Zaopatrzenie w ciep³o - z kot³owni indywidualnych ze
stosowaniem paliw o niskiej   wielko�ci emisji. Mo¿liwo�æ lokali-
zacji zbiornika gazu p³ynnego na terenie dzia³ki  budowlanej.

§ 4. Zasady  zagospodarowania  terenów  i  obiektów
podlegaj¹cych  ochronie

W przypadku stwierdzenia w trakcie prac ziemnych  istnie-
nia przedmiotów oraz obiektów  nieruchomych  i   nawarstwieñ  o

cechach stanowisk archeologicznych, nale¿y niezw³ocznie  po-
wiadomiæ   Pañstwow¹ S³u¿bê Ochrony Zabytków celem zor-
ganizowania nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego.
Ratownicze badania archeologiczne finansuje   inwestor.

§ 5. Zasady  ochrony  �rodowiska  przyrodniczego:
1/Wierzchni¹ warstwê gleby ( humusu ) przed przyst¹-

pieniem do budowy nale¿y zdj¹æ i  zagospodarowaæ  przy re-
kultywacji terenu

2/Na terenach  objêtych planem  zabrania siê lokalizo-
wanie obiektów oddzia³ywuj¹cych na otoczenie w zakresie
ha³asu i wibracji, emisji zanieczyszczeñ do atmosfery,    zanie-
czyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby,
jak równie¿   promieniowania elektromagnetycznego, w stop-
niu przekraczaj¹cym dopuszczalne normy

3/Na terenach objêtych planem  zabrania siê wprowa-
dzania nie oczyszczonych  �cieków do wód powierzchniowych,
podziemnych oraz gruntu

4/Gospodarka odpadami - odprowadzanie nieczysto�ci
sta³ych komunalnych do  kontenerów i ich pó�niejsze usuwa-
nie na wysypisko komunalne w Dobrodzieniu, na  warunkach
okre�lonych przez dysponenta wysypiska. Postêpowanie z
odpadami innymi,  zgodnie z   zasadami okre�lonymi w przepi-
sach o odpadach.

§ 6. Ustalenia pozosta³e:
1.Przy dokonywaniu podzia³u nieruchomo�ci nale¿y

uwzglêdniaæ zasadê dostêpno�ci wyznaczonych dzia³ek do ko-
munikacji zewnêtrznej i sieci uzbrojenia technicznego lub usta-
laæ s³u¿ebno�æ oraz umo¿liwiaæ wykonania innych ustaleñ wy-
nikaj¹cych z uchwa³y i obowi¹zuj¹cych przepisów szczegól-
nych .

2.Tereny, dla których plan miejscowy ustala  inne od do-
tychczasowego przeznaczenie, mog¹ byæ wykorzystane w spo-
sób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodne-
go z planem.

3.W sprawach nie okre�lonych ustaleniami niniejszego
planu, obowi¹zuj¹ przepisy ustaw szczególnych i norm.

§ 7. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art.36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê nastêpuj¹c¹ stawkê
procentow¹ w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci
objêtej niniejszym planem, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej
op³aty uiszczonej przez w³a�ciciela nieruchomo�ci, w przypad-
ku jej zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniej-
szego planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce - w wysoko�ci:

- dla terenu MN 5  %.
- dla terenu UC 15  %.
Przy zbywaniu nieruchomo�ci po³o¿onych na terenach

okre�lonych niniejszym planem, Burmistrz Dobrodzienia po-
bierze jednorazow¹ op³atê, okre�lon¹ na wy¿ej wymienionym
poziomie w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci .

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Dobrodzienia.

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

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

                                                                                               Przewodnicz¹cy
 Rady  Miejskiej

                                                            Joachim Kiwic
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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
z pó�n.zm./ - Rada Miejska w G³ogówku uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Uchyla siê w ca³o�ci uchwa³ê Nr XXXVIII/285/2002
Rady Miejskiej w G³ogówku z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie
zasad wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów al-
koholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu i poza miej-
scem sprzeda¿y oraz przeprowadzania kontroli w zakresie prze-
strzegania zasad obrotu tymi napojami na terenie miasta i gmi-
ny G³ogówek.
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Uchwa³a Nr VII/68/2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

  z dnia 17 czerwca 2003 r.

uchylaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad wydawania i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu i poza miejscem sprzeda¿y .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci  i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi  ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231,  Nr 167, poz. 1372 ) -
Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê, ¿e miejsce sprzeda¿y, podawania i spo-
¿ywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodków nie
mo¿e znajdowaæ siê w bezpo�rednim s¹siedztwie :

a) szkó³ oraz innych placówek o�wiatowo - wychowaw-
czych, opiekuñczych, domu dziecka i internatów,

b) ko�cio³a,
c) zak³adów pracy,
d) szpitala,
e) zak³adu karnego.
2. Za bezpo�rednie s¹siedztwo w rozumieniu uchwa³y

przyjmuje siê wspóln¹ granicê geodezyjn¹.
3. Nie zezwala siê na usytuowanie miejsc sprzeda¿y, po-

dawania i spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie obiek-
tów sportowych, k¹pieliska miejskiego, parków, dworca.

4. Zakaz, o którym mowa w ust.3, nie dotyczy zezwoleñ
jednorazowych na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych
udzielanych na imprezy i festyny zg³aszane w Urzêdzie Miejskim
w Grodkowie.

§2. 1. Zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów alko-
holowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y
mog¹ byæ wydane podmiotom gospodarczym na sprzeda¿ pro-
wadzon¹ w zak³adach gastronomicznych, za wyj¹tkiem barów
mlecznych.

2. W przypadku placówek ma³ej gastronomii i sezono-
wych punktów gastronomicznych sprzeda¿ i podawanie napo-
jów alkoholowych mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie w placów-
kach zlokalizowanych na terenach rekreacyjno - wypoczynko-
wych i dotyczy wy³¹cznie sprzeda¿y i podawania napojów alko-
holowych do 4,5% oraz piwa.

3. " Ogródki piwne" mog¹ funkcjonowaæ przy lokalach, w
których prowadzona jest sprzeda¿ i podawanie napojów alko-
holowych.

4. Placówki prowadz¹ce sprzeda¿ i podawanie napojów
alkoholowych winny byæ wyposa¿one  w toalety dla klientów.

§3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Burmistrz
Grodkowa mo¿e wydaæ zezwolenie  na sprzeda¿ napojów alko-
holowych dla placówek, które nie spe³niaj¹ wymogów okre�lo-
nych w §1 ust.1, pod warunkiem uzyskania zgody kierowników
jednostek wyszczególnionych w §1 ust.1 i po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych   w Grodkowie.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr XX / 215 /01 Rady Miejskiej z
dnia 26 wrze�nia 2001r. w sprawie ustalenia zasad usytuowa-
nia miejsc i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski
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Uchwa³a Nr  VI  / 57 /03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 4 czerwca  2003r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych .
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Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt.13  ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym  / Dz. U.  z  2001 r  Nr 142, poz.1591; 2002 r. Nr 23
poz.230, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806 / - uchwala siê ,
co  nastêpuje :

§ 1. Po³o¿onej  w granicach  administracyjnych  miasta   Kluczbork
n/w  nieruchomo�ci :

   1)  dzia³ce  nr  76/3  ark. m.5  stanowi¹cej  zurbanizowane  tereny
niezabudowane  po³o¿onej  w obrêbie  ul. S³owackiego,  nadaje siê  nazwê
"  Jana  Brzechwy ".
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 U c h w a ³ a   Nr   XI/93/03
 Rady  Miejskiej  w Kluczborku

 z dnia  10 czerwca  2003 r.

 w sprawie  nadania  nazwy  ulicy  na  terenie miasta  Kluczbork.

 § 2.  Usytuowanie  dzia³ki,   o której  mowa  §  1 , przedstawia
za³¹cznik  mapowy.

 § 3. Wykonanie  uchwa³y  powierza siê  Burmistrzowi   Miasta
Kluczborka.

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

Przewodnicz¹cy Rady  Miejskiej
w  Kluczborku

                                                                       Janusz  Kêdzia
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Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679,  1998 r. Nr 106, poz. 668,  2002 r.
Nr 113, poz. 984)- Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1. Na obszarach miasta Kluczborka wprowadza siê op³a-
ty za parkowanie pojazdów samochodowych, w celu zwiêksze-
nia ich rotacji na obszarze charakteryzuj¹cym siê znacznym defi-
cytem miejsc postojowych.

§ 2. 1.  Obowi¹zek wniesienia op³aty za parkowanie pojaz-
dów samochodowych dotyczy  parkingów zlokalizowanych poza
obszarem drogi publicznej na terenach stanowi¹cych w³asno�æ
gminy Kluczbork, okre�lonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

2.  Miejsca postojowe, objête obowi¹zkiem wnoszenia
op³at, s¹ ogólnodostêpnymi i niestrze¿onymi obiektami u¿ytecz-
no�ci publicznej.

§ 3. 1.  Wnoszenie op³at za parkowanie obowi¹zuje w dni
powszednie tj.:

a)  od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 900 do 1700,
b)  w soboty w godzinach od 900 do 1300

2.  Nale¿no�ci za parkowanie mo¿na wnosiæ w postaci:
a)  op³aty jednorazowej (podstawowej) poprzez zakup bile-

tu parkingowego typu A,
b)  op³aty dziennej poprzez zakup biletu parkingowego typu B,
c)  op³aty zrycza³towanej poprzez zakup abonamentu mie-

siêcznego typu AM,
d)  op³aty rocznej poprzez zakup winiety mieszkañca WM ,
e)  op³aty zrycza³towanej poprzez zakup abonamentu mie-

siêcznego typu BK,
f)  op³aty rocznej poprzez zakup abonamentu rocznego typu AR .
3.  Wzory biletów, abonamentów i identyfikatorów okre�la

Miejski Zarz¹d Obiektów Komunalnych w Kluczborku lub Admini-
strator parkingów.

§ 4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za parkowanie
pojazdów samochodowych:

1) op³ata jednorazowa (podstawowa) za parkowanie jed-
norazowe za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê:

- od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 900 do 1700

  a w soboty w godzinach od 900 do 1300             - 1,00 z³

2) op³ata dzienna:
- za jeden dzieñ parkowania od poniedzia³ku do pi¹tku  - 6,00 z³
- za parkowanie w sobotê                                              -  4,00 z³

3) op³ata za abonament miesiêczny typu AM na wszystkich
miejscach parkingowych bêd¹cych w zarz¹dzie Miejskiego Za-
rz¹du Obiektów Komunalnych w Kluczborku          - 80,00 z³

4) op³ata roczna poprzez zakup winiety mieszkañca WM
                                                                   -          100,00 z³
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w sprawie wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach  w Kluczborku, zlokalizowa-
nych na nieruchomo�ciach nie bêd¹cych drogami publicznymi oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych op³at.

5) op³ata za abonament miesiêczny typu BK (koperta) za
zastrze¿enie ca³odobowe wydzielonego miejsca parkingowe-
go na prawach wy³¹czno�ci:             -        500,00 z³

6 ) op³ata za abonament roczny typu AR umo¿liwiaj¹cy
parkowanie na wszystkich miejscach parkingowych bêd¹cych
w zarz¹dzie Miejskiego Zarz¹du Obiektów Komunalnych w
Kluczborku :                                                        -       700,00 z³

§ 5. Ustala siê zerow¹ stawkê op³at parkingowych za
parkowanie pojazdów samochodowych dla nastêpuj¹cych u¿yt-
kowników:

1)  kieruj¹cych pojazdami uczestnicz¹cymi w akcji zwi¹-
zanej z ratowaniem ¿ycia, zdrowia ludzkiego, mienia lub za-
pewnieniem bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,

2)  kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami s³u¿b miejskich
oraz s³u¿b zwi¹zanych z techniczn¹ infrastruktur¹ miasta pod-
czas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych,

3)  kieruj¹cych pojazdami TAXI w miejscach wyznaczo-
nych znakami drogowymi D-19 i D-20,

4)  kieruj¹cych samochodami dostawczymi (oznakowa-
nymi zgodnie z wymogami)  za parkowanie jednorazowe do
0,5 godz.

5)  niepe³nosprawnych kieruj¹cych pojazdami oznako-
wanymi.

§ 6. W razie stwierdzenia nie wniesienia op³aty za parko-
wanie pojazdu samochodowego, ustala siê op³atê podwy¿-
szon¹ stanowi¹c¹ dziesiêciokrotno�æ stawki jednorazowej
(podstawowej).

§ 7. 1.  Op³aty ustalone w § 4 pkt 1 i 2 pobierane bêd¹
rêcznie przez wyznaczonego inkasenta.

2.  Op³aty ustalone w § 4 pkt 3, 4 i 5 pobierane bêd¹ w
Miejskim Zarz¹dzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku lub
przez Administratora parkingów.

§ 8. Szczegó³owe zasady zwi¹zane z wprowadzeniem
op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach,
o których mowa w § 2 uchwa³y, zawiera Regulamin parkowa-
nia pojazdów samochodowych na parkingach w Kluczborku,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

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

§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
publikacji  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskie-
go w Kluczborku .

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr  XI/96/03

z dnia 10 czerwca 2003 r
Rady Miejskiej w Kluczborku

WYKAZ
parkingów objêtych op³atami parkingowymi

1.  Parking w rynku, obejmuj¹cy dzia³kê nr 167/2 Ark. m. 6
(szacunkowa liczba miejsc parkingowych: 92)

2.  Parking przy ul. Podwale, obejmuj¹cy dzia³ki nr  72/4,
71/4,  70/4, 69/2, 68/2, 67/4, Ark. m. 6   (szacunkowa liczba miejsc
parkingowych: 13)

3. Parking przy ul.Pu³askiego, obejmuj¹cy dzia³kê nr 115/2 ,159
Ark. m. 6 (szacunkowa liczba miejsc parkingowych:16)

4.  Parking przy Pl. Matejki, obejmuj¹cy dzia³ki nr 228/2,
246/1  ,   Ark. m. 6 (szacunkowa liczba miejsc parkingowych: 27)

5.  Parking przy ul. Wolno�ci, obejmuj¹cy dzia³kê nr 141/1
Ark. m. 5 (szacunkowa liczba miejsc parkingowych: 55)

6. Parkingi przy ul. Sk³odowskiej, obejmuj¹ce dzia³ki nr 1/1
Ark. m. 8 (szacunkowa liczba miejsc parkingowych: 31)

7.  Parking przy ul. Opolskiej obejmuj¹cy dzia³kê nr 1
Ark. m. 11 (szacunkowa liczba miejsc parkingowych: 37).

Za³¹cznik nr 2
 do uchwa³y Nr XI /96/03

z dnia 10 czerwca 2003 r.
Rady Miejskiej w Kluczborku

REGULAMIN
parkowania pojazdów samochodowych na parkin-

gach w Kluczborku

I. ZASADY  OGÓLNE
1.  U¿yte w niniejszym "Regulaminie parkowania pojaz-

dów samochodowych na parkingach w Kluczborku", zwanego
dalej Regulaminem okre�lenia oznaczaj¹:

a)  parkingi - obszary, na których za parkowanie pojazdów
samochodowych pobierana jest op³ata parkingowa, zlokalizo-
wane poza obszarem drogi publicznej na terenach stanowi¹-
cych w³asno�æ gminy Kluczbork, okre�lonych w za³¹czniku nr 1
do uchwa³y  Nr XI/96/03  z dnia  10 czerwca 2003 r. Rady Miej-
skiej w Kluczborku,

b)  parkowanie pojazdu na parkingu - unieruchomienie
pojazdu na parkingu trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê nie wyni-
kaj¹ce z warunków lub przepisów ruchu drogowego na drogach
publicznych i parkingach p³atnych niestrze¿onych,

c)  administrator parkingów - jednostka odpowiedzialna
za parkingi na zasadach okre�lonych w umowie zawartej z Miej-
skim Zarz¹dem Obiektów Komunalnych  w Kluczborku.

2.  Op³aty parkingowe pobierane s¹ przez Miejski Zarz¹d
Obiektów Komunalnych  w Kluczborku.

3.  Do wydruku i dystrybucji biletów, kart, abonamentów i
identyfikatorów upowa¿niony jest Miejski Zarz¹d Obiektów Ko-
munalnych w Kluczborku.

4.  Wzory biletów, abonamentów i identyfikatorów okre�la
Miejski Zarz¹d Obiektów Komunalnych w Kluczborku

5.  W przypadku powo³ania Administratora parkingów, czyn-
no�ci nadzoruj¹ce jego pracê pe³ni Miejski Zarz¹d Obiektów
Komunalnych w Kluczborku.

6.  Miejsca parkingowe s¹ niestrze¿one.
7.  P³atnym parkowaniem objête zosta³y parkingi zlokali-

zowane poza obszarem drogi publicznej na terenach stanowi¹-
cych w³asno�æ gminy Kluczbork, okre�lonych w za³¹czniku nr 1
do uchwa³y Rady Miejskiej  Nr XI/96/2003 z dnia 10 czerwca2003 r.

8.  Przychody z tytu³u op³at za parkowanie na parkingach,
bêd¹ stanowi³y przychód Miejskiego Zarz¹du Obiektów Komu-
nalnych w Kluczborku.

9.  Parkowanie pojazdów na parkingach:
a)  od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 900 do 1700,
b)  w soboty w godzinach od 900 do 1300

jest dozwolone wy³¹cznie po wniesieniu op³aty.
10. Stawki op³at za parkowanie na parkingach w Klucz-

borku okre�la Rada Miejska  w Kluczborku.
11. Zmiany wysoko�ci op³at za parkowanie na parkingach

nie mog¹ nastêpowaæ czê�ciej ni¿ raz w roku.
12. Dowód wniesienia op³aty parkingowej uprawnia do

parkowania na okre�lony czasokres na wszystkich parkingach
okre�lonych w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr XI/96/03  z dnia
10 czerwca 2003r. Rady Miejskiej w Kluczborku.

13. Dowód wniesienia op³aty parkingowej winien byæ
umieszczony za przedni¹ szyb¹ pojazdu w sposób ca³kowicie
widoczny z zewn¹trz.

14.  Identyfikator - winieta  mieszkañca WM jest dokumen-
tem wydawanym na wniosek mieszkañca w formie karty.

15.  Prawo do nabycia identyfikatora mieszkañca maj¹
w³a�ciciele lub wspó³w³a�ciciele pojazdów, którzy legitymuj¹ siê
sta³ym miejscem zameldowania na posesji s¹siaduj¹cej z par-
kingiem. Obszar obowi¹zywania identyfikatora obejmuje par-
king s¹siaduj¹cy z posesj¹, w której zameldowany jest miesz-
kaniec.

16.  Abonament miesiêczny typu AM i roczny AR jest doku-
mentem wydawanym w formie karty. Posiadanie tego abona-
mentu uprawnia do parkowania na wolnych i niezastrze¿onych
miejscach na parkingach bêd¹cych w zarz¹dzie Miejskiego Za-
rz¹du Obiektów Komunalnych w Kluczborku.

17.  Abonament miesiêczny typu BR jest dokumentem
wydawanym na wniosek zainteresowanego w formie karty za-
wieraj¹cej numer rejestracyjny pojazdu i termin wa¿no�ci. Po-
siadanie tego abonamentu potwierdza zastrze¿enie ca³odo-
bowe wydzielonego miejsca parkingowego na prawach wy³¹cz-
no�ci. W przypadku zainteresowania kilku chêtnych jednym za-
strze¿onym miejscem parkingowym decyduje kolejno�æ zg³o-
szeñ. Koszt urz¹dzenia tego miejsca parkingowego obci¹¿a
u¿ytkownika koperty (oznakowanie pionowe i poziome, blokada
parkingowa).

18.  Kieruj¹cy taksówkami i parkuj¹cy poza wyznaczonymi
miejscami do postoju taksówek  za pomoc¹ znaków drogowych
D-19 i D-20 zobowi¹zani s¹ do wnoszenia op³at parkingowych.

19.  Zasady okre�lone w Regulaminie nie obowi¹zuj¹ na
parkingach strze¿onych i le¿¹cych  w pasie drogowym

II.  KONTROLE  OP£AT  PARKINGOWYCH
1.  Do kontroli wnoszonych op³at parkingowych i przestrze-

gania niniejszego Regulaminu upowa¿nieni s¹ pracownicy Miej-
skiego Zarz¹du Obiektów Komunalnych w Kluczborku, funkcjo-
nariusze Stra¿y Miejskiej i Policji.

2.  W razie stwierdzenia nie wniesienia op³aty za parkowa-
nie pojazdu samochodowego ustala siê op³atê podwy¿szon¹
stanowi¹c¹ dziesiêciokrotno�æ stawki jednorazowej (podsta-
wowej). Op³aty te bêd¹ zasila³y konto  Miejskiego Zarz¹du Obiek-
tów Komunalnych w Kluczborku, który bêdzie prowadzi³ admini-
stracyjne postêpowanie egzekucyjne.

3.  O naruszeniu postanowieñ Regulaminu, Miejski Za-
rz¹d Obiektów Komunalnych w Kluczborku natychmiast powia-
damia Stra¿ Miejsk¹.
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III.  ZADANIA  ADMINISTRATORA  PARKINGÓW
1.  W przypadku powo³ania Administratora parkingów do

jego zadañ, nale¿y miêdzy innymi:
a)  opracowanie projektu funkcjonowania parkingów i pro-

jektu oznakowania parkingów na podstawie inwentaryzacji
miejsc parkingowych,

b)  opracowanie wzorów: biletów, abonamentów i identyfi-
katorów,

c)  drukowanie i dystrybucja biletów, abonamentów i iden-
tyfikatorów,

d)  opracowanie systemu pobierania i kontroli op³at par-
kingowych,

e)  pobieranie i kontrola uiszczanych op³at parkingowych,
f)  prowadzenie ewidencji pobranych op³at parkingowych,
g)  wspó³praca ze �rodkami masowego przekazu w za-

kresie funkcjonowania parkingów,

h)  zapewnienie ³¹czno�ci pracowników obs³uguj¹cych
parkingi z dy¿urnym Stra¿y Miejskiej,

i)  podanie do publicznej wiadomo�ci cennika op³at za
parkowanie na parkingach,

j)  prowadzenie ewidencji nie uiszczonych op³at,
k)  wspó³praca ze Stra¿¹ Miejsk¹ w zakresie informacji o

nieprawid³owo zaparkowanych pojazdach,
l)  utrzymanie porz¹dku i czysto�ci oraz prowadzenie bie-

¿¹cej konserwacji na parkingach,
m)  kontrola przestrzegania Regulaminu,
n)  zadania zwi¹zane z administracyjnym postêpowaniem

egzekucyjnym .
2.  Szczegó³owe prawa, obowi¹zki i zasady rozliczania siê

Administratora parkingów okre�la umowa zawarta pomiêdzy
Administratorem parkingów a Miejskim Zarz¹dem Obiektów
Komunalnych w Kluczborku.

Na podstawie art. 18 ust. 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 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214, poz.
1806/ oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56,
poz. 357,  1998r.  Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,  2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz.
1323,  2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 ; 2002 r. Nr 4,
poz. 32, Nr 113, poz. 984 i Nr 240,  poz. 2052) oraz rozporz¹dze-
nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w spra-
wie wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, sposobu obliczania wysoko�æ stawki wyna-
grodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wy-
kazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych
do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznania dodat-
ku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy
stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy
oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia
i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat
(Dz. U. Nr 39, poz. 455,  Nr 100, poz. 1074, 2001 r. Nr 52, poz.
544,  2002 r. Nr 160, poz. 1323, 2003 r. Nr 34, poz. 286) -  Rada
Miejska w Korfantowie uchwala:

§ 1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr XXII/146/2000 Rady
Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 wrze�nia 2000 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ oraz warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywa-
cyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe oraz godziny dora�nych zastêpstw, a tak¿e wy-
soko�æ oraz zasady przyznawania i wyp³acania dodatku miesz-
kaniowego wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

 w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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Uchwa³a Nr VII/59/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia Regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ oraz warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych

sk³adników wynagrodzenia, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny dora�nych zastêpstw,
 a tak¿e wysoko�æ oraz zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.

"2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy,  w wysoko�ci uzale¿nio-
nej od liczby cz³onków rodziny  i wyp³acany jest co miesi¹c w
wysoko�ci :

1)  2 % miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia
za pracê pracowników, og³oszonego przez Prezesa Rady Mini-
strów w Monitorze Polskim lub w Dzienniku Ustaw w drodze
rozporz¹dzenia Rady Ministrów,

2) zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem" dla
1 osoby,

3)  3 % minimalnego wynagrodzenia dla 2 osób,
4)  4 % minimalnego wynagrodzenia dla 3 osób,
5)  5 % minimalnego wynagrodzenia dla 4 i wiêcej osób.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VI/50/2003 Rady Miejskiej w
Korfantowie z dnia 28 maja 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w spra-
wie ustalenia Regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ oraz wa-
runki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, mo-
tywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych in-
nych sk³adników wynagrodzenia, zasady wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe oraz godziny dora�nych zastêpstw, a tak-
¿e wysoko�æ oraz zasady przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego.

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

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

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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 Na podstawie art.12 ust 2 w zwi¹zku z art.14 ust. 2a usta-
wy z dnia 26 pa�dziernika   1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi  / Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1231, Nr 167, poz. 1372/ - Rada Miejska w Krapkowicach  uchwa-
la , co nastêpuje:

  § 1.  Zezwala siê na sezonowe podawanie i spo¿ywanie
napojów alkoholowych w miejscu  ich  sprzeda¿y  w  tzw. " Ogródku
Piwnym "  na  terenie  Rynku  w   Krapkowicach.

 § 2.  Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
Krapkowic.
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Uchwa³a  Nr VI/84/03
Rady Miejskiej  w  Krapkowicach

z  dnia  25 kwietnia 2003 r.

 w  sprawie  zezwolenia do podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych  na  terenie  krapkowickiego  Rynku.

§ 3.  Traci moc  uchwa³a  Nr XVII/138/96  Rady Miejskiej  w
Krapkowicach  z  dnia   12 lutego 1996 r. w sprawie zakazu
spo¿ywania alkoholu w miejscach publicznych wraz  ze zmian¹.

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

                                                                                     Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                                                  Andrzej   Kulpa

  Na podstawie art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 pa�dzier-
nika 1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231, Nr 167 poz.1371,
2003r. Nr 80,poz.719), Rada Gminy w Lubrzy uchwala ,co nastê-
puje:

§ 1. Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoho-
lowych na terenie gminy Lubrza, zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y, na siedemna�cie.

§ 2. Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoho-
lowych na terenie gminy Lubrza, zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu ( z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miej-
scu sprzeda¿y,  na trzyna�cie.

§ 3. 1. Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych mo¿e
odbywaæ siê w punktach, które usytuowane s¹ w takiej odleg³o-
�ci od obiektów kultu religijnego, placówek szkolnych, przed-
szkolnych i placówek s³u¿by zdrowia, aby nie powodowa³o to
zak³óceñ w pracy tych instytucji.

2. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych wydaj¹c opiniê, o której mowa w art.18 ust.3a ustawy z
dnia 26 pa�dziernika 1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi, ma obowi¹zek oceniæ, czy wydanie
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   Uchwa³a Nr  VI/52/03
Rady Gminy w Lubrzy

 z dnia  24  czerwca  2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych  powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa),
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz zasady usytuowania miejsc

 sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

zezwolenia nie narusza przes³anek zawartych w  § 3 ust.1 niniej-
szej uchwa³y. Przed wydaniem opinii komisja mo¿e zwróciæ siê
o wyra¿enie stanowiska w tej sprawie do zarz¹dców obiektów
wymienionych w § 3 ust. 1 niniejszej uchwa³y lub do przedstawi-
cieli samorz¹du lokalnego miejscowo�ci, w której usytuowane
jest miejsce sprzeda¿y lub podawania napojów alkoholowych.

§ 4. Zabrania siê spo¿ywania napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w lokalach,
sklepach i w najbli¿szym jego otoczeniu.

 § 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lu-
brza.

§ 6. Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Lubrzy Nr XXV/215/01
z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu
( z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y, jak i w miejscu sprzeda¿y napojów alkoholowych,
warunków ich sprzeda¿y oraz zasad wydawania zezwoleñ.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

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

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi £ambinowice, obejmuj¹cy  rejon ul. Kolejowej -
Genera³a Zawadzkiego - Mickiewicza, zwany w dalszej czê�ci
uchwa³y planem.

Ustalenia planu s¹ zgodne z kierunkami  zagospodaro-
wania przestrzennego oraz zasadami polityki przestrzennej,
przyjêtymi przez Radê Gminy w "Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy £ambinowice".

§ 2. 1.Przedmiotem  ustaleñ planu s¹ tereny:
1/ mieszkalnictwa,  oznaczone na rysunku planu symbo-

lem MW, MN, MNj, MNr, MR i  MM,
2/ us³ug publicznych, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem UPa, UPr, UPk i UPs,
3/ us³ug komercyjnych, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem UCc, UCh i UCr,
4/ zieleni,  oznaczone na rysunku planu symbolem  ZP,

ZCc i  ZI,
5/ wytwórczo�ci i sk³adowania, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolem PP i PS,
6/ infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu

symbolem TE,
7/ komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem

KK, KUg, KUz, KUl, KUd, KUc i KS,
8/ rolne, oznaczone na rysunku  planu   symbolem  RM i

RO,
9/ rezerwowe pod rozwój komunikacji, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem  R(KUg), R(KUl)  i R(KUd).
2. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w ust. 1, zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siê dotychcza-
sowy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodarowania
terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

§ 3. Ustalenia  planu zosta³y wyra¿one w postaci:
1/ tre�ci niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cej ustalenia w za-

kresie przeznaczenia terenów, o których mowa w §2, zasad do-
konywania geodezyjnych podzia³ów w³asno�ciowych, standar-
dów zagospodarowania terenów, sposobów i standardów
kszta³towania zabudowy,  warunków ochrony i kszta³towania �ro-
dowiska, warunków ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr
kultury, warunków kszta³towania uk³adów transportowych i ich
powi¹zañ zewnêtrznych, zasady obs³ugi i standardy systemów
infrastruktury technicznej oraz sposoby zagospodarowania te-
renów po³o¿onych w granicach stref  uci¹¿liwych i ochronnych,

2/ rysunku planu sporz¹dzonego  na mapie sytuacyjno -
wysoko�ciowej w skali 1 : 2.000,  stanowi¹cego integraln¹ czê�æ
niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr IX/54//2003
Rady Gminy w £ambinowicach

z dnia 21 czerwca  2003r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi £ambinowice  ,
rejon ul. Kolejowej - Gen. Zawadzkiego - Mickiewicza.

§ 4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zawartymi na rysunku
planu  s¹  nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:

a/ granica obszaru objêtego planem,
b/ granice terenów o ró¿nych kategoriach przeznaczenia -

�ci�le okre�lone,
c/ granice terenów o ró¿nych kategoriach przeznaczenia -

orientacyjne,
d/ linie zabudowy - obowi¹zuj¹ce,
e/ linie zabudowy - nieprzekraczalne,
f/ symbol terenu okre�laj¹cy kategoriê przeznaczenia

(funkcjê terenu),
g/ granica ochrony konserwatorskiej zabytkowego za³o¿e-

nia  ruralistycznego,
h/ obiekty budowlane, ujête w gminnej ewidencji zabytków,
i/ obiekty budowlane, wykazuj¹ce cechy zabytkowe, wska-

zane do ujêcia w gminnej ewidencji zabytków,
j/ kapliczki - objête ochron¹ konserwatorsk¹,
k/ stanowiska archeologiczne,
l/ obowi¹zuj¹cy sposób sytuowania budynku i kalenicy

dachu,
m/ linie podzia³ów w³asno�ciowych - �ci�le okre�lone,
n/ pojedyncze drzewa lub zespo³y drzew podlegaj¹ce ochronie,
o/ granica strefy ochrony po�redniej zewnêtrznej ujêcia

wody,
p/ granica strefy sanitarnej cmentarza.
2. Pozosta³e, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunków

planu, maj¹ charakter informacyjny.

§ 5. 1. Przebieg granic terenów o ró¿nych kategoriach prze-
znaczenia - �ci�le okre�lonych, nie podlega zmianom. Dopusz-
cza siê zmianê przebiegu orientacyjnych  granic terenów o ró¿-
nych kategoriach przeznaczenia -  w dostosowaniu  do potrzeb.

2. Przy zagospodarowaniu terenów, o których mowa w § 2,
oprócz ustaleñ niniejszej uchwa³y, obowi¹zuj¹  przepisy szcze-
gólne zawieraj¹ce inne  ograniczenia lub zasady dysponowa-
nia  terenami,  czy  te¿ zawieraj¹ce inne ograniczenia odno�nie
prowadzenia okre�lonych rodzajów dzia³alno�ci przez w³a�ci-
cieli lub inne osoby dysponuj¹ce  gruntami.

3. Przy dokonywaniu geodezyjnych podzia³ów w³asno�cio-
wych w granicach terenów o ró¿nych kategoriach przeznaczenia
dopuszcza siê odstêpstwo od okre�lonego na rysunku planu
przebiegu orientacyjnych linii podzia³ów w³asno�ciowych.

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

1/ planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa  w § 1 uchwa³y,

2/ rysunku planu -  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
wykonany na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali 1 : 2.000, sta-
nowi¹cy integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y,

3/ przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ,
obowi¹zuj¹ce przepisy  ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
Normy Polskie i Normy Bran¿owe,

4/ przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
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5/ przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ inne  rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ lub wzbo-
gacaj¹  przeznaczenie podstawowe,

6/ intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny, procentowy udzia³ po-
wierzchni zabudowanej do wielko�ci  dzia³ki/nieruchomo�ci
po³o¿onej w granicach terenu o w³a�ciwej kategorii przeznacze-
nia,  bêd¹cej  we w³adaniu  w³a�ciciela/inwestora,

7/ intensywno�ci zainwestowania - nale¿y przez to rozu-
mieæ wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny,  procentowy udzia³
powierzchni zabudowanej oraz przeznaczonej pod utwardzone
doj�cia i dojazdy do wielko�ci dzia³ki budowlanej po³o¿onej w
liniach rozgraniczaj¹cych w³a�ciwego terenu o w³a�ciwej kate-
gorii przeznaczenia, bêd¹cej we w³adaniu w³a�cicicela/inwe-
stora,

8/ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - to obowi¹zek sytuowa-
nia budynków przeznaczenia podstawowego lub dopuszczal-
nego na linii zabudowy, okre�lonej rysunkiem planu lub tre�ci¹
uchwa³y;  pozosta³e obiekty budowlane nale¿y sytuowaæ zgod-
nie z  obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

9/ nieprzekraczalnej linii zabudowy - to zakaz sytuowa-
nia obiektów budowlanych bli¿ej krawêdzi jezdni lub granicy te-
renów tras i ulic, ni¿ pozwala na to ustalona rysunkiem planu
lub tre�ci¹ uchwa³y nieprzekraczalna linia zabudowy,

10/ us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
fryzjerskie, krawieckie, szewskie, naprawy sprzêtu AGD i RTV,
fotograficzne, pralnicze, kosmetyczne, renowacji odzie¿y, zegar-
mistrzowskie, optyczne, elektrotechniczne, odnawiania miesz-
kañ i inne np. administracji, zarz¹dzania, finansowe czy ubez-
pieczeniowe itp., nie powoduj¹ce uci¹¿liwo�ci dla s¹siedniej
zabudowy chronionej poprzez emisjê ha³asu, zanieczyszczenie
powietrza, czy te¿  oddzia³ywanie odorowe, a tak¿e nie powodu-
j¹ce uci¹¿liwo�ci wynikaj¹cych z ruchu samochodów  w porze
nocnej (22oo-6oo),

11/ us³ugach rzemie�lniczych - nale¿y przez to rozumieæ
rzemios³o us³ugowe i produkcyjne takie jak us³ugi stolarskie,
�lusarskie, kamieniarskie, piekarskie, cukiernicze, warsztaty
naprawcze �rodków transportu do 3 stanowisk warsztatowych
oraz  inne o podobnym profilu, nie zaliczane do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,

12/ dachu  symetrycznym - nale¿y przez to rozumieæ dach
o jednakowych k¹tach nachylenia g³ównych po³aci dachowych,
zbiegaj¹cych siê w jednej kalenicy, z wy³¹czeniem kszta³tu lu-
karn i innych form do�wietlenia poddasza u¿ytkowego lub po-
krycia jego czê�ci,

13/ elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewa-
cjê (elewacje) budynku, po³o¿on¹ od  strony ulic publicznych,

14/ drugiej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sytu-
owanie drugiego budynku mieszkalnego na istniej¹cej dzia³ce
budowlanej, lub te¿ sytuowanie budynku mieszkalnego  na wy-
dzielonej z nieruchomo�ci dzia³ce budowlanej, nie przylegaj¹-
cej bezpo�rednio jednym bokiem do ulicy  publicznej (tj. na dzia³-
ce wymagaj¹cej wydzielenia w³asnej drogi dojazdowej /dojazdu).

§ 7. 1. MW1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê wielo-
rodzinn¹ nisk¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/ budynki gospodarczo-gara¿owe,
2/ ogrody przydomowe i ogrody dzia³kowe,
3/ zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹, w tym urz¹dzenia

zabawowe dla dzieci,
4/ sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,

5/ urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym miejsca
postojowe dla samochodów osobowych.

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej MW1 ustala siê:

1/ Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-
ne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod wa-
runkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz in-
teresów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu wód
opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicznej,
a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2. Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-
dardy kszta³towania zabudowy:

a/ intensywno�æ zainwestowania - max. 70% powierzchni
dzia³ki,

b/ intensywno�æ zabudowy - zalecana dotychczasowa, z
dopuszczeniem realizacji niezbêdnych budynków gospodarczo-
gara¿owych dla mieszkañców budynku,

c/ budynki przeznaczenia podstawowego - nieprzekraczal-
na linia zabudowy od granicy terenu KUz i KUd okre�lona ele-
wacj¹ frontow¹ budynku istniej¹cego; nieprzekraczalna wyso-
ko�æ 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze),
lecz nie wiêcej ni¿ 8m od poziomu terenu do okapu dachu (z
wy³¹czeniem budynków wy¿szych w stanie istniej¹cym, dla któ-
rych dopuszcza siê zachowanie dotychczasowej wysoko�ci z
mo¿liwo�ci¹ nadbudowy o dach wysoki); dach spadzisty-syme-
tryczny o k¹tach nachylenia  38-45o (zgodnie z §6 pkt.12)  sytu-
owany g³ówn¹ kalenic¹ równolegle do ulicy KUz lub KUd; do-
puszcza siê adaptacje poddasza na cele u¿ytkowe; do�wietle-
nie poddasza u¿ytkowego oknami po³aciowymi i lukarnami o
szeroko�ci nie wiêkszej ni¿ 2m o uk³adzie podporz¹dkowanym
istniej¹cym osiom okiennym;

d/ budynki przeznaczenia uzupe³niaj¹cego - grupowaæ w
zespo³y; nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od granicy tere-
nu KUz i KUd; nieprzekraczalna wysoko�æ 1 kondygnacja nad-
ziemna, lecz nie wiêcej ni¿ 3,5m od poziomu terenu do okapu
dachu; kszta³t dachu dostosowaæ do budynku mieszkalnego,

e/ pozosta³e obiekty budowlane - nieprzekraczalna linia
zabudowy od granicy terenu KUz i KUd oraz od granicy terenu
KK  i skrajnego toru linii kolejowej, okre�lona przepisami szcze-
gólnymi.

3/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/ od terenu KK wykonaæ pas zieleni izolacyjnej o szer.

min. 2m, sytuowany zgodnie z rysunkiem planu,
b/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i zamieszkania zbiorowe-
go, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4/ Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów budowla-

nych wykazuj¹cych cechy zabytkowe, wskazanych do ujêcia w
gminnej ewidencji zabytków, oraz obowi¹zek  uzyskania opinii
w³a�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków do decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu, wszelkich
robót budowlanych i konserwatorskich oraz projektu budowla-
nego  dla oznaczonego na rysunku planu:

-wielorodzinnego budynku mieszkalnego  ul. Kolejowa  9-13,
-wielorodzinnego budynku mieszkalnego ul. Kolejowa 18,
b/zachowaæ gabaryty i ukszta³towanie bry³y budynków, o

których mowa w ust. 3 pkt. 4a,  oraz zewnêtrzny wystrój architek-
toniczny  i  podzia³y elewacji.

5/ Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/wjazd na teren -  z ulicy KUz lub KUd,
b/w granicach dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla

samochodów osobowych  w ilo�ci - min. 1 m.p. na 3 mieszka-
nia, wliczaj¹c w to gara¿e.
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§ 8. 1. MW2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê wielo-
rodzinn¹ nisk¹.

2.Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/ budynki gospodarczo-gara¿owe,
2/ zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹, w tym urz¹dzenia

zabawowe dla dzieci,
3/ sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,

4/ urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym miejsca
postojowe dla samochodów osobowych.

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MW2 ustala siê:

1/ Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-
ne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod wa-
runkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz in-
teresów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu wód
opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicznej,
a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2/ Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-
dardy kszta³towania zabudowy:

a/ intensywno�æ zainwestowania - max. 80% powierzchni
dzia³ki,

b/ intensywno�æ zabudowy - zalecana dotychczasowa, z
dopuszczeniem  realizacji niezbêdnych budynków gospodar-
czo-gara¿owych,

c/ budynki przeznaczenia podstawowego - nieprzekraczal-
na linia zabudowy od granicy terenu KUz i KUl okre�lona elewa-
cj¹ frontow¹ budynku istniej¹cego; nieprzekraczalna wysoko�æ
4 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie
wiêcej ni¿ istniej¹ca wysoko�æ od poziomu terenu do okapu
dachu; dach spadzisty-symetryczny o k¹tach nachylenia 30-45o

(zgodnie z §6 pkt.12); do�wietlenie poddasza u¿ytkowego okna-
mi po³aciowymi i lukarnami o szeroko�ci nie wiêkszej ni¿ 2m o
uk³adzie podporz¹dkowanym  istniej¹cym osiom okiennym,

d/ budynki przeznaczenia uzupe³niaj¹cego -  grupowaæ w
zespo³y; nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od granicy tere-
nu KUz i KUl;  nieprzekraczalna wysoko�æ 1 kondygnacja nad-
ziemna, lecz nie wiêcej ni¿ 3,5m od poziomu terenu do okapu
dachu; zaleca siê kszta³tem dachu nawi¹zaæ do budynku miesz-
kalnego,

e/ zachowaæ ogóln¹ dostêpno�æ terenu - zakaz wygradzania.
3/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/ dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i zamieszkania zbiorowe-
go, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4/ Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ wszelkie prace ziemne na terenie prowadziæ pod nadzo-

rem archeologicznym; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzoruj¹-
ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lone prze-
pisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych
do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu zabytku,

b/ zakaz lokalizacji  dominant przestrzennych, w tym tak¿e
masztów i innych konstrukcji, mog¹cych konkurowaæ lub zak³ó-
caj¹cych odbiór historycznej dominanty przestrzennej, jak¹ jest
ko�ció³  parafialny  p.w. �w. Marii Magdaleny,

c/ zaleca siê zmianê wystroju zewnêtrznego elewacji bu-
dynków w celu podniesienia walorów estetycznych i architekto-
nicznych obiektów usytuowanych w centrum us³ugowo-publicz-
nym wsi.

5/ Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/ wjazd na teren -  z drogi  KUl,
b/ w granicach dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla

samochodów osobowych  w ilo�ci - min. 1 m.p./3 mieszkania,
wliczaj¹c w to gara¿e.

§ 9. 1. MW3 - tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê wielo-
rodzinn¹ nisk¹ typu willowego oraz zabudowê  mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ .

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/ budynki gospodarczo-gara¿owe,
2/ ogrody przydomowe oraz zieleñ ozdobna z ma³¹ archi-

tektur¹,
3/ sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,

4/ urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym miejsca
postojowe dla samochodów osobowych.

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MW3 ustala siê:

1/ Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-
ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2/ Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-
dardy kszta³towania zabudowy:

a/ intensywno�æ zainwestowania - max. 60% powierzchni
dzia³ki,

b/ intensywno�æ zabudowy - 25% powierzchni dzia³ki,
c/ budynki przeznaczenia podstawowego - obowi¹zuj¹ca

linia zabudowy istniej¹ca, okre�lona elewacj¹ frontow¹ budyn-
ków przyulicznych; nieprzekraczalna wysoko�æ 3  kondygnacje
nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ ist-
niej¹ca wysoko�æ do okapu dachu; dach spadzisty-symetryczny
kopertowy lub dwuspadowy z naczó³kami o k¹tach nachylenia
40-55o (zgodnie z §6 pkt.12) sytuowany g³ówn¹ kalenic¹ równo-
legle do ulicy; dopuszcza siê  adaptacjê poddasza na cele miesz-
kalne; do�wietlenie poddasza u¿ytkowego oknami po³aciowy-
mi i lukarnami o uk³adzie podporz¹dkowanym  istniej¹cym
osiom okiennym,

d/ budynki przeznaczenia uzupe³niaj¹cego -  grupowaæ w
zespo³y i sytuowaæ na zapleczu budynku mieszkalnego;  nie-
przekraczalna wysoko�æ 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie
wiêcej ni¿ 3,5m od poziomu terenu do okapu dachu; kszta³t da-
chu dostosowaæ do budynku mieszkalnego,

e/ zakaz lokalizacji budynku mieszkalnego  w drugiej linii
zabudowy (zgodnie z §6 pkt.14).

3/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/ dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i zamieszkania zbiorowe-
go, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4/ Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ wszelkie prace ziemne na terenie prowadziæ pod nad-

zorem archeologicznym; osoby i jednostki prowadz¹ce i nad-
zoruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lo-
ne przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób upraw-
nionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu zabytku.

5/Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/ wjazd na teren -  z ulicy KUl,
b/ w granicach dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla

samochodów osobowych  w ilo�ci - min. 1 m.p./ 1 mieszkanie,
wliczaj¹c w to gara¿e.

§ 10.1.MN1 -  tereny  zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod wolno stoj¹ce
lub bli�niacze domy mieszkalne.

2.Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/ istniej¹ca zabudowa zagrodowa, mieszkalna i gospo-

darcza, zwi¹zana z produkcj¹ roln¹,
2/ budynki mieszkalne max. do 4 mieszkañ,
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3/ budynki gospodarcze i gara¿owe,
4/ us³ugi nie zak³ócaj¹ce funkcji mieszkaniowych terenu,

w tym szczególnie handlu detalicznego i us³ugi bytowe (zgodnie
z §6 pkt.10),

5/ istniej¹ce us³ugi rzemie�lnicze (zgodnie z §6 pkt.13),
pod warunkiem ¿e nie wymagaj¹ wielokrotnego (ponad 2 kursy
na dobê) lub uci¹¿liwego transportu dostawczego (samocho-
dami o no�no�ci ponad 1,5 t),

6/ ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
7/ sieci i urz¹dzenia  infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem

anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce,
8/ urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym miejsca

postojowe dla samochodów osobowych.
3. Dla   terenu zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej

MN1  ustala  siê:
1/ Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2/ Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-
dardy kszta³towania zabudowy:

a/ intensywno�æ zainwestowania - max. 80% powierzchni
dzia³ki,

b/ intensywno�æ zabudowy - charakterystyczna  dla ze-
spo³u zabudowy po³o¿onego w liniach rozgraniczaj¹cych tere-
nu, jednak nie wiêcej ni¿ 60 % powierzchni dzia³ki,

c/ budynki mieszkalne - obowi¹zuj¹ca linia zabudowy wy-
znaczona elewacj¹ frontow¹ budynków istniej¹cych, jednak zgod-
nie z rysunkiem planu; nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondygna-
cje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿
6,5m od poziomu terenu  do okapu dachu; dach spadzisty-sy-
metryczny o k¹tach nachylenia 35-45o (zgodnie z §6 pkt.12)  sy-
tuowany g³ówn¹ kalenic¹ prostopadle do ulicy (z wy³¹czeniem
budynków sytuowanych inaczej, dla których dopuszcza siê za-
chowanie dotychczasowego sposobu sytuowania); zakaz loka-
lizacji budynku mieszkalnego w drugiej linii zabudowy (zgodnie
z §6 pkt.16),

d/ budynki przeznaczenia uzupe³niaj¹cego - wolno stoj¹-
ce lub dobudowane, dostosowane do architektury budynku
mieszkalnego; nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona ele-
wacj¹  frontow¹ budynków mieszkalnych; nieprzekraczalna  wy-
soko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze),
lecz nie wiêcej ni¿ 4m od poziomu terenu do okapu dachu (z
wy³¹czeniem budynków wy¿szych w stanie istniej¹cym, dla któ-
rych dopuszcza siê zachowanie dotychczasowej wysoko�ci z
mo¿liwo�ci¹ nadbudowy o dach wysoki); dopuszcza siê lokali-
zacjê budynków w granicy dzia³ki,

e/ lokalizacja obiektów budowlanych  wymaga zachowa-
nia odleg³o�ci od granicy terenu KK i skrajnego toru linii kolejo-
wej, okre�lonej przepisami szczególnymi.

3/ Warunki ochrony i kszta³towania  �rodowiska:
a/ zakaz  lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co

oddzia³ywaæ na �rodowisko,
b/ nieprzekraczalna liczba zwierz¹t gospodarskich w ob-

sadzie mieszanej mniejsza ni¿ 50 DJP granicach dzia³ki,
c/ dzia³alno�ci gospodarcze, co do których istniej¹ oko-

liczno�ci (przes³anki) i¿ mog¹ one  negatywnie oddzia³ywaæ na
�rodowisko zamieszkania,  wymagaj¹  sporz¹dzenia przegl¹du
ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych  przepisów szczegól-
nych - wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w
decyzjach administracyjnych,

d/ nawozy naturalne (obornik i gnojówkê) przeznaczyæ do
rolniczego wykorzystania, przy spe³nieniu warunków okre�lo-
nych przepisami szczególnymi, w sposób nie powoduj¹cy za-
gro¿enia dla zdrowia ludzi i zwierz¹t oraz dla �rodowiska,

e/ dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.

4/ Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ istniej¹ce budynki i obiekty budowlane  zrealizowane

przed 1945 rokiem, o zachowanych cechach stylowych, podda-
je siê ochronie konserwatorskiej - przebudowa i modernizacja
obiektu wymaga zachowania ukszta³towania bry³y budynku oraz
zewnêtrznego wystroju architektonicznego i podzia³ów elewacji
(gzymsy, obramienia otworów itp.), kszta³tu otworów okiennych;
wymagana opinia w³a�ciwego wojewódzkiego konserwatora
zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia  terenu oraz projektu budowlanego; rozbiórka budynków zu-
¿ytych technicznie w oparciu o wytyczne, uzgodnienia i decyzjê
w³a�ciwego organu pañstwowej s³u¿by ochrony zabytków.

5/ Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/wjazd na teren - z ulicy KUz, KUl i  KUd; dopuszcza siê

zachowanie istniej¹cych  wjazdów z ulicy KUg - lokalizacja no-
wych wjazdów za zgod¹ i na warunkach w³a�ciwego zarz¹dcy
drogi,

b/w granicach dzia³ki przeznaczenia podstawowego za-
pewniæ min. 2 miejsca parkingowe dla samochodów   osobo-
wych, wliczaj¹c  gara¿,

c/w granicach dzia³ki, na której zlokalizowane s¹ us³ugi,
lub w granicach dzia³ki i pasa drogowego ulicy KUl  i KUd (za
zgod¹ w³a�ciwego zarz¹dcy drogi) zapewniæ miejsca postojo-
we dla samochodów osobowych w ilo�ci min. 3m.p./100m2

powierzchni  zabudowy us³ug, jednak nie mniej ni¿ 3 m.p..

§ 11. 1.MN2 -  teren  zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod wolno stoj¹ce
lub bli�niacze  domy mieszkalne.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/ istniej¹ca zabudowa zagrodowa, mieszkalna i gospo-

darcza, zwi¹zana z produkcj¹ roln¹,
2/ budynki mieszkalne max. do 4 mieszkañ,
3/ budynki gospodarcze i gara¿owe,
4/ us³ugi nie zak³ócaj¹ce funkcji mieszkaniowych terenu,

w tym szczególnie handlu detalicznego i us³ugi bytowe (zgodnie
z §6 pkt.10),

5/ istniej¹ce us³ugi rzemie�lnicze (zgodnie z §6 pkt.11),
pod warunkiem, ¿e nie wymagaj¹ wielokrotnego (ponad 2 kursy
na dobê) lub uci¹¿liwego transportu dostawczego (samocho-
dami o no�no�ci ponad 1,5 t),

6/ ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
7/ sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,

8/ urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym miejsca
postojowe dla samochodów osobowych.

3.  Dla   terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN2 ustala  siê:

1/ Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-
ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji inte-
resów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu wód
opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicznej
oraz ustaleñ niniejszego paragrafu.

2/ Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-
dardy kszta³towania zabudowy:

a/ intensywno�æ zainwestowania - max. 70% powierzchni
dzia³ki,

b/ intensywno�æ zabudowy - charakterystyczna dla zespo-
³u zabudowy po³o¿onego w liniach rozgraniczaj¹cych terenu, jed-
nak nie wiêcej ni¿  50 % powierzchni dzia³ki,

c/ budynki mieszkalne - obowi¹zuj¹ca linia zabudowy wy-
znaczona elewacj¹ frontow¹ budynków istniej¹cych, jednak zgod-
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nie z rysunkiem planu;  nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondy-
gnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej
ni¿ 6,5m od poziomu terenu do okapu dachu; dach  spadzisty-
symetryczny o  k¹tach nachylenia 35-45o (zgodnie z §6 pkt.12)
sytuowany g³ówn¹ kalenic¹ równolegle do ulicy (z wy³¹czeniem
budynków sytuowanych inaczej, dla których dopuszcza siê za-
chowanie dotychczasowego sposobu sytuowania); zakaz loka-
lizacji  budynku mieszkalnego w drugiej linii zabudowy (zgodnie
z §6 pkt.14),

d/ budynki przeznaczenia  uzupe³niaj¹cego - wolno stoj¹-
ce lub dobudowane, dostosowane do architektury budynku
mieszkalnego; nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona ele-
wacj¹ frontow¹ budynków mieszkalnych; nieprzekraczalna  wy-
soko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze),
lecz nie wiêcej ni¿ 4m od poziomu terenu do okapu dachu (z
wy³¹czeniem budynków wy¿szych w stanie istniej¹cym, dla któ-
rych dopuszcza siê zachowanie dotychczasowej wysoko�ci z
mo¿liwo�ci¹ nadbudowy o dach wysoki),

3/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/ zakaz  lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co

oddzia³ywaæ na �rodowisko,
b/ dopuszczalna, nieprzekraczalna liczba zwierz¹t gospo-

darskich w obsadzie mieszanej mniejsza ni¿ 50 DJP w grani-
cach dzia³ki,

c/ dzia³alno�ci gospodarcze, co do których istniej¹ oko-
liczno�ci (przes³anki) i¿ mog¹ one negatywnie oddzia³ywaæ na
�rodowisko zamieszkania,  wymagaj¹  sporz¹dzenia przegl¹du
ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych  przepisów szczegól-
nych - wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w
decyzjach administracyjnych,

d/ nawozy naturalne (obornik i gnojówkê) przeznaczyæ do
rolniczego wykorzystania, przy spe³nieniu warunków okre�lo-
nych przepisami szczególnymi, w sposób nie powoduj¹cy za-
gro¿enia dla zdrowia ludzi i zwierz¹t oraz dla �rodowiska,

e/ dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami
szczególnymi.

6/ Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów budowla-

nych wykazuj¹cych cechy zabytkowe, wskazanych do ujêcia w
gminnej ewidencji zabytków, oraz obowi¹zek  uzyskania opinii
w³a�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków do decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu, wszelkich
robót budowlanych i konserwatorskich oraz  projektu budowla-
nego  dla oznaczonego na rysunku planu:

- budynku mieszkalnego  zlokalizowanego na dzia³ce
nr 185 km. 1,

b/ istniej¹ce budynki i obiekty budowlane zrealizowane
przed 1945 rokiem, o zachowanych cechach stylowych, podda-
je siê ochronie konserwatorskiej - przebudowa i modernizacja
obiektu wymaga zachowania ukszta³towania bry³y budynku oraz
zewnêtrznego wystroju architektonicznego i podzia³ów elewacji
(gzymsy, obramienia otworów itp.), kszta³tu otworów okiennych;
wymagana opinia w³a�ciwego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz projektu budowlanego; rozbiórka budynków zu¿y-
tych technicznie w oparciu o wytyczne, uzgodnienia i decyzjê
w³a�ciwego organu pañstwowej s³u¿by ochrony zabytków.

7/ Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/ wjazd na teren - z ulicy KUz, KUl i  KUd; dopuszcza siê

zachowanie istniej¹cych  wjazdów z ulicy KUg - lokalizacja no-
wych wjazdów za zgod¹ i na warunkach w³a�ciwego zarz¹dcy
drogi,

b/ w granicach dzia³ki przeznaczenia podstawowego  za-
pewniæ min. 2 miejsca postojowe  dla samochodów   osobo-
wych, wliczaj¹c  gara¿,

c/ w granicach dzia³ki, na której zlokalizowane s¹ us³ugi,
lub w granicach dzia³ki i pasa drogowego ulicy KUl  i KUd (za
zgod¹ w³a�ciwego zarz¹dcy drogi) zapewniæ miejsca postojo-
we dla samochodów osobowych w ilo�ci min. 3m.p./100m2

powierzchni  zabudowy us³ug, jednak nie mniej ni¿ 3 m.p..

§ 12. 1.MNj - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod projektowane
wolno stoj¹ce,  jednorodzinne domy mieszkalne.

2.Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/ budynki gospodarczo-gara¿owe,
2/ ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z  ma³¹ architektur¹,
3/ sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,

4/ urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym miejsca
postojowe dla samochodów osobowych.

3. Dla terenu  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MNj  ustala siê:

1/ Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-
dardy kszta³towania zabudowy:

a/ intensywno�æ zainwestowania jednej, wydzielonej ry-
sunkiem planu dzia³ki  - max. 40% jej powierzchni,

b/ intensywno�æ zabudowy jednej, wydzielonej rysunkiem
planu dzia³ki - max. 20% jej powierzchni,

c/ powierzchnia dzia³ki budowlanej - min. 800m2 ,
max. 1500m2  -    +(-)5%,

d/ zakaz scalania i dokonywania  wtórnych podzia³ów dzia-
³ek, wyznaczonych �ci�le okre�lonymi liniami podzia³ów w³a-
sno�ciowych; budynki lokalizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
warunkami technicznymi w stosunku do granic jednej wydzielo-
nej dzia³ki, tak¿e w przypadku gdy inwestor jest w³a�cicielem
dwu lub wiêcej  dzia³ek s¹siednich,

e/ budynki mieszkalne - obowi¹zuj¹ca linia zabudowy
6-10m od granicy terenu KUl i KUd, zgodnie z  rysunkiem planu;
nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym
u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 4m od poziomu terenu
do okapu dachu i 11m do kalenicy; dach spadzisty-symetryczny
o k¹tach nachylenia  42-45o (zgodnie z §6 pkt.12)  i g³ównej
kalenicy sytuowanej zgodnie z rysunkiem planu,

f/ budynki gospodarczo-gara¿owe - wy³¹cznie jako dobu-
dowane do budynku mieszkalnego; nieprzekraczalna linia za-
budowy wyznaczona elewacj¹ frontow¹ budynków mieszkalnych;
nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym
u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 4m od poziomu terenu
do okapu dachu; kszta³tem i k¹tami nachylenia dachu nawi¹zaæ
do budynku mieszkalnego,

g/ teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹,  a  lini¹ zabudowy
przeznaczyæ na zieleñ ozdobn¹,

h/ wysoko�æ  a¿urowych ogrodzeñ -  1,2m,
2/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/ dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.

3/ Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ zakaz lokalizacji obiektów  agresywnych architektonicz-

nie, dominant przestrzennych, mog¹cych konkurowaæ lub za-
k³ócaj¹cych odbiór historycznej  sylwety wsi.

4/ Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/ wjazd na teren -  z drogi  KUl i KUd,
b/ w granicach dzia³ki zapewniæ min. 3 miejsca postojowe

dla samochodów osobowych, wliczaj¹c gara¿.

§ 13.1. MNr - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê miesz-
kaniow¹ rezydencjaln¹.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 55 - 5046 -          Poz. 1078

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/ budynki gospodarczo-gara¿owe,
2/ sztuczne zbiorniki wodne, w tym s³u¿¹ce do rekreacji,
3/ ogrody przydomowe oraz zieleñ ozdobna z ma³¹ archi-

tektur¹,
4/ sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,

5/ urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym miejsca
postojowe dla samochodów osobowych.

3.Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MNr ustala siê:

1/Standardy zagospodarowania oraz sposoby i standar-
dy kszta³towania zabudowy:

a/intensywno�æ zainwestowania - max. 40% powierzchni
dzia³ki,

b/intensywno�æ zabudowy - max. 20% powierzchni dzia³ki,
c/powierzchnia  dzia³ki budowlanej - min. 1800m2 ,

max. 3500m2

d/budynki przeznaczenia podstawowego - obowi¹zuj¹ca
linia zabudowy 10 m od granicy terenu KUd,  zgodnie z rysun-
kiem planu; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziem-
ne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 5m od pozio-
mu terenu  do okapu dachu; dach spadzisty-symetryczny o k¹-
tach nachylenia 40-45o (zgodnie z §6 pkt.12),  sytuowany g³ów-
n¹ kalenic¹ równolegle do ulicy; zakaz lokalizacji budynku miesz-
kalnego w drugiej linii zabudowy (zgodnie z §6 pkt.14),

e/budynki przeznaczenia uzupe³niaj¹cego - wolno stoj¹ce
lub dobudowane, dostosowane do architektury budynku miesz-
kalnego-rezydencjalnego; nieprzekraczalna linia zabudowy wy-
znaczona elewacj¹  frontow¹ budynków mieszkalnych; nieprze-
kraczalna  wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytko-
we poddasze),  lecz nie wiêcej ni¿ 3,5m od poziomu terenu do
okapu dachu.

2/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/ na terenie wolnym od zabudowy zapewniæ zieleñ urz¹-

dzon¹ - komponowan¹, z przewag¹ gatunków zgodnych z sie-
dliskiem,

b/ dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi,

c/zakaz lokalizacji wszelkich form dzia³alno�ci gospodar-
czej.

3/ Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/ wjazd na teren -  z drogi  KUd,
b/ w granicach dzia³ki zapewniæ min. 4 miejsca postojowe

dla samochodów osobowych, wliczaj¹c  gara¿e.

§ 14. 1. MR - tereny zabudowy zagrodowej, z przeznacze-
niem podstawowym pod zabudowê zagrodow¹, mieszkaln¹ i
gospodarcz¹, zwi¹zan¹ z produkcj¹ roln¹.

2.  Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i rodzinna (do

4 mieszkañ),
2/ us³ugi nie zak³ócaj¹ce funkcji mieszkaniowych terenu,

w tym szczególnie handlu detalicznego i us³ugi bytowe (zgodnie
z §6 pkt.10),

3/ ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
4/ sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,

5/ urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym miejsca
postojowe dla samochodów osobowych.

3.  Dla terenów zabudowy zagrodowej MR ustala siê:
1/ Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod

warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2/ Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-
dardy kszta³towania zabudowy:

a/intensywno�æ  zainwestowania - max. 90%powierzchni
dzia³ki,

b/intensywno�æ zabudowy -  charakterystyczna dla zespo-
³u zabudowy, po³o¿onego w liniach rozgraniczaj¹cych terenu,

c/budynki mieszkalne i mieszkalno-gospodacze - nieprze-
kraczalna linia zabudowy dla budynków modernizowanych okre-
�lona elewacj¹ frontow¹ budynku istniej¹cego; dla budynków
podlegaj¹cych wymianie i nowych obowi¹zuj¹ca linia zabudo-
wy 10m od krawêdzi jezdni ulicy KUg i KUz oraz 6m od krawêdzi
jezdni ulicy KUl; nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondygnacje nad-
ziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 7m od
poziomu terenu do okapu dachu; dach spadzisty-symetryczny o
k¹tach nachylenia 40-45o (zgodnie z §6 pkt.12), sytuowany g³ów-
n¹ kalenic¹ prostopadle do ulicy (z wy³¹czeniem budynków sy-
tuowanych inaczej, dla których dopuszcza siê zachowanie do-
tychczasowego sposobu sytuowania); kszta³t otworów okien-
nych i drzwiowych, wystrój elewacji (w tym szczególnie obramie-
nia otworów i gzymsy) oraz materia³y  wykoñczeniowe dostoso-
waæ do historycznie ukszta³towanej zabudowy  wsi; zakaz lokali-
zacji budynku mieszkalnego w drugiej linii zabudowy (zgodnie z
§6 pkt.14),

d/budynki pozosta³e - nieprzekraczalna linia zabudowy od
krawêdzi jezdni ulicy KUg, KUz i KUl zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziem-
ne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 6m od pozio-
mu terenu do okapu dachu; sposób sytuowania budynku,  kszta³t
dachu, wystrój elewacji i materia³y dostosowaæ do istniej¹cej
zabudowy gospodarczej w zespole,

e/dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków w granicy
dzia³ki, z wy³¹czeniem budynków produkcji zwierzêcej.

3/ Warunki ochrony i kszta³towania  �rodowiska:
a/zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-

dzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu na �rodowisko;

b/dopuszczalna, nieprzekraczalna liczba zwierz¹t gospo-
darskich w obsadzie mieszanej mniejsza ni¿ 100 DJP w grani-
cach dzia³ki; przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y uwzglêd-
niæ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

c/istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko i inne rodzaje dzia³alno�ci, co do których
istniej¹ okoliczno�ci (przes³anki) i¿ mog¹ one negatywnie od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹  sporz¹dzenia przegl¹du
ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych  przepisów szczegól-
nych - wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w
decyzjach administracyjnych,

d/uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych,

e/nawozy naturalne (obornik i gnojówkê) przeznaczyæ do
rolniczego wykorzystania, przy spe³nieniu warunków okre�lo-
nych przepisami szczególnymi, w sposób nie powoduj¹cy za-
gro¿enia dla zdrowia ludzi i zwierz¹t oraz dla �rodowiska,

f/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla zabudo-
wy zagrodowej, zgodnie z przepisami szczególnymi.
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4/Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/istniej¹ce budynki i obiekty budowlane  zrealizowane

przed 1945 rokiem, o zachowanych cechach stylowych, podda-
je siê ochronie konserwatorskiej - przebudowa i modernizacja
obiektu wymaga zachowania ukszta³towania bry³y budynku, ze-
wnêtrznego wystroju architektonicznego i podzia³ów elewacji
(gzymsy, obramienia otworów itp.) oraz kszta³tu otworów okien-
nych; wymagana opinia w³a�ciwego wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania  terenu oraz projektu budowlanego; rozbiórka budynków
zu¿ytych technicznie w oparciu o wytyczne, uzgodnienia i decyzjê
w³a�ciwego organu pañstwowej s³u¿by ochrony zabytków,

b/na terenach po³o¿onych w granicach strefy  ochrony kon-
serwatorskiej zabytkowego za³o¿enia ruralistycznego  wszelkie
prace ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicznym, na
podstawie zezwolenia w³a�ciwego wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzoruj¹ce pra-
ce archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lone przepi-
sami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych
do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu zabytku,

c/zakaz lokalizacji obiektów wielkokubaturowych i przekra-
czaj¹cych gabaryt istniej¹cej w otoczeniu zabudowy.

5/ Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/wjazd na teren - jak dotychczas,
b/w granicach dzia³ki przeznaczenia podstawowego za-

pewniæ min. 2 miejsca parkingowe dla samochodów   osobo-
wych, wliczaj¹c  gara¿,

c/w granicach dzia³ki, na której zlokalizowane s¹ us³ugi,
lub w granicach dzia³ki i pasa drogowego ulicy KUl  i KUd (za
zgod¹ w³a�ciwego zarz¹dcy drogi) zapewniæ miejsca postojo-
we dla samochodów osobowych w ilo�ci min. 3m.p./100m2

powierzchni  zabudowy us³ug, jednak nie mniej ni¿ 3 m.p..

§ 15. 1. MM -  tereny zabudowy mieszkaniowej miesza-
nej, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê mieszka-
niow¹  jednorodzinn¹ z towarzysz¹cymi us³ugami handlu deta-
licznego, gastronomii oraz us³ugami bytowymi.

2.Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska,
2/istniej¹ca zabudowa zagrodowa, mieszkalna i gospo-

darcza, zwi¹zana z produkcj¹ roln¹.
3/zak³ady drobnej wytwórczo�ci pod warunkiem, ¿e nie

zak³óc¹ funkcji mieszkaniowych terenu,
4/budynki gospodarcze i gara¿owe,
5/ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
6/sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,

7/urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym miejsca
postojowe dla samochodów osobowych.

3.   Dla   terenów  zabudowy mieszkaniowej  mieszanej
MM,  ustala  siê:

1/Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne
zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod wa-
runkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz in-
teresów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu wód
opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicznej,
a tak¿e zachowania ustaleñ niniejszego paragrafu. Zaleca siê
zachowanie historycznych podzia³ów parcelacyjnych od strony
ul. Zawadzkiego.

2/ Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-
dardy kszta³towania zabudowy:

a/intensywno�æ zainwestowania - max. 90% powierzchni
dzia³ki,

b/intensywno�æ zabudowy - charakterystyczna dla zespo-
³u zabytkowego za³o¿enia ruralistycznego,

c/budynki mieszkalne, mieszkalno-gospodarcze, miesz-
kalno-us³ugowe - obowi¹zuj¹ca, historyczna  linia zabudowy
okre�lona elewacj¹ frontow¹ budynków przyulicznych z dopusz-
czalnym  odstêpstwem 2m w g³¹b dzia³ki; nieprzekraczalna wy-
soko�æ 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze),
lecz nie wiêcej ni¿ 7m od  poziomu terenu do okapu dachu; dach
spadzisty-symetryczny o k¹tach nachylenia 40-45o (zgodnie z §6
pkt.12), sytuowany g³ówn¹ kalenic¹ prostopadle do  ulicy (z wy-
³¹czeniem budynków sytuowanych inaczej, dla których do-
puszcza siê dotychczasowy sposób sytuowania); sposób kszta³-
towania bry³y, podzia³y elewacji, proporcje otworów okiennych i
drzwiowych oraz materia³y wykoñczeniowe dostosowaæ do hi-
storycznie ukszta³towanej zabudowy zespo³u; zakaz lokalizacji
budynków mieszkalnych  w drugiej linii zabudowy (zgodnie z §6
pkt.14) oraz  realizowanych wg. projektów typowych,

d/us³ugi zaleca siê  lokalizowaæ w parterach budynków
przyulicznych; zakaz lokalizacji us³ug  o du¿ych wymogach w
zakresie wielko�ci i czêstotliwo�ci transportu zaopatrzeniowe-
go, konieczno�ci dysponowania du¿ym zapleczem oraz sk³ado-
wania  na terenie,

e/budynki gospodarcze - nieprzekraczalna linia zabudowy
okre�lona elewacj¹ frontow¹  budynków mieszkalnych; nieprze-
kraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe
poddasze), lecz  nie wiêcej ni¿ 6m od poziomu terenu  do okapu
dachu; sposób kszta³towania bry³y i dachu dostosowaæ do za-
budowy mieszkalnej,

f/dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicy dzia³ki.
3/  Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/zakaz lokalizacji nowych przedsiêwziêæ mog¹cych zna-

cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dze-
nia raportu oddzia³ywania na �rodowisko oraz dla których obo-
wi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko mo¿e
byæ wymagany,

b/istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko i inne rodzaje dzia³alno�ci, co do których
istniej¹ okoliczno�ci (przes³anki) i¿ mog¹ one negatywnie od-
dzia³ywaæ na �rodowisko,  wymagaj¹  sporz¹dzenia przegl¹du
ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych  przepisów szczegól-
nych - wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w
decyzjach administracyjnych,

c/uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych,

d/nawozy naturalne (obornik i gnojówkê) przeznaczyæ do
rolniczego wykorzystania, przy spe³nieniu warunków okre�lo-
nych przepisami szczególnymi, w sposób nie powoduj¹cy za-
gro¿enia dla zdrowia ludzi i zwierz¹t oraz dla �rodowiska,

e/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�lniczy-
mi, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4/Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów budowla-

nych wykazuj¹cych cechy zabytkowe, wskazanych do ujêcia w
gminnej ewidencji zabytków, oraz obowi¹zek  uzyskania opinii
w³a�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków do decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu, wszelkich
robót budowlanych i konserwatorskich oraz  projektu budowla-
nego  dla oznaczonego na rysunku planu:

-murowanego ogrodzenia posesji od strony ul. Zawadz-
kiego 28,30 i 32 - obowi¹zek  zachowania detalu architektonicz-
nego, wysoko�ci oraz materia³u (zakaz tynkowania),

-budynku us³ugowo-mieszkalnego ul. Zawadzkiego 23
oraz budynku us³ugowego  ul. Zawadzkiego 27 - nakaz zacho-
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wania kszta³tu szczytu elewacji frontowej oraz odtworzenia de-
talu architektonicznego,

b/istniej¹ce budynki i obiekty budowlane  zrealizowane
przed 1945 rokiem, o zachowanych cechach stylowych, podda-
je siê ochronie konserwatorskiej - przebudowa i modernizacja
obiektu wymaga zachowania ukszta³towania bry³y budynku, ze-
wnêtrznego wystroju architektonicznego i podzia³ów elewacji
(gzymsy, obramienia otworów itp.) oraz  kszta³tu otworów okien-
nych; wymagana opinia w³a�ciwego wojewódzkiego konser-
watora zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania  terenu oraz projektu budowlanego; rozbiórka bu-
dynków zu¿ytych technicznie w oparciu o wytyczne, uzgodnienia
i decyzjê w³a�ciwego organu pañstwowej s³u¿by ochrony zabyt-
ków,

c/zakaz lokalizacji obiektów wielkokubaturowych, nie do-
stosowanych gabarytem, kszta³tem bry³y i materia³ami do histo-
rycznych  cech zabudowy zespo³u, a tak¿e dominant architekto-
nicznych, w tym masztów i innych konstrukcji, zak³ócaj¹cych
odbiór historycznej  sylwety wsi.

d/wszelkie prace ziemne na terenie prowadziæ pod nad-
zorem archeologicznym na podstawie zezwolenia w³a�ciwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków; osoby i jednostki pro-
wadz¹ce i nadzoruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ
wymogi okre�lone przepisami szczególnymi w zakresie kwalifi-
kacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac w obiekcie
i otoczeniu zabytku,

5/ Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/wjazd na teren - jak dotychczas,
b/w granicach dzia³ki przeznaczenia podstawowego za-

pewniæ min. 2 miejsca parkingowe dla samochodów   osobo-
wych, wliczaj¹c  gara¿,

c/w granicach dzia³ki, na której zlokalizowane s¹ us³ugi,
lub w granicach dzia³ki i pasa drogowego ulicy KUl  i KUd (za
zgod¹ w³a�ciwego zarz¹dcy drogi) zapewniæ miejsca postojo-
we dla samochodów osobowych w ilo�ci min. 3m.p./100m2

powierzchni  zabudowy us³ug, jednak nie mniej ni¿ 3 m.p..

§ 16. 1.UPa -  teren us³ug publicznych administracji, z
przeznaczeniem podstawowym pod us³ugi administracji publicz-
nej  i jednostek gospodarczych,  ochrony mienia i bezpieczeñ-
stwa  obywateli,  ochrony socjalnej oraz organizacji spo³ecz-
nych z towarzysz¹c¹ zieleni¹ urz¹dzon¹ i ma³¹ architektur¹.

2.Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/towarzysz¹ce mieszkania s³u¿bowe,
2/inne us³ugi o profilu zbli¿onym do przeznaczenia pod-

stawowego,
3/wielorodzinne budynki mieszkalne z us³ugami handlu,

gastronomii i us³ugami bytowymi sytuowanymi w parterze,
4/budynki gospodarcze,
5/podziemne obiekty obrony cywilnej w budynku i na terenie,
6/sieci i urz¹dzenia  infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,

7/urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym miejsca
postojowe dla samochodów osobowych.

3. Dla terenu us³ug publicznych administracji UPa usta-
la siê:

1/Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne
zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod wa-
runkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz in-
teresów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu wód
opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicznej,
a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2/Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-
dardy kszta³towania zabudowy:

a/intensywno�æ  zainwestowania - max. 90 % powierzch-
ni dzia³ki,

b/intensywno�æ zabudowy - max. 50% powierzchni dzia³ki,
c/budynki przeznaczenia podstawowego -  obowi¹zuj¹ca

linia zabudowy okre�lona elewacj¹ frontow¹ budynków przyulicz-
nych; nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondygnacje nadziemne (w
tym u¿ytkowe poddasze); dach spadzisty-symetryczny (zgodnie
z §6 pkt.12);  zaleca siê nadbudowê budynków wspó³czesnych
o dach wysoki, o k¹tach dostosowanych do budynków objêtych
ochron¹ konserwatorsk¹,

d/budynki us³ugowe, mieszkalno-us³ugowe -  obowi¹zu-
j¹ca  linia zabudowy wyznaczona rysunkiem planu; nieprzekra-
czalna wysoko�æ 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe
poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 8,5m od poziomu terenu do oka-
pu dachu; dach spadzisty- symetryczny (zgodnie z §6 pkt.14) o
k¹tach nachylenia 30-45o,

e/budynki gospodarcze - sytuowaæ na zapleczu zabudowy
us³ugowej; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziem-
ne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 4m od pozio-
mu terenu do okapu dachu; zaleca siê dach spadzisty o k¹tach
nachylenia dostosowanych do budynków przeznaczenia pod-
stawowego,

f/dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicy dzia³ki,
g/obiekty i pomieszczenia s³u¿¹ce obronie cywilnej, nale-

¿y zachowaæ i utrzymaæ w nale¿ytym stanie - wszelkie zmiany
winny byæ uzgodnione z w³a�ciwymi organami obrony cywilnej.

3/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowe-
go, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4/Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów budowla-

nych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz wykazuj¹-
cych cechy zabytkowe, wskazanych do ujêcia w gminnej ewi-
dencji zabytków, a tak¿e obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwe-
go wojewódzkiego konserwatora zabytków do decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania  terenu, wszelkich robót
budowlanych i konserwatorskich oraz  projektu budowlanego
dla oznaczonego na rysunku planu:

-budynku administracyjnego (daw.)Pañstwowego O�rod-
ka Maszyn -mur.XIX-XXw (ew.)

-budynku Urzêdu Gminy  - mur. XIX-XXw.
b/wszelkie prace ziemne na terenie prowadziæ pod nad-

zorem archeologicznym na podstawie zezwolenia w³a�ciwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków; osoby i jednostki pro-
wadz¹ce i nadzoruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ
wymogi okre�lone przepisami szczególnymi w zakresie kwalifi-
kacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac w obiekcie
i otoczeniu zabytku,

5/ Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/ wjazd na teren z ulicy KUz i  KUl  lub z terenu KUc,
b/ w granicach dzia³ki lub w granicach dzia³ki i pasa dro-

gowego  (za zgod¹ w³a�ciwego zarz¹dcy drogi) zapewniæ miej-
sca postojowe dla samochodów osobowych w ilo�ci min.
0,15 m.p./1 zatrudnionego w us³ugach oraz min. 1m.p./3 miesz-
kania.

§ 17. 1. UPr - teren us³ug publicznych kultu religijnego, z
przeznaczeniem podstawowym pod  obiekty sakralne (ko�cio³y,
kaplice) z towarzysz¹c¹  zieleni¹ urz¹dzon¹ i  elementami ma³ej
architektury.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/tablice pami¹tkowe i p³askorze�by - wmurowane w mury

ko�cio³a lub ogrodzenia,
2/obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe za-

gospodarowanie terenu, zwi¹zane z organizowaniem imprez
sakralno - kulturalnych,

3/urz¹dzenia oraz podziemne sieci infrastruktury technicznej,
4/urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej - pieszej.
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3.  Dla terenu us³ug publicznych kultu religijnego UPr,
ustala siê :

1/Zakaz dokonywania podzia³ów wtórnych terenu.
2/ Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-

dardy kszta³towania zabudowy:
a/intensywno�æ zainwestowania - 70% powierzchni terenu,
b/intensywno�æ zabudowy -  istniej¹ca,
c/zachowaæ zewnêtrzny oraz wewnêtrzny wystrój architek-

toniczny ko�cio³a w ukszta³towanej historycznie formie; zakaz
sytuowania nowych dominant architektonicznych oraz podejmo-
wania dzia³añ mog¹cych obni¿yæ walory estetyczne i architekto-
niczne obiektu ko�cielnego, w tym tak¿e zakaz sytuowania masz-
tów i anten radiowych i telekomunikacyjnych oraz innych kon-
strukcji na terenie i elewacji ko�cio³a,

d/zachowaæ pozosta³o�ci kompozycji historycznego za³o-
¿enia przestrzennego zamkniêtego cmentarza,  dope³niæ kom-
pozycjê przestrzenn¹ w dostosowaniu do nowych potrzeb; za-
kaz dokonywania pochówków ludzi zmar³ych wspó³cze�nie,

e/wmurowanie w ogrodzenie terenu oraz mury zewnêtrz-
ne ko�cio³a tablic pami¹tkowych i p³askorze�b - dopuszczalne,
pod warunkiem uzyskania opinii i zezwolenia w³a�ciwego orga-
nu pañstwowej s³u¿by ochrony zabytków.

3/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.
4/Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów budowla-

nych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz obowi¹zek
uzyskania opinii w³a�ciwego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, wszelkich robót budowlanych (tak¿e modernizacji insta-
lacji) i konserwatorskich oraz  projektu budowlanego  dla ozna-
czonego na rysunku planu:

-ko�ció³ parafialny  p.w. �w. Marii-Magdaleny 1873r. (ew.),
-ogrodzenie posesji ko�cio³a parafialnego - mur. XVI-

XVIIIw. (ew.).
b/wszelkie prace ziemne na terenie prowadziæ pod nad-

zorem archeologicznym na podstawie zezwolenia w³a�ciwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków; osoby i jednostki pro-
wadz¹ce i nadzoruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ
wymogi okre�lone przepisami szczególnymi w zakresie kwalifi-
kacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac w obiekcie
i otoczeniu zabytku.

5/ Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/wej�cie i wjazd na teren - jak dotychczas; zaleca siê

lokalizacjê dodatkowego wej�cia na teren od strony  terenu KUc,
b/zakaz lokalizacji w granicach terenu miejsc postojowych

dla samochodów osobowych.

§ 18. 1. UPk - teren us³ug publicznych kultury, z przezna-
czeniem podstawowym pod us³ugi kultury, nauki, o�wiaty,  ochro-
ny socjalnej i administracji.

2.  Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz mieszkal-

nictwa zbiorowego,
2/us³ugi handlu detalicznego, gastronomii  i us³ugi byto-

we (zgodnie z §6 pkt.10),
3/budynki gospodarczo-gara¿owe,
4/ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
5/sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,

6/urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym szczegól-
nie miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

3.Dla terenu us³ug  publicznych kultury UPk  ustala siê:
1/Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne

zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod wa-

runkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz in-
teresów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu wód
opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicznej,
a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2/Standardy zagospodarowania oraz sposoby i standar-
dy kszta³towania zabudowy:

a/intensywno�æ zainwestowania - 70% powierzchni dzia³ki,
b/intensywno�æ zabudowy - 40% powierzchni dzia³ki,
c/budynki przeznaczenia podstawowego - obowi¹zuj¹ca,

historyczna linia zabudowy okre�lona elewacj¹ frontow¹ budyn-
ków przyulicznych; nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondygnacje
nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze);  dach spadzisty-syme-
tryczny o k¹tach nachylenia 35-45o (zgodnie z §6 pkt.12) sytu-
owany g³ówn¹ kalenic¹ równolegle do ulicy,

d/us³ugi przeznaczenia uzupe³niaj¹cego lokalizowaæ w
parterach budynków przyulicznych,

e/budynki gospodarcze - sytuowaæ na zapleczu budynków
przyulicznych; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nad-
ziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 4m od
poziomu terenu do okapu dachu; kszta³t i k¹ty nachylenia dachu
zaleca siê dostosowaæ do budynku przyulicznego,

f/zakaz lokalizacji obiektów wielkokubaturowych, przekra-
czaj¹cych gabaryt istniej¹cej w otoczeniu zabudowy, agresyw-
nych architektonicznie oraz urz¹dzeñ i konstrukcji stanowi¹cych
dominanty przestrzenne.

3/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�lniczy-
mi, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4/ Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów budowla-

nych wykazuj¹cych cechy zabytkowe, wskazanych do ujêcia w
gminnej ewidencji zabytków oraz obowi¹zek uzyskania opinii
w³a�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków do decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu, wszelkich
prac budowlanych  i konserwatorskich oraz projektu budowla-
nego  dla:

-budynku biblioteki publicznej ul. Mickiewicza  1,
-budynku gospodarczego  przy bibliotece ul.  Mickiewicza 1,
-budynku mieszkalnego zakonu  ul. Budzieszowicka  4,
b/wszelkie prace ziemne na terenie prowadziæ pod nad-

zorem archeologicznym na podstawie zezwolenia w³a�ciwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków; osoby i jednostki pro-
wadz¹ce i nadzoruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ
wymogi okre�lone przepisami szczególnymi w zakresie kwalifi-
kacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac w obiekcie
i otoczeniu zabytku.

5/ Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/wjazd na terenu - z ulicy KUz,
b/w granicach dzia³ki lub w granicach dzia³ki i pasa drogo-

wego (za zgod¹ w³a�ciwego zarz¹dcy drogi) zapewniæ miejsca
postojowe dla samochodów osobowych w ilo�ci min. 3m.p./100m2

powierzchni  zabudowy us³ug, jednak nie mniej ni¿ 5 m.p..

§ 19. 1. UPs - teren us³ug  publicznych sportu i rekreacji,
z przeznaczeniem podstawowym  pod obiekty oraz terenowe
urz¹dzenia sportu i rekreacji, ogród jordanowski i  zieleñ urz¹-
dzon¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/obiekty socjalno-sanitarne,
2/us³ugi komercyjne o profilu przeznaczenia podstawo-

wego,
3/towarzysz¹ce us³ugi gastronomii i handlu detalicznego,
4/sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,  z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,
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5/urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym szczegól-
nie miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

3. Dla   terenu us³ug  publicznych sportu i rekreacji UPs
ustala  siê:

1) Zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów terenu.
2) Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-

dardy kszta³towania zabudowy:
a/intensywno�æ zabudowy -  30% powierzchni terenu,
b/zakaz  wygradzania  terenu, z wy³¹czeniem  terenu ogro-

du jordanowskiego,
c/budynki - nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od gra-

nicy terenu  KUz i KUd; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygna-
cje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿
6m od poziomu  terenu do okapu dachu dla obiektów przezna-
czenia podstawowego i 4m dla obiektów przeznaczenia uzupe³-
niaj¹cego oraz nie wiêcej ni¿ 12m  do poziomu kalenicy; dach
spadzisty o k¹tach nachylenia 20-45o.

3)  Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla tere-

nów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi.

4)  Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/apewniæ wysokiej jako�ci rozwi¹zania architektoniczne

obiektów kubaturowych i plenerowych.
5/ Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/wjazd na teren z ulicy KUd,
b/zapewniæ w granicach dzia³ki lub w granicach dzia³ki i

pasa drogowego ulicy KUd miejsca postojowe w ilo�ci min.
0,2 m.p./1 u¿ytkownika us³ug.

§ 20. 1. UCc - teren us³ug komercyjnych  centrotwór-
czych,  z przeznaczeniem podstawowym pod us³ugi  handlu
detalicznego, gastronomii i rozrywki, obs³ugi ruchu turystyczne-
go, informacji i ³¹czno�ci, obs³ugi finansowej i ubezpieczenio-
wej,  administracji oraz   us³ug bytowych.

2.Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/ istniej¹ca zabudowa zagrodowa, mieszkalna i gospo-

darcza, zwi¹zana z produkcj¹ roln¹,
2/ inne us³ugi, o profilu dzia³alno�ci zbli¿onym do przezna-

czenia podstawowego,
3/ zabudowa mieszkaniowa z towarzysz¹cymi budynkami

gospodarczymi,
4/ ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna  z  ma³¹ architektur¹,
5/ obiekty obrony cywilnej w podziemiach budynków,
6/ sieci i urz¹dzenia  infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,

7/ urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym miejsca
postojowe dla samochodów osobowych.

3.Dla  terenu us³ug komercyjnych centrotwórczych UCc,
ustala siê:

1/ Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-
dardy kszta³towania zabudowy:

a/ intensywno�æ zainwestowania - 90% powierzchni dzia³ki,
b/ budynki  us³ugowe i mieszkalne - nieprzekraczalna li-

nia zabudowy okre�lona elewacj¹ frontow¹ budynków przyulicz-
nych; nieprzekraczalna wysoko�æ budynku 3 kondygnacje nad-
ziemne (w tym u¿ytkowe poddasze); zaleca siê dach spadzisty o
k¹tach nachylenia 35 - 45o,

c/budynki gospodarcze - sytuowaæ  na zapleczu zabudowy
przyulicznej, nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziem-
ne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 4,5m od po-
ziomu terenu do okapu dachu; kszta³t dachu dostosowaæ do
zabudowy przyulicznej,

d/obiekty i pomieszczenia s³u¿¹ce obronie cywilnej, nale-
¿y zachowaæ i utrzymaæ w nale¿ytym stanie - wszelkie zmiany
winny byæ uzgodnione z w³a�ciwymi organami obrony cywilnej.

e/zakaz lokalizacji obiektów niezgodnych z klimatem prze-
strzennym i tradycyjnym sposobem formowania zabudowy, w
tym szczególnie jednofunkcyjnych zespo³ów o znacznych kuba-
turach, przekraczaj¹cych gabaryt istniej¹cej zabudowy w oto-
czeniu.

2/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/zakaz  lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co

oddzia³ywaæ na �rodowisko,
b/nieprzekraczalna liczba zwierz¹t gospodarskich w ob-

sadzie mieszanej mniejsza ni¿ 50 DJP granicach dzia³ki,
c/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla terenu

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�l-
niczymi, zgodnie z przepisami szczególnymi.

3/Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ustala siê ochronê konserwatorsk¹ kapliczki oraz obo-

wi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego wojewódzkiego konser-
watora zabytków do wszelkich prac budowlanych i konserwator-
skich,

b/wszelkie prace ziemne na terenie prowadziæ pod nad-
zorem archeologicznym; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzo-
ruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lo-
ne przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób upraw-
nionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu zabyt-
ku.

4/Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/ wjazd na teren - jak dotychczas,
b/ w granicach dzia³ki zapewniæ w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc

postojowych dla samochodów osobowych  u¿ytkowników sta-
³ych i przebywaj¹cych okresowo, jednak nie mniej ni¿ 3 m.p..

§ 21. 1. UCh -  teren us³ug handlu, z przeznaczeniem pod-
stawowym pod us³ugi handlu detalicznego,  targowisko, tereny
oraz  hale targowe i wystawiennicze.

2.Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/ budynki socjalno-sanitarne,
2/ sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,

3/ urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym miejsca
postojowe dla samochodów.

3. Dla terenu  us³ug handlu UCh, ustala siê:
1/Zakaz  dokonywania wtórnych podzia³ów terenu.
2/Standardy zagospodarowania oraz sposoby i standar-

dy kszta³towania zabudowy:
a/ intensywno�æ zainwestowania - 90% powierzchni dzia³ki,
b/ intensywno�æ zabudowy - max. 50% powierzchni dzia³ki,
c/ budynki przeznaczenia podstawowego - nieprzekraczal-

na linia zabudowy 10m od granicy terenu KUz i 6m od granicy
terenu KUl; nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy 2 kondygna-
cje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿
6m od poziomu terenu do okapu dachu; zaleca siê dach spadzi-
sty-symetryczny o  k¹tach nachylenia 35-45o (zgodnie z §6 pkt.12);
zaleca  siê realizacjê obiektów w technologiach nietradycyjnych,
o wysokich walorach architektonicznych,

d/ budynki gospodarcze - nieprzekraczalna wysoko�æ
2 kondygnacje nadziemne (w tym  u¿ytkowe poddasze), lecz nie
wiêcej ni¿ 4 m od poziomu terenu do okapu dachu;  kszta³t  da-
chu dostosowany do  budynków przeznaczenia podstawowego,

3/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/zaleca siê wykonanie pasa zieleni izolacyjnej od strony

przyleg³ego terenu MW1.
b/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.
4/Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/projektowane obiekty przeznaczenia podstawowego nie

mog¹ przekraczaæ gabarytem budynku mieszkalnego na s¹-
siednim terenie MW1.
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5/Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/ wjazd na teren - istniej¹cy; docelowo z projektowanej

ulicy  KUl,
b/ zapewniæ w granicach dzia³ki lub w granicach dzia³ki

i pasa drogowego ulicy KUl miejsca postojowe w ilo�ci min.
3m.p/100m2 powierzchni zabudowy budynku us³ugowego lub
0,3 m.p./1 u¿ytkownika us³ug.

§ 22. 1. UCr -  teren us³ug komercyjnych rzemios³a,  z
przeznaczeniem podstawowym pod zak³ady rzemios³a  us³ugo-
wego i produkcyjnego wraz zapleczem administracyjno - socjal-
nym (zgodnie z §6 pkt.11).

2.Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/towarzysz¹cy  jednorodzinny budynek mieszkalny w³a-

�ciciela zak³adu,
2/ogrody przydomowe oraz zieleñ ozdobna z ma³¹ archi-

tektur¹,
3/sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce,

4/urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym szczegól-
nie miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

3. Dla terenu us³ug komercyjnych rzemios³a UCr, ustala siê:
1/Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne

zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod wa-
runkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz in-
teresów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu wód
opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicznej,
a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2/ Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-
dardy kszta³towania zabudowy:

a/intensywno�æ zainwestowania  - max. 70 % powierzch-
ni dzia³ki,

b/intensywno�æ zabudowy - max. 35% powierzchni dzia³ki,
c/zalecana minimalna powierzchnia wydzielonej dzia³ki -

1.500m2, minimalna  jej szeroko�æ 20m,
d/budynki mieszkalne - sytuowaæ na obowi¹zuj¹cej linii

zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; nieprzekraczalna wyso-
ko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze);
dach spadzisty-symetryczny o k¹tach  nachylenia 30-45o   (zgod-
nie z §6 pkt.12),  sytuowany kalenic¹ równolegle do ulicy KUz,

e/budynki produkcyjne, us³ugowe i gospodarcze - sytu-
owaæ na zapleczu zabudowy mieszkalnej; nieprzekraczalna li-
nia zabudowy 20m od granicy terenu KUz i 6m od granicy terenu
KUd, nieprzekraczalna wysoko�æ  2 kondygnacje nadziemne (w
tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej  ni¿ 5m od poziomu
terenu do okapu dachu; kszta³t i pokrycie dachu  dostosowaæ do
budynku mieszkalnego.

3) Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych  znacz¹co

oddzia³ywaæ na �rodowisko (z wy³¹czeniem stacji obs³ugi  sa-
mochodów osobowych posiadaj¹cych do 6 stanowisk robo-
czych) oraz sk³adowania na wolnym powietrzu lub w obiektach
niezadaszonych substancji i materia³ów powoduj¹cych wtórne
pylenie oraz substancji, w tym szczególnie ropopochodnych,
mog¹cych powodowaæ zanieczyszczenie gruntu  i wód grunto-
wych,

b/wymagane stosowanie rozwi¹zañ techniczno - techno-
logicznych minimalizuj¹cych oddzia³ywanie na �rodowisko i
s¹siednie tereny chronione,

c/uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych,

d/�cieki przemys³owe - odprowadzane do kanalizacji sa-
nitarnej na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê,

e/postêpowanie z odpadami niebezpiecznymi - zgodne z
przepisami szczególnymi,

f/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�lniczymi,
zgodnie z przepisami szczególnymi.

4)  Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/zakaz lokalizacji obiektów wysoko�ciowych i wielkoga-

barytowych.
5/Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/wjazd na teren -  z ulicy KUl i UKd,
b/w granicach dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla samo-

chodów osobowych  w ilo�ci - min. 5 m.p., wliczaj¹c gara¿.

§ 23.  1. ZP - teren  parku, z przeznaczeniem podstawo-
wym pod  ogólnodostêpny, zabytkowy  park wiejski.

2.Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/urz¹dzenia rekreacyjno-wypoczynkowe z elementami

ma³ej architektury,
2/podziemne obiekty obrony cywilnej,
3/podziemne sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
4/komunikacja wewnêtrzna, w tym szczególnie �cie¿ki

spacerowe i rowerowe,
5/obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe za-

gospodarowanie terenu, zwi¹zane z organizowaniem imprez
okoliczno�ciowych.

3. Dla terenu  parku ZP  ustala siê:
1/Zakaz dokonywania  wtórnych podzia³ów w³asno�cio-

wych oraz wygradzania terenu.
2/Standardy zagospodarowania oraz sposoby i standar-

dy kszta³towania zabudowy:
a/intensywno�æ zainwestowania - max. 30% powierzchni

terenu,
b/nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów budowla-

nych - od krawêdzi jezdni,  zgodnie z przypisami szczególnymi,
c/zrewaloryzowaæ historyczne za³o¿enie parkowe, zapew-

niæ wysoki poziom rozwi¹zañ kompozycyjnych przestrzeni oraz
"posadzki" terenu,

d/dokonaæ nasadzeñ komponowanych zieleni ze znacz-
nym udzia³em zieleni zimozielonej,

e/zapewniæ wysokie walory architektoniczne naziemnych
obiektów i urz¹dzeñ, w tym szczególnie ma³ej architektury i urz¹-
dzeñ technicznych (³awki, o�wietlenie, szafki instalacyjne itp.) -
dostosowaæ je do wymogów konserwatorskich.

3/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/zakaz  wycinki starodrzewu,
b/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla tere-

nów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi.

4/Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ustala siê ochronê konserwatorsk¹ zabytkowego par-

ku, ujêtego w gminnej ewidencji zabytków oraz obowi¹zek uzy-
skania opinii w³a�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków  do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, wszelkich robót budowlanych i konserwatorskich pro-
wadzonych na terenie oraz  projektu budowlanego,

b/osoby i jednostki zatrudnione przy pracach konserwa-
torskich, polegaj¹cych na zabezpieczeniu, uzupe³nieniu, rewa-
loryzacji lub konserwacji terenu parku musz¹ spe³niaæ wymogi
okre�lone przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób
uprawnionych do wykonywania tych prac na terenie zorganizo-
wanej zieleni zabytkowej,

c/wszelkie prace ziemne na terenie prowadziæ pod nadzo-
rem archeologicznym; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzoru-
j¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lone
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przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób upraw-
nionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu zabytku.

5/Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/wej�cie na teren - jak dotychczas,
b/zakaz lokalizacji w granicach terenu miejsc postojowych

dla samochodów osobowych.
§ 24. 1. ZCc - teren cmentarza, z przeznaczeniem  pod-

stawowym pod czynny  cmentarz ogólnowyznaniowy.
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/cmentarne obiekty kubaturowe (mi. dom pogrzebowy),
2/zieleñ cmentarna,
3/elementy ma³ej architektury zwi¹zane z przeznaczeniem

podstawowym,
4/podziemne sieci i  urz¹dzenia infrastruktury technicznej,

z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie
niejonizuj¹ce,

5/urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym parkingi dla
samochodów osobowych.

3.Dla terenu  cmentarza ZC ustala siê :
1/Standardy zagospodarowania oraz sposoby i standar-

dy kszta³towania zabudowy:
a/nieprzekraczalna  intensywno�æ zabudowy - 10% po-

wierzchni terenu,
b/powierzchnia pól grzebalnych nie mo¿e przekraczaæ 70%

powierzchni terenu,
c/nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków  - 20m

od granicy terenu KUg oraz 10m od granicy terenu KUl; dla po-
zosta³ych obiektów budowlanych - od zewnêtrznej krawêdzi jed-
ni, zgodnie z przepisami szczególnymi,

d/obiekty przeznaczenia uzupe³niaj¹cego - nieprzekraczal-
na wysoko�æ 7m od poziomu terenu do okapu dachu; dach
spadzisty-symetryczny o k¹tach nachylenia 40 - 60o (zgodnie z
§6 pkt.12),

e/dla rozbudowy cmentarza kontynuowaæ istniej¹ce zasa-
dy kompozycji z uwzglêdnieniem warunków okre�lonych przepi-
sami szczególnymi,

f/dokonaæ nasadzeñ zieleni wysokiej i �redniowysokiej
oraz zapewniæ wyposa¿enie w sieæ wodoci¹gow¹ dla celów pie-
lêgnacji grobów i zieleni, miejsca sk³adowania odpadów i urz¹-
dzenia sanitarne dla osób odwiedzaj¹cych,

g/w ci¹gu projektowanej drogi KUl zapewniæ docelowe
powi¹zania komunikacyjne z terenem UPr.

2/Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi szczególnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y
uwzglêdniæ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu,

b/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.
3/Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/wjazd i wej�cie na teren - jak dotychczas, docelowo z

projektowanej ulicy KUl,
b/parking dla samochodów osobowych docelowo lokali-

zowaæ przy projektowanym odcinku ulicy KUl; w granicach tere-
nu lub terenu i pasa drogowego ulicy (za zgod¹ w³a�ciwego
zarz¹dcy drogi) zapewniæ miejsca postojowe dla samochodów
osobowych w ilo�ci min. 10m.p

§ 25. 1. ZI - tereny zieleni izolacyjnej,  z przeznaczeniem
podstawowym pod zieleñ izolacyjn¹  zapewniaj¹c¹ terenom o
funkcjach chronionych izolacjê od terenów o funkcjach uci¹¿li-
wych i tras komunikacyjnych.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie akustycznej terenów o funk-

cjach chronionych (ekrany akustyczne), w przypadkach uzasad-

nionych brakiem mo¿liwo�ci zachowania dopuszczalnych po-
ziomów  ha³asu,

2/sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-
niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce.

3. Dla  terenów  zieleni  izolacyjnej  ZI ustala siê:
1/Standardy zagospodarowania oraz sposoby i standar-

dy kszta³towania zabudowy:
a/zapewniæ  zadrzewienie terenu z du¿ym  udzia³em ga-

tunków zimozielonych,
b/zakaz dokonywania nasadzeñ drzew  w odleg³o�ci mniej-

szej ni¿ 15m od osi skrajnego toru linii kolejowej, z wy³¹czeniem
drzew, których wysoko�æ nie przekroczy 10m.

2/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala

siê.
§ 26. 1. PP -  teren dzia³alno�ci produkcyjnej,  z  przezna-

czeniem podstawowym pod  zak³ady   przemys³owe.
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/zaplecza administracyjno - techniczne i socjalne,
2/sk³ady i  magazyny,
3/anteny nadawcze emituj¹cych promieniowanie niejoni-

zuj¹ce,
4/zieleñ izolacyjna  i  ozdobna z ma³¹ architektur¹,
5/sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, w tym lokal-

ne ujêcia wody i przemys³owe oczyszczalnie �cieków,
6/urz¹dzenia  komunikacji wewnêtrznej, w tym szczegól-

nie miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
 3.  Dla   terenu dzia³alno�ci produkcyjnej PP, ustala  siê:
1/Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne

zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod wa-
runkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz in-
teresów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu wód
opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicznej,
a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2) Standardy zagospodarowania oraz sposoby i stan-
dardy kszta³towania zabudowy:

a/intensywno�æ zainwestowania  - max. 85 % powierzch-
ni terenu,

b/intensywno�æ zabudowy - max. 65% powierzchni tere-
nu,

c/budynki - nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od gra-
nicy terenu KUg; nieprzekraczalna wysoko�æ  3 kondygnacje
nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 9m
od poziomu terenu do okapu dachu; zaleca siê kszta³t i pokrycie
dachu dostosowaæ do budynku zabytkowego.

3)  Warunki ochrony i kszta³towania  �rodowiska:
a/zakaz lokalizacji inwestycji o funkcjach sprzecznych lub

konfliktowych z przemys³em istniej¹cym,
b/w strefie sanitarnej cmentarza, tj. odleg³o�ci mniejszej

ni¿ 50 m od granicy terenu ZCc obowi¹zuj¹ dodatkowo ustale-
nia § 42,

c/istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko i inne rodzaje dzia³alno�ci, co do których
istniej¹ okoliczno�ci (przes³anki), i¿ mog¹ one negatywnie od-
dzia³ywaæ na �rodowisko,  wymagaj¹  sporz¹dzenia komplek-
sowego przegl¹du ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych  prze-
pisów szczególnych - wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y
uwzglêdniæ w decyzjach administracyjnych,

d/przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-
dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi szczególnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y
uwzglêdniæ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu,
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e/uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych; stosowaæ rozwi¹zania technicz-
ne minimalizuj¹ce warto�ci podstawowych uci¹¿liwo�ci dla lu-
dzi i �rodowiska, pochodz¹cych z dzia³alno�ci produkcyjnej te-
renu PP,

f/stosowaæ wysokoefektywne technologie oczyszczania
�cieków zapewniaj¹ce minimalizacjê zrzutu zawiesin i zwi¹z-
ków rozpuszczalnych, emisji aerozoli i innych towarzysz¹cych
zanieczyszczeñ gazowych, poziomu emitowanego ha³asu od
urz¹dzeñ, a tak¿e zapewniaj¹ce ochronê  siedliska chronione-
go s¹siedniego lasu ³êgowego,

g/korzystanie z lokalnych ujêæ wody do celów technolo-
gicznych i gospodarczych oraz odprowadzenie �cieków do wód
powierzchniowych na podstawie pozwolenia wodno-prawnego,

h/odpady niebezpieczne - minimalizowaæ ilo�æ odpadów;
gromadziæ selektywnie w szczelnych zbiornikach i przekazywaæ
do unieszkodliwienia upowa¿nionym jednostkom gospodar-
czym,

i/odpady inne ni¿ niebezpieczne - minimalizowaæ ilo�æ
wytwarzanych odpadów,  gromadziæ w sposób selektywny (wy-
nikaj¹cy z ich sk³adu fizyko-chemicznego) w sposób bezpieczny
dla �rodowiska; wykorzystaæ lub unieszkodliwiæ w sposób zgod-
ny z przepisami szczególnymi,

j/�cieki przemys³owe oraz zanieczyszczone �cieki opado-
we odprowadziæ do kanalizacji zak³adowej i na w³asn¹ oczysz-
czalniê �cieków;  docelowo dopuszcza siê do komunalnej
oczyszczalni �cieków,

k/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.
4) Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów budowla-

nych ujêtych w gminnej ewidencji zabytków oraz obowi¹zek uzy-
skania opinii w³a�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  te-
renu, wszelkich prac budowlanych i konserwatorskich oraz pro-
jektu budowlanego  dla oznaczonego na rysunku planu budyn-
ku mleczarni wraz  z elementami za³o¿enia przestrzennego -
mur. XIX/XXw, w tym szczególn¹ ochron¹ konserwatorsk¹ obej-
muje siê wiê�bê dachow¹ budynku g³ównego oraz przybudów-
ki, posadzki budynków oraz wystrój zewnêtrzny elewacji,

5)   Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/wjazd na teren - jak dotychczas,
b/w granicach dzia³ki zapewniæ miejsca postojowe dla

samochodów osobowych w ilo�ci  min. 0,2 m.p./1 zatrudnione-
go oraz w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc postojowych dla pozosta³ych po-
jazdów.

§ 27. 1. PS -  tereny wytwórczo�ci i sk³adowania z  prze-
znaczeniem podstawowym pod zaplecza obs³ugi rolnictwa, za-
plecza techniczne budownictwa, bazy komunalne i transporto-
we, sk³ady, magazyny, hurtownie  oraz zak³ady rzemios³a pro-
dukcyjnego i us³ugowego.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/ zaplecza administracyjno - techniczne i  socjalne jed-

nostek gospodarczych,
2/ sk³adowanie i magazynowanie towarów na terenie

otwartym i w obiektach nietrwa³ych,
3/ zieleñ izolacyjna i ozdobna z ma³¹ architektur¹,
4/ sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, w tym ante-

ny nadawcze emituj¹ce promieniowanie niejonizuj¹ce,
5/ urz¹dzenia  komunikacji wewnêtrznej, w tym szczegól-

nie miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

3.   Dla   terenów wytwórczo�ci i sk³adowania PS,  usta-
la  siê :

1/Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne
zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod wa-
runkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz in-
teresów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu wód
opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicznej,
a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2/Standardy zagospodarowania oraz sposoby i standar-
dy kszta³towania zabudowy:

a/intensywno�æ zainwestowania  - max. 90 % powierzch-
ni dzia³ki,

b/intensywno�æ zabudowy - max. 70% powierzchni dzia³-
ki,

c/budynki - nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje
nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze) lecz nie wiêcej ni¿  6m
od poziomu terenu do okapu dachu; zalecany dach spadzisty o
k¹tach nachylenia 20-45o,

d/lokalizacja obiektów budowlanych  wymaga zachowa-
nia odleg³o�ci od granicy obszaru kolejowego, okre�lonej prze-
pisami szczególnymi; na terenach po³o¿onych w s¹siedztwie
linii kolejowej lokalizacja anten nadawczych - na warunkach i za
zgod¹ zarz¹dcy terenu tras komunikacji kolejowej (KK),

e/zakaz lokalizacji na terenach po³o¿onych w s¹siedztwie
linii kolejowej produkcji i sk³adów materia³ów ³atwopalnych,
wybuchowych, ¿r¹cych i pyl¹cych, stanowi¹cych potencjalne za-
gro¿enie dla ruchu f/kolejowego na terenie KK.

4)   Warunki ochrony i kszta³towania  �rodowiska :
a/w strefie sanitarnej cmentarza, tj. odleg³o�ci mniejszej

ni¿ 50 m od granicy terenu ZCc, obowi¹zuj¹ dodatkowo ustale-
nia § 42,

b/zakaz sk³adowania na wolnym powietrzu lub w obiek-
tach niezadaszonych substancji i materia³ów powoduj¹cych
wtórne pylenie oraz substancji, w tym szczególnie ropopochod-
nych, mog¹cych powodowaæ zanieczyszczenie gruntu  i wód grun-
towych, oraz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu
oddzia³ywania na �rodowisko,

c/istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko i inne rodzaje dzia³alno�ci, co do których
istniej¹ okoliczno�ci (przes³anki), i¿ mog¹ one negatywnie od-
dzia³ywaæ na �rodowisko,  wymagaj¹  sporz¹dzenia przegl¹du
ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych  przepisów szczegól-
nych - wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w
decyzjach administracyjnych,

d/przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-
dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi szczególnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y
uwzglêdniæ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu,

e/wymagane stosowanie rozwi¹zañ techniczno - techno-
logicznych minimalizuj¹cych oddzia³ywanie na �rodowisko i
s¹siedni¹ zabudowê chronion¹,

f/uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych,

g/odpady niebezpieczne - minimalizowaæ ilo�æ odpadów;
gromadziæ selektywnie w szczelnych zbiornikach;  przekazywaæ
do unieszkodliwienia upowa¿nionym jednostkom gospodar-
czym,

h/odpady inne ni¿ niebezpieczne - minimalizowaæ ilo�æ
wytwarzanych odpadów,  gromadziæ w sposób selektywny (wy-
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nikaj¹cy z ich sk³adu fizyko-chemicznego) w sposób bezpieczny
dla �rodowiska; wykorzystaæ lub unieszkodliwiæ w sposób zgod-
ny z przepisami szczególnymi,

i/�cieki przemys³owe oraz zanieczyszczone �cieki opado-
we odprowadziæ do komunalnej kanalizacji sanitarnej na wa-
runkach okre�lonych przez zarz¹dcê,

j/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê;
4/ Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/wjazd na teren -  istniej¹cy, docelowo z projektowanej

drogi KUl; lokalizacja nowych wjazdów z  drogi KUg - za zgod¹ i
na warunkach zarz¹dcy,

b/w granicach dzia³ki zapewniæ w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc
postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i przeby-
waj¹cych okresowo.

§ 28. 1. TE -  teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, z
przeznaczeniem podstawowym pod istniej¹ce i projektowane
stacje transformatorowe 15kV.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
a/sieci  infrastruktury technicznej  i urz¹dzenia komunika-

cji wewnêtrznej,
b/zieleñ niska.
3.Dla terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych TE, ustala siê:
1/Standardy zagospodarowania oraz sposoby i standardy

kszta³towania zabudowy:
a/intensywno�æ zainwestowania - 90 % powierzchni terenu,
b/nieprzekraczalna wysoko�æ obiektów budowlanych -

1 kondygnacja nadziemna, lecz nie wiêcej ni¿ 6m od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu,

c/zaleca siê wygrodzenie terenu;  zakaz dokonywania na-
sadzeñ zieleni wysokiej.

2/ Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/ dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.
3) Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/uzyskaæ opiniê w³a�ciwego organu s³u¿by ochrony za-

bytków - w przypadku modernizacji, rozbudowy lub budowy no-
wych obiektów w granicy ochrony konserwatorskiej zabytkowe-
go za³o¿enia ruralistycznego.

§ 29. 1. KK - teren urz¹dzeñ transportu kolejowego, z
przeznaczeniem podstawowym pod liniê kolejow¹ o znaczeniu
drugorzêdnym relacji Opole - £ambinowice - Nysa..

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/obiekty i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane z obs³ug¹ linii

kolejowej i podró¿nych,
2/sieci i urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej,
3/urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej i technologicznej.
3. Dla terenu urz¹dzeñ transportu kolejowego KK ustala siê:
1/Standardy zagospodarowania oraz sposoby i standar-

dy kszta³towania zabudowy:
a/obiekty budowlane - linia zabudowy okre�lona przepi-

sami szczególnymi; nieprzekraczalna wysoko�æ  3 kondygnacje
nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 7m
od poziomu terenu do okapu dachu,

b/dopuszcza siê likwidacjê linii kolejowej wraz z towarzy-
sz¹cymi urz¹dzeniami i obiektami lub jej przystosowanie  dla
potrzeb turystyki.

2/Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi szczególnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y
uwzglêdniæ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu,

b/zapewniæ ochronê  istniej¹cej zabudowy o funkcjach
chronionych przed ha³asem i wibracjami, w tym szczególnie

zachowaæ dopuszczalne poziomy ha³asu okre�lone w przepi-
sach szczególnych, zgodnie z ustaleniami planu,

c/odprowadzenie wód opadowych z terenu KK - zgodnie z
przepisami szczególnymi.

§ 30. 1. KUg - tereny tras i ulic, z przeznaczeniem  podsta-
wowym pod drogê/ulicê - klasy g³ówna (1/2).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/urz¹dzenia komunikacji, w tym  zwi¹zane z eksploatacj¹ tras,
2/obiekty ma³ej architektury oraz urz¹dzenia techniczne

(znaki, lampy, szafki instalacyjne, budki telefoniczne),
3/sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, za zgod¹ i

na warunkach zarz¹dcy drogi,
4/zieleñ izolacyjna.
3. Dopuszcza siê:
a/przebudowê i modernizacjê drogi/ulicy w ci¹gu drogi

powiatowej nr 27-532; do czasu realizacji obej�cia drogowego
R(KUg) zachowuje siê dotychczasowy przebieg drogi/ulicy;

b/docelowo zmianê ul. 22-Lipca i Budzieszowickiej  na
ulicê klasy zbiorcza (Z),

c/zachowanie istniej¹cej zabudowy mieszkalnej i  gospo-
darczej w projektowanym pasie drogowym.

4. Dla terenu tras i ulic KUg ustala siê:
1/Szeroko�æ pasa drogowego (w granicach terenu KUg):
a/dla istniej¹cych odcinków drogi/ulicy na terenie zabudo-

wanym - istniej¹ca; zaleca siê korektê pasa drogowego do sze-
roko�ci 20m, w tym szczególnie  w miejscach wskazanych na
rysunku planu;

b/dla odcinków drogi poza terenami zabudowanymi - 25m.
2) Elementy przekroju:
 a)  jezdnia szer. min. 7m  z obustronnymi chodnikami o

szer. min. 2m,
 b) �cie¿ka rowerowa jednostronna -  dwukierunkowa  o

szer. min. 2,4 m,
 c) pozosta³e - zgodnie z warunkami bran¿owymi.
3) Na terenie zabudowanym zaleca siê:
a/likwidacjê wskazanych rysunkiem planu budynków; do

czasu wykonania korekty szeroko�ci pasa drogowego w³a�ci-
ciel zachowuje prawo do modernizacji i  rozbudowy budynku
zgodnie z przepisami szczególnymi,

b/sieci i instalacje infrastruktury technicznej  prowadziæ
jako podziemne,

c/wprowadziæ jednostronnym pas zieleni niskiej i wysokiej.
 4) Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w    sprawie
oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y uwzglêd-
niæ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b/odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczo-
wej lub do gruntu i cieków wodnych, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; zaleca siê stosowaæ studzienki wpustowe z osadni-
kiem oraz separatory - w dostosowaniu do potrzeb,

c/zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ (skwer) na skrzy¿o-
waniu ul. 22-Lipca - Zawadzkiego.

5/Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ustala siê ochronê konserwatorsk¹ kapliczki murowa-

nej , usytuowanej przy ul. 22 -Lipca 22, oraz obowi¹zek  uzyska-
nia opinii w³a�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków
do wszelkich robót budowlanych i konserwatorskich,

b/w granicach ochrony konserwatorskiej zabytkowego
za³o¿enia ruralistycznego wszelkie prace ziemne na terenie pro-
wadziæ pod nadzorem archeologicznym; osoby i jednostki pro-
wadz¹ce i nadzoruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ
wymogi okre�lone przepisami szczególnymi w zakresie kwalifi-
kacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac w obiekcie
i otoczeniu zabytku.
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§ 31.1. KUz - tereny tras i ulic, z przeznaczeniem podsta-
wowym  pod  drogi/ulice - klasy  zbiorcza (1/2).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/urz¹dzenia komunikacji, w tym  zwi¹zane z eksploatacj¹

tras,
2/obiekty ma³ej architektury oraz urz¹dzenia techniczne

(znaki, lampy, szafki instalacyjne, budki telefoniczne),
3/ sieci i  urz¹dzenia  infrastruktury technicznej, za zgod¹ i

na warunkach zarz¹dcy drogi,
4/zieleñ izolacyjna.
3. Dopuszcza siê:
a/przebudowê i modernizacjê drogi/ulicy w ci¹gu drogi

powiatowej nr 27-533 i 27-522,
b/zachowanie istniej¹cej w projektowanym pasie drogo-

wym zabudowy mieszkalnej i  gospodarczej.
4. Dla terenu tras i ulic KUz, ustala siê:
1/Szeroko�æ pasa drogowego (w granicach terenu UKz):
a/dla istniej¹cych odcinków dróg/ulic  na terenie zabudo-

wanym - istniej¹ca; zaleca siê korektê pasa drogowego do sze-
roko�ci 20m, w tym szczególnie w miejscach wskazanych na
rysunku planu;

b/dla odcinków drogi poza terenami zabudowanymi -  20m.
2/Elementy przekroju:
a/jezdnia min. 7m  z obustronnymi chodnikami o szer.

min. 2m,
b/pozosta³e - zgodnie z warunkami bran¿owymi.
3/Na terenie zabudowanym zaleca siê:
a/likwidacjê wskazanych rysunkiem planu budynków; do

czasu wykonania korekty szeroko�ci pasa drogowego w³a�ci-
ciel zachowuje prawo do modernizacji i  rozbudowy budynku
zgodnie z przepisami szczególnymi,

b/sieci i instalacje infrastruktury technicznej  prowadziæ
jako podziemne,

c/wprowadziæ jednostronny pas zieleni niskiej i wysokiej.
4/Warunki ochrony i kszta³towania  �rodowiska:
a/przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi szczególnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y
uwzglêdniæ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu,

b/odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczo-
wej lub do gruntu i cieków wodnych, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; zaleca siê stosowaæ studzienki wpustowe z osadni-
kiem oraz separatory - w dostosowaniu do potrzeb,

c/zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹  w ci¹gu ul. Zawadz-
kiego - oznaczon¹ na rysunku planu.

5/Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/zachowaæ przebieg i historyczne elementy  przekroju uli-

cy  Zawadzkiego; wystrój ulicy i nawierzchnie dostosowaæ do
wymogów konserwatorskich; projekt budowlany uzgodniæ z w³a-
�ciwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,

b/w granicach ochrony konserwatorskiej zabytkowego
za³o¿enia ruralistycznego wszelkie prace ziemne na terenie pro-
wadziæ pod nadzorem archeologicznym; osoby i jednostki pro-
wadz¹ce i nadzoruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ
wymogi okre�lone przepisami szczególnymi w zakresie kwalifi-
kacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac w obiekcie
i otoczeniu zabytku.

§ 32. 1.  KUl - tereny tras i ulic, z przeznaczeniem podsta-
wowym pod  istniej¹ce i projektowane ulice - klasy lokalna (1/2).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/urz¹dzenia komunikacji, w tym zwi¹zane z eksploatacj¹

tras,
2/obiekty ma³ej architektury oraz urz¹dzenia techniczne

(znaki, lampy, szafki instalacyjne, budki telefoniczne),

3/sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
4/zieleñ izolacyjna.
3.Dopuszcza siê:
a/przebudowê i modernizacjê istniej¹cych ulic,
b/stosowanie naprzemienne  pasa zieleni izolacyjnej z

pasem postojowym dla samochodów osobowych.
4. Dla terenu tras i ulic KUl ustala siê:
1/Szeroko�æ pasa drogowego (w granicach terenu KUl):
a/dla istniej¹cych odcinków ulic na terenie zabudowanym

- zaleca siê korektê pasa drogowego do szeroko�ci 12m zgod-
nie z rysunkiem planu,

b/dla odcinków projektowanych - 12m.
2/Elementy przekroju:
a/jezdnia szer. min.5,5m  z jednostronnym chodnikiem o

szer. min. 2m,
b/przyuliczne  pasy postojowe dla samochodów osobo-

wych  w ilo�ci min. 1m.p./5 budynków mieszkalnych (miesz-
kañ),  usytuowanych w ci¹gu ulicy,

c/jednostronny pas zieleni o szer. min. 2,5m.
3/Na terenie zabudowanym zaleca siê sieci i instalacje

infrastruktury technicznej  prowadziæ jako podziemne.
4/Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi szczególnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y
uwzglêdniæ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu,

b/odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczo-
wej lub do gruntu i cieków wodnych, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; zaleca siê stosowaæ studzienki wpustowe z osadni-
kiem oraz separatory - w dostosowaniu do potrzeb,

5/Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury:
a/ustala siê ochronê konserwatorsk¹ kapliczki oraz obo-

wi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego wojewódzkiego konser-
watora zabytków do  wszelkich robót budowlanych i konserwa-
torskich dla:

-kapliczka  murowana - skrzy¿owanie ul. KUl  z ul. Mickie-
wicza,

-kapliczka murowana - ul. Le�na.

§ 33. 1. KUd - tereny tras i ulic, z przeznaczeniem podsta-
wowym pod ulice - klasy  dojazdowa (1/2).

2.Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/urz¹dzenia komunikacji, w tym  zwi¹zane z eksploatacj¹

tras,
2/obiekty ma³ej architektury oraz urz¹dzenia techniczne

(znaki, lampy, szafki instalacyjne, budki telefoniczne),
3/sieci i  urz¹dzenia  infrastruktury technicznej,
4/zieleñ izolacyjna.
3. Dla terenu tras i ulic KUd ustala siê:
1/Szeroko�æ pasa drogowego (w granicach terenu UKd):
a/dla istniej¹cych odcinków dróg/ulic  na terenie zabudo-

wanym - istniej¹ca; zaleca siê korektê pasa drogowego do sze-
roko�ci 10m zgodnie z rysunkiem planu,

b/dla odcinków projektowanych -  10m.
2) Elementy przekroju:
a/jezdnia szer. min.4,5m   z jednostronnym chodnikiem o

szer. min. 2m,
b/przyuliczne  pasy postojowe dla samochodów osobo-

wych  w ilo�ci min. 1m.p./5 budynków mieszkalnych (miesz-
kañ),  usytuowanych w ci¹gu ulicy.

3)  Na terenie zabudowanym zaleca siê sieci i instalacje
infrastruktury technicznej  prowadziæ  jako podziemne.
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§34. 1. KUc - teren placu publicznego, z przeznaczeniem
podstawowym pod otwart¹ przestrzeñ publiczn¹ o charakterze
reprezentacyjnym.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/obiekty ma³ej architektury (fontanny, rze�by itp.) oraz urz¹-

dzenia techniczne (znaki, lampy, szafki instalacyjne, budki tele-
foniczne),

2/obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe za-
gospodarowanie terenu, zwi¹zane z organizowaniem imprez
okoliczno�ciowych,

3/zieleñ urz¹dzona,
4/elementy informacji wizualnej,
5/sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu placu publicznego KUc ustala siê:
1/zakaz wprowadzania sta³ej zabudowy kubaturowej,
2/obowi¹zek zapewnienia wysokiej jako�ci "posadzki" te-

renu, ze zró¿nicowanym  rysunkiem,  barw¹ i materia³ami.
3/o�wietlenie, ma³a architektura i elementy rze�biarsko-

dekoracyjne placu dostosowaæ do potrzeb wspó³czesnych i wy-
mogów konserwatorskich,

4/zapewniæ powi¹zania komunikacyjne z terenem ZP i UPa.

§ 35. 1. KS - teren urz¹dzeñ transportu samochodowe-
go, z przeznaczeniem podstawowym pod urz¹dzenia i obiekty
us³ug technicznych motoryzacji i stacje paliw.

 2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/myjnie samochodowe,
2/towarzysz¹ce  us³ugi handlu i gastronomii,
3/obiekty gospodarcze,
4/sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz urz¹-

dzenia komunikacji wewnêtrznej ,
5/zieleñ izolacyjna i ozdobna  z  ma³¹ architektur¹.
3.  Dla terenu  urz¹dzeñ transportu samochodowego

KS ustala siê:
1/Standardy zagospodarowania oraz sposoby i standar-

dy kszta³towania zabudowy:
a/intensywno�æ zainwestowania - 70% powierzchni dzia³ki,
b/intensywno�æ zabudowy - max. 40 % powierzchni dzia³ki,
c/obiekty budowlane przeznaczenia podstawowego i uzu-

pe³niaj¹cego - nieprzekraczalna  linia zabudowy 10m od granicy
terenu KUg oraz 6m od granicy terenu KUl; nieprzekraczalna
wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe podda-
sze), lecz nie wiêcej ni¿ 6m od poziomu terenu do okapu dachu;
zapewniæ  wysokie walory architektoniczne; dopuszcza siê reali-
zacjê obiektów nietradycyjnych pod wzglêdem formy i materia³u,
a tak¿e typowych dla firmy,

d/urz¹dzenia i instalacje stacji paliw sytuowaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi i Polsk¹ Norm¹; za-
chowaæ wymagane przepisami szczególnymi odleg³o�ci dla
obiektów, urz¹dzeñ i instalacji  od stref zagro¿enia wybuchem,

e/woda dla myjni samochodowej - w obiegu zamkniêtym,
uzupe³niana z wodoci¹gu komunalnego.

2) Warunki ochrony i kszta³towania  �rodowiska:
a/istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-

waæ na �rodowisko oraz inne rodzaje dzia³alno�ci, co do których
istniej¹ okoliczno�ci (przes³anki) i¿ mog¹ one negatywnie od-
dzia³ywaæ na �rodowisko,  wymagaj¹  sporz¹dzenia przegl¹du
ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych  przepisów szczegól-
nych - wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w
decyzjach administracyjnych,

b/przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny ich oddzia³ywania, w tym szczególnie �rodowisko  wodno
- gruntowe, zgodnie z przepisami szczególnymi - wnioski i uwa-
gi z niej  wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

c/w rozwi¹zaniach projektowych obiektów, urz¹dzeñ i in-
stalacji zapewniæ bezpieczne dla �rodowiska rozwi¹zania tech-
niczne, zabezpieczaj¹ce przed przenikaniem produktów nafto-
wych do gruntu, wód gruntowych i wg³êbnych oraz cieków wod-
nych, a tak¿e minimalizuj¹ce emisjê par produktów naftowych
do powietrza atmosferycznego w procesach nape³niania zbior-
ników magazynowych stacji paliw oraz wydawania tych produk-
tów; rozwi¹zania techniczne musz¹ uwzglêdniaæ zalecenia z prze-
prowadzonych badañ hydrogeologicznych i geologiczno - in¿y-
nierskich oraz minimalizowaæ mo¿liwo�æ powstania sytuacji
awaryjnych, uczyniæ je przewidywalnymi i zapewniæ kontrolê ich
przebiegu (monitoring stanu zanieczyszczenia gruntu),

d/dzia³alno�æ obiektów i urz¹dzeñ  przeznaczenia podsta-
wowego i uzupe³niaj¹cego nie mo¿e  powodowaæ przekrocze-
nia dopuszczalnych norm emisji do �rodowiska w zakresie za-
nieczyszczenia powietrza, gleby, wody, ha³asu, wibracji, oraz sta-
nowiæ zagro¿enia bezpieczeñstwa ludzi i mienia na terenach
s¹siednich,

e/odprowadzenie �cieków przemys³owych, w tym zanie-
czyszczonych �cieków  deszczowo-przemys³owych z  powierzchni
zwi¹zanych z przyjmowaniem i wydawaniem produktów nafto-
wych  do zorganizowanego systemu kanalizacji, z odprowadze-
niem do sieci kanalizacji sanitarnej, przy zachowaniu parame-
trów okre�lonych przez Zarz¹dcê,

f/�cieki opadowe z dróg, dojazdów,  parkingów oraz  tere-
nu stacji paliw, na których nie jest dokonywane przyjmowanie i
wydawanie produktów naftowych, mog¹ byæ kierowane do grun-
tu, pod warunkiem zachowania parametrów wynikaj¹cych z prze-
pisów szczególnych,

g/odpady niebezpieczne - postêpowanie zgodne z przepi-
sami szczególnymi,

h/zachowaæ istniej¹cy starodrzew, z wy³¹czeniem gatun-
ków topoli.

4)  Standardy  obs³ugi komunikacyjnej:
a/wjazd na teren - jak dotychczas, docelowo z projektowa-

nej drogi KUl; parametry techniczne istniej¹cego zjazdu publicz-
nego dostosowaæ do wymagañ bezpieczeñstwa ruchu na dro-
dze oraz wymiarów gabarytowych pojazdów; projekt budowlany
w tym zakresie uzgodniæ z w³a�ciwym zarz¹dem drogi,

b/w granicach dzia³ki zapewniæ w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc
postojowych dla samochodów osobowych i ciê¿arowych , jed-
nak nie mniej ni¿ 5 ogó³em.

§ 36. 1. RM -  tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, z
przeznaczeniem podstawowym pod  uprawy polowe.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/zabudowa rolnicza, mieszkalna  i gospodarcza, zwi¹za-

na z produkcj¹ roln¹,
2/jednorodzinna zabudowa mieszkalna, na warunkach

okre�lonych przepisami szczególnymi,
3/ogrody  przydomowe i dzia³kowe oraz  uprawy wieloletnie,
4/zalesienia,
5/sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej pod warun-

kiem, ¿e ich przebieg nie wprowadzi utrudnieñ w przysz³ym za-
gospodarowaniu terenu.

3. Dla terenów rolnych RM  ustala siê:
1/Standardy zagospodarowania oraz sposoby i standar-

dy kszta³towania zabudowy:
a/intensywno�æ zainwestowania - max. 70% powierzchni

dzia³ki,
b/intensywno�æ zabudowy - max. 40% powierzchni dzia³ki,
c/nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy - 2  kondygnacje

nadziemne (w tym  u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿  4,5 m od
poziomu terenu do okapu dachu; bry³a budynku horyzontalna;
dach spadzisty-symetryczny o k¹tach nachylenia 35-45o(zgod-
nie z §6 pkt.12).
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2/Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a/w strefie ochrony po�redniej zewnêtrznej ujêcia wody

obowi¹zuj¹ dodatkowo ustalenia § 41,
b/zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-

dzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu
oddzia³ywania na �rodowisko,

c/wzbogaciæ walory przyrodnicze terenu poprzez wprowa-
dzenie  zadrzewieñ  i zakrzewieñ �ródpolnych,

d/dopuszczalny poziom ha³asu na terenie -  jak dla tere-
nów zabudowy zagrodowej, zgodnie z przepisami szczególnymi.

3/Przeznaczenie terenu  pod zabudowê nie zwi¹zan¹ z
rolnictwem, w �wietle obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych,
mo¿liwe w drodze sporz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi szczególnymi.

§ 37. 1. RO -  tereny upraw ogrodniczych, z przeznacze-
niem podstawowym pod uprawy ogrodnicze, ogrody dzia³kowe
i  przydomowe.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1/budynki gospodarcze  przynale¿ne przyleg³ej dzia³ce sie-

dliskowej,
2/gospodarcza zabudowa rolnicza,
3/obiekty produkcji ro�linnej i zwierzêcej,
4/przydomowa zieleñ urz¹dzona z ma³¹ architektur¹,
5/sztuczne zbiorniki wodne, w tym s³u¿¹ce do rekreacji,
6/sieci  i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. Dla terenów upraw ogrodniczych  RO ustala siê:
1/Standardy zagospodarowania oraz sposoby i standar-

dy kszta³towania zabudowy:
a/powierzchnia zainwestowania - max. 20% powierzchni

czê�ci dzia³ki siedliskowej, usytuowanej na terenie RO,
b/budynki gospodarcze - nieprzekraczalna powierzchnia

zabudowy 30m2, nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje
nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 4m
od poziomu terenu do okapu dachu;  dach  spadzisty-symetrycz-
ny  o k¹tach nachylenia 35-45o (zgodnie z §6 pkt.12).

2/Warunki ochrony �rodowiska:
a/ zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-

dzia³ywaæ na �rodowisko,
b/ dopuszczalny poziom ha³asu na terenie -  nie ustala siê.

§  38. 1.  Wyznacza siê tereny rezerwowe pod rozwój sys-
temu komunikacyjnego wsi:

a/R(KUg) - rezerwa terenu pod  obej�cie drogowe wsi
£ambinowice w ci¹gu drogi powiatowej nr 27-532; droga  klasy
g³ówna o szer. pasa drogowego 25m,

b/R(KUl) - rezerwa terenu pod ulicê klasy lokalna o szer.
pasa drogowego min. 12m,

c/R(KUd) - rezerwa terenu pod ulicê klasy dojazdowa o
szer. pasa drogowego min. 10m.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, mo¿na przeznaczyæ na
planowane cele w trybie  sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, okre�lonym obowi¹zuj¹cymi
przepisami szczególnymi.

§ 39. 1. Ustala siê granicê ochrony konserwatorskiej za-
bytkowego za³o¿enia ruralistycznego wsi £ambinowice, obej-
muj¹ce historyczny uk³ad przestrzenny wsi.

2. Dla obszaru po³o¿onego w granicach, o których mowa
w ust. 1, ustala siê:

1/nadrzêdno�æ wymogów konserwatorskich nad wszyst-
kimi innymi, oraz obowi¹zek stosowania odstêpstw od warun-
ków technicznych  jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich sytu-
owanie, w przypadkach uzasadnionych ochron¹ dóbr kultury,

2/nakaz zachowania i rewaloryzacji zasadniczych elemen-
tów kompozycji przestrzennej:

a/historycznego uk³adu traktów ulicznych i placów, ich prze-
krojów oraz nawierzchni z zaleceniem stosowania nawierzchni
z materia³ów naturalnych,

b/historycznej parcelacji terenu,
c/ukszta³towania  zieleni  wysokiej,
d/historycznych uk³adów i linii zabudowy, gabarytów i wy-

soko�ci budynków, kszta³tów dachów i wystroju architektonicz-
nego zewnêtrznego,

3/nakaz zachowania, rewaloryzacji i ochrony konserwa-
torskiej terenu parku wiejskiego i obiektów budowlanych, ujê-
tych w gminnej ewidencji zabytków oraz obiektów budowlanych
wykazuj¹cych cechy zabytkowe, wskazanych do ujêcia w gmin-
nej ewidencji zabytków,

4/ochronê konserwatorsk¹ istniej¹cych obiektów budow-
lanych zrealizowanych przed 1945r., o zachowanych cechach
stylowych,

5/obowi¹zek:
a/zachowania historycznych obiektów pozytywnie ekspo-

nowanych w panoramach lub widokach lokalnych oraz utrzyma-
nia ich roli w widoku, w tym szczególnie  dominanty przestrzen-
nej jak¹ jest:

-ko�ció³ parafialny p.w. �w. Marii-Magdaleny,
-budynek Urzêdu Gminy - mur. XIX-XXw,
b/dostosowania nowych obiektów do historycznej kom-

pozycji przestrzennej, w zakresie skali i gabarytów zabudowy,
kszta³tu dachu oraz zewnêtrznych podzia³ów elewacyjnych,

c/zmiany kszta³tu bry³y lub dachu oraz wystroju elewacji w
celu os³abienia negatywnego oddzia³ywania w widoku wspó³-
czesnych obiektów eksponowanych negatywnie.

§ 40. 1. Ustala siê obowi¹zek obserwacji archeologicznej
na obszarze po³o¿onym w granicach ochrony konserwatorskiej
zabytkowego za³o¿enia ruralistycznego, o której mowa w  § 61
ust. 1, oraz  lokalizacjê udokumentowanych stanowisk arche-
ologicznych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê:
1/obowi¹zek prowadzenia  wszelkich prac ziemnych pod

nadzorem archeologicznym, na podstawie zezwolenia w³a�ci-
wego wojewódzkiego konserwatora zabytków;

2/nakaz spe³nienia wymogów okre�lonych przepisami
szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych do
wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu zabytku przez oso-
by i jednostki prowadz¹ce i nadzoruj¹ce prace archeologiczne,

3/w przypadku odkrycia archeologicznych przedmiotów
zabytkowych - nakaz przerwania   prac  budowlanych w celu
przeprowadzenia    badañ   specjalistycznych,   decyduj¹cych  o
dalszym   sposobie   postêpowania w terenie.

§ 41. 1. Ustala siê dla studni nr 2 zak³adowego ujêcia
wody Fabryki Maszyn CELPA strefê ochrony po�redniej zewnêtrz-
nej, obejmuj¹cej obszar po³o¿ony w promieniu 2R=658m od jej
osi, w granicach której zabrania siê wykonywania robót i czyn-
no�ci, które mog¹  powodowaæ  zmniejszenie przydatno�ci uj-
mowanej wody lub wydajno�ci ujêcia, a w szczególno�ci zabra-
nia siê:

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

2/rolniczego wykorzystania �cieków,
3/przechowywania i sk³adowania odpadów promienio-

twórczych,
4/stosowania nawozów sztucznych i chemicznych �rod-

ków ochrony ro�lin,
5/wydobywania kopalin,
6/wykonywania robót melioracyjnych i wykopów ziemnych

oraz odwodnieñ budowlanych i górniczych,
7/lokalizowania zak³adów przemys³owych i ferm chowu

zwierz¹t,
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8/lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych
i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich trans-
portu,

9/lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunal-
nych i przemys³owych,

10/mycia pojazdów mechanicznych,
11/urz¹dzania parkingów i obozowisk,
12/lokalizowania nowych ujêæ wody, oprócz zastêpczych i

awaryjnych dla ju¿ istniej¹cych,
13/lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t.

§ 42. Ustala siê dla terenu czynnego cmentarza  ZCc za-
siêg strefy sanitarnej, obejmuj¹cej obszar po³o¿ony w promie-
niu 50m od granic terenu, w granicach której zabrania siê lokali-
zacji:

1/obiektów produkj¹cych artyku³y ¿ywno�ci oraz s³u¿¹cych
do ich magazynowania (przechowywania),

2/zak³adów ¿ywienia zbiorowego,
3/ujêæ wody s³u¿¹cych do czerpania wody do picia i po-

trzeb gospodarczych.

§ 43. 1. Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych, us³u-
gowych i produkcyjnych oraz ochrony przeciwpo¿arowej - w opar-
ciu o istniej¹ce komunalne ujêcie wody  £AMBINOWICE, roz-
dzielcz¹ sieci¹ wodoci¹gow¹ istniej¹c¹ oraz rozbudowan¹, pro-
wadzon¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
Dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê dla celów produkcyjnych -
z istniej¹cych lub projektowanych lokalnych ujêæ wód podziem-
nych na podstawie pozwolenia  wodno-prawnego, przy zacho-
waniu innych ustaleñ planu.

2. Odprowadzenie �cieków sanitarnych na komunaln¹
oczyszczalniê  �cieków wsi £ambinowice, istniej¹cym i rozbu-
dowanym systemem grawitacyjno-t³ocznym kanalizacji sanitar-
nej prowadzonej zgodnie z przepisami szczególnymi ; czasowo
dopuszcza siê odprowadzenie �cieków bytowych do istniej¹-
cych bezodp³ywowych zbiorników wybieralnych. Na terenie PP
adaptuje siê istniej¹cy system kanalizacji odprowadzaj¹cej �cie-
ki przemys³owe  na zak³adowe obiekty i urz¹dzenia gospodarki
�ciekowej, pod warunkiem uzyskania w oczyszczonych �ciekach
parametrów zgodnych z przepisami szczególnymi, dopuszcza
siê  odprowadzenie �cieków do komunalnej  kanalizacji sani-
tarnej na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê.

3. Odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych tere-
nów ulic, placów i parkingów, po ich podczyszczeniu, do kanali-
zacji deszczowej.

4. Zaopatrzenie w gaz w oparciu o w³asne �ród³a, docelo-
wo z projektowanej sieci gazowej.

5. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cych lub
projektowanych stacji transformatorowych z uwzglêdnieniem
zwiêkszenia zapotrzebowania mocy na cele grzewcze. Na tere-
nach zabudowanych zaleca siê realizowaæ linie jako kablowe;
zakaz lokalizacji nowych stacji transformatorowych typu s³upo-
wego. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nowych odbiorców
przemys³owych - na warunkach technicznych wydanych przez
w³a�ciwy Zak³ad Energetyczny, z obowi¹zkiem  sytuowania no-
wych stacji transformatorowych na terenie odbiorcy.

6. O�wietlenie uliczne, zasilane kablowo lub napowietrz-
nie, sytuowaæ w pasach drogowych. W uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza siê sytuowanie latarñ poza pasem drogowym
za zgod¹ w³a�ciciela terenu.

7. Sieæ telekomunikacyjn¹ rozwijaæ w  konfiguracji gwia�-
dzisto - wieloboczn¹. Na terenach koncentracji mieszkalnictwa i
us³ug, a tak¿e na projektowanych terenach zabudowy mieszka-
niowej - obowi¹zkowo stosowaæ  linie  podziemne; na pozosta-
³ych terenach dopuszcza siê stosownie linii napowietrznych.

8. Ogrzewanie obiektów  w oparciu o indywidualne �ród³a
na paliwa niskoemisyjne lub na paliwa sta³e, z wykorzystaniem
urz¹dzeñ niskoemisyjnych. Zaleca siê stosowanie paliw lub urz¹-
dzeñ niskoemisyjnych w obiektach istniej¹cych.

9. Odpady komunalne - po wstêpnej segregacji groma-
dziæ na w³asnej posesji w sta³ych pojemnikach lub kontene-
rach; odprowadziæ na gminne sk³adowisko komunalne.

§ 44. Do realizacji celów publicznych wyznacza siê nastê-
puj¹ce zadania:

1/ulice klasy lokalna i dojazdowa, oznaczone na rysunku
planu symbolem KUl i KUd,

2/obiekty zawieraj¹ce funkcje publiczne, usytuowane na
terenie UPa, Upk i UPs,

3/obiekt targowiska wiejskiego UCh,
4/obiekty i urz¹dzenia  infrastruktury technicznej sieci wo-

doci¹gowej i kanalizacyjnej.

§ 45. Zgodnie z art.10  ust.3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê   nastêpuj¹ce stawki
procentowe , w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci
objêtych    niniejszym planem, s³u¿¹ce naliczaniu jednorazowej
op³aty uiszczanej przez w³a�cicieli  nieruchomo�ci w przypadku
ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia planu sta³y
siê obowi¹zuj¹ce:

1/tereny oznaczone symbolem  UPk, UPs -  10%,
2/tereny oznaczone symbolem  MW3, MN1, MN2 MNj, MNr,

MM i MR - 20%
3/tereny oznaczone symbolem - UCc, UCh, Ucr,  KS, KUg,

KUz, KUl  i KUd   -  30%,
4/dla pozosta³ych terenów  - 0 % .

§ 46. Trac¹  moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy £ambinowice,  za-
twierdzonego uchwa³¹ Nr XV/55/86 Rady Narodowej Gminy £am-
binowice z dnia 4 lipca 1986 r. w zakresie uregulowanym niniej-
sz¹ uchwa³¹.

§ 47. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy £ambinowice.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Michwa³ Serafin
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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 z pó�n.zm.) -  Rada Gminy £ubnia-
ny uchwala, co nastêpuje:

 § 1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków, stanowi¹cy za³¹cznik  nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

 § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
£ubniany.

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

      Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                        Marian Ko³odziej

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/34/03

Rady Gminy w £ubnianach
z dnia 30 czerwca 2003 r.

REGULAMIN
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i  zbiorowego

odprowadzania �cieków na terenie Gminy £ubniany

Rozdzia³  I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin niniejszy okre�la zasady zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania �cieków re-
alizowanego przez Przedsiêbiorstwo In¿ynierii Komunalnej "Eco-
kom" spó³ka z o. o. 46-022 Luboszyce, ul. Ko�cielna 8 - zwane-
go dalej "us³ugodawc¹", na terenie Gminy £ubniany.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia-
³alno�æ prowadzon¹ przez us³ugodawcê, polegaj¹c¹ na ujmo-
waniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie �cieków rozumie siê
dzia³alno�æ prowadzon¹ przez us³ugodawcê, polegaj¹c¹ na
odprowadzaniu i oczyszczaniu �cieków.

4. Ilekroæ w Regulaminie u¿ywa siê okre�lenia ustawa,
nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca 2001r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cie-
ków (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

5. Ilekroæ w Regulaminie u¿ywa siê okre�lenia odbiorca
us³ug, nale¿y przez to rozumieæ ka¿dego, kto korzysta z us³ug z
zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i/lub zbiorowego od-
prowadzania �cieków na podstawie umowy z us³ugodawc¹.

6. Ilekroæ w Regulaminie u¿ywa siê okre�lenia umowa,
nale¿y przez to rozumieæ umowê o zaopatrzenie w wodê i odpro-
wadzanie �cieków zawart¹ pomiêdzy us³ugodawc¹ a odbiorc¹
us³ug.

§ 2. Regulamin niniejszy okre�la prawa i obowi¹zki us³u-
godawcy oraz odbiorcy us³ug wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
wykonywanych przez us³ugodawcê na terenie Gminy £ubniany.

§ 3. Us³ugodawca wykonuje swoj¹ dzia³alno�æ na terenie
Gminy £ubniany na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania �cie-
ków udzielonego przez Wójta Gminy £ubniany decyzj¹ nr RB-
7033/11/02 z dnia 9 pa�dziernika 2002 r.

Rozdzia³  II
Poziom us³ug �wiadczonych przez us³ugodawcê

§ 4. 1. Us³ugodawca zapewnia nastêpuj¹cy minimalny
poziom us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê prze-
znaczon¹ do spo¿ycia przez ludzi:

a) dostawê wody przez sieæ wodoci¹gow¹ o minimalnym
ci�nieniu 0,2 Mpa w przy³¹czu wodoci¹gowym przy wodomierzu
g³ównym,

b) dostawê wody o jako�ci pod wzglêdem fizyko-chemicz-
nym i bakteriologicznym, okre�lonym w rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia, a u�ci�lone przez organy Inspekcji Sanitarnej,

c) okresow¹ legalizacjê wodomierzy g³ównych na w³asny
koszt, a wodomierzy dodatkowych (mieszkaniowych w domach
wielorodzinnych, ogrodowych, itp.) na koszt odbiorcy us³ug,

d) niezw³oczne i ci¹g³e likwidowanie awarii sieci wodo-
ci¹gowej ogólnej,

e) w przypadku d³u¿szych ni¿ 10 godzin przerw w dostawie
wody, zorganizowanie zastêpczych punktów poboru wody i po-
wiadomienie o tym odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.

2. Us³ugodawca zapewnia nastêpuj¹cy minimalny poziom
us³ug w zakresie zbiorowego odprowadzania �cieków:

a) ci¹g³y odbiór �cieków, wód opadowych i roztopowych
przez sieæ kanalizacyjn¹,

b) niezw³oczne i ci¹g³e likwidowanie awarii sieci kanaliza-
cyjnej ogólnej,

c) na zlecenie odbiorcy us³ug niezw³oczne udro¿nienie
przy³¹cza w przypadku jego zapchania i sprawdzenia jego stanu
technicznego,

d) w przypadku d³u¿szych przerw w odbiorze �cieków przez
sieæ kanalizacyjn¹, zorganizowanie zastêpczego odbioru �cie-
ków.

§ 5. Us³ugodawca zapewnia odpowiedni poziom obs³ugi
odbiorcy us³ug, szczególnie w zakresie:

1. Powiadamiania odbiorców us³ug o planowanych (z
odpowiednim wyprzedzeniem) lub zaistnia³ych w wyniku awarii
(niezw³ocznie) przerwach w dostawie wody lub odbiorze �cie-
ków.

2. Powiadamiania odbiorców us³ug o miejscach zastêp-
czego dostarczania wody lub odbioru �cieków.

3. Szybkiego reagowania na pisemne reklamacje odbior-
ców us³ug dotycz¹ce jako�ci �wiadczonych us³ug, nieprawid³o-
wo�ci w ich rozliczeniach, itp., w terminie 3 dni.
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Rozdzia³  III
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug

§ 6. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie �cieków odby-
wa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowa-
dzanie �cieków, zawartej miêdzy us³ugodawc¹ a odbiorc¹ us³ug.

2. Us³ugodawca jest zobowi¹zany do zawarcia umowy na
pisemny wniosek osoby, której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹-
czona do sieci.

3. Na wniosek w³a�ciciela lub zarz¹dcy budynku wielolo-
kalowego us³ugodawca zawiera umowy z u¿ytkownikami lokali,
je¿eli spe³nione s¹ warunki okre�lone w art. 6 ust. 6 i 7 ustawy.

§ 7. Umowa o zaopatrzenie w wodê i/lub odprowadzenie
�cieków:

1. Mo¿e byæ zawarta na czas okre�lony lub nieokre�lony.
2. Winna zawieraæ w szczególno�ci postanowienia okre-

�lone w art. 6 ust. 3 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy.
3. Okre�la mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania w przypadkach okre-

�lonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
4. Dopuszcza jej rozwi¹zanie przez odbiorcê za wypowie-

dzeniem lub za zgod¹ obydwu stron.

§ 8. Umowa dotycz¹ca odprowadzania �cieków przemy-
s³owych winna dodatkowo uwzglêdniaæ postanowienia okre-
�lone w art. 10 i 11 ustawy.

§ 9. 1. Zmiana odbiorcy us³ug powoduje wyga�niêcie do-
tychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy na pi-
semny wniosek nowego odbiorcy us³ug.

2. Rozwi¹zanie lub wyga�niêcie umowy skutkuje zasto-
sowaniem przez us³ugodawcê �rodków technicznych uniemo¿-
liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.

Rozdzia³  IV
Sposób rozliczeñ

§ 10. 1. Przy rozliczeniach z odbiorcami us³ug us³ugodaw-
ca obowi¹zany jest stosowaæ taryfy zatwierdzane przez Radê
Gminy £ubniany, b¹d� wprowadzone w trybie art. 24 ust. 8 usta-
wy.

2. Us³ugodawca og³asza zatwierdzone taryfy, w gminnej
prasie oraz na "so³eckich" tablicach og³oszeñ, w terminie mini-
mum siedmiu dni przed dniem wej�cia w ¿ycie.

3. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o zaopatrze-
nie w wodê i/lub odprowadzenie �cieków.

§ 11. 1. Ilo�æ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
wskazañ wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku lub
awarii, w sposób ustalony w umowie.

2. Us³ugodawca na wniosek odbiorcy us³ug dokonuje
sprawdzenia prawid³owo�ci dzia³ania wodomierza. W przypad-
ku, gdy sprawdzenie wodomierza nie potwierdza zg³oszonej
przez odbiorcê us³ug niesprawno�ci, pokrywa on koszty spraw-
dzenia.

§ 12. 1. Ilo�æ odprowadzonych �cieków ustala siê na pod-
stawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, a w przypadku ich bra-
ku lub awarii, przyjmuje siê równ¹ ilo�ci pobranej wody.

2. W rozliczeniach ilo�ci odprowadzonych �cieków
uwzglêdnia siê ilo�æ bezpowrotnie zu¿ytej wody, pod warunkiem,
¿e wielko�æ zu¿ycia wody na ten cel, ustalona jest wg wskazañ
dodatkowego wodomierza, zainstalowanego zgodnie z warun-
kami okre�lonymi przez us³ugodawcê i na koszt odbiorcy us³ug.

§ 13. Za wodê pobran¹ na cele publiczne, okre�lone w
art. 22 ustawy, us³ugodawca obci¹¿a Gminê na podstawie cen
i stawek op³at ustalonych w taryfie.

§ 14. 1. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone �cieki w terminie okre�lonym w fakturze,
który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ czterna�cie dni od daty jej dostar-
czenia.

2. Zap³ata za dostarczon¹ wodê i odprowadzone �cieki
wnoszona jest za okres obrachunkowy okre�lony w umowie, w
której podane s¹ równie¿ skutki niedotrzymania terminu zap³aty
i sposób uiszczania op³at.

3. Zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do faktury
nie wstrzymuje jej zap³aty.

4. W przypadku nadp³aty zalicza siê j¹ na poczet przysz³ych
nale¿no�ci lub - na pisemne ¿¹danie odbiorcy us³ug - zwraca
siê j¹ w terminie czternastu dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej
sprawie.

Rozdzia³  V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 15. Us³ugodawca jest obowi¹zany przy³¹czyæ do sieci
nieruchomo�æ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie, je¿eli s¹
spe³nione warunki okre�lone w tym rozdziale oraz istniej¹ tech-
niczne mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug. Mo¿liwo�ci te uwarunko-
wane s¹ usytuowaniem nieruchomo�ci wzglêdem sieci oraz
zdolno�ci¹ dostawy wody z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej i prze-
pustowo�ci sieci kanalizacyjnej.

§ 16. 1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹-
cej siê o przy³¹czenie. Wzór i tre�æ wniosku ustala us³ugodawca.

2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do nieruchomo�ci,
b) 2 egz. mapy do celów projektowych (w skali 1:500),

okre�laj¹c¹ usytuowanie nieruchomo�ci wzglêdem sieci wo-
doci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu,

c) o�wiadczenie - upowa¿nienie z zakresu podatku od to-
warów i us³ug VAT.

3. Us³ugodawca po otrzymaniu wniosku, w terminie do
czternastu dni od daty otrzymania wniosku, wydaje wniosko-
dawcy warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci za-
wieraj¹ce:

a) miejsce, sposób i rzêdne przy³¹czenia do g³ównej sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej,

b) warunki jakim winien odpowiadaæ materia³, z którego
wykonane ma byæ przy³¹cze,

c) sposób i miejsce monta¿u wodomierza g³ównego lub
studzienki rewizyjnej na przykanaliku,

d) sposób przeprowadzenia prób szczelno�ci po³¹czeñ
ruroci¹gu,

e) warunki odbioru technicznego przy³¹cza i robót zanika-
j¹cych.

4. Warunkiem z³o¿enia do ZUD i przyst¹pienia do robót
przy³¹czeniowych jest wcze�niejsze uzgodnienie z us³ugodaw-
c¹ dokumentacji technicznej.

5. Warunki techniczne s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich wy-
dania.

§ 17. 1. Odbiorca us³ug realizuje na swój koszt, zgodnie z
uzgodnion¹ dokumentacj¹ techniczn¹, przy³¹cze wodoci¹gowe
i/lub przy³¹cze kanalizacyjne.
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2. Us³ugodawca dokonuje protokolarnego odbioru wyko-
nanych robót, stwierdzaj¹c zgodno�æ ich wykonania z uzgodnio-
n¹ dokumentacj¹ techniczn¹, montuje na swój koszt wodomierz
g³ówny i rozpoczyna dostawê wody i/lub odbiór �cieków nie pó�-
niej ni¿ siedem dni od dnia podpisania umowy lub te¿ w innym
terminie uzgodnionym z odbiorc¹ us³ug.

Rozdzia³  VI
Prawa i obowi¹zki us³ugodawcy oraz odbiorcy us³ug

§ 18. 1. Us³ugodawca jest obowi¹zany do prowadzenia
bie¿¹cej kontroli ilo�ci i jako�ci odprowadzanych �cieków byto-
wych i przemys³owych oraz do kontroli przestrzegania warun-
ków wprowadzania �cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, okre-
�lonych w art. 9 i 10 ustawy.

2. Przedstawiciele us³ugodawcy, po okazaniu pisemnego
upowa¿nienia, maj¹ prawo do wstêpu na teren nieruchomo�ci
i pomieszczeñ odbiorcy us³ug, w celu kontroli i przeprowadze-
nia prac okre�lonych w art. 7 ustawy.

§ 19. Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub od-
biór �cieków kanalizacyjnych w przypadkach i na warunkach
okre�lonych w art. 8  i 9 ustawy.

§ 20. 1. Odbiorca us³ug odpowiada za zapewnienie nieza-
wodnego dzia³ania posiadanych instalacji, przy³¹czy wodoci¹-
gowych i kanalizacyjnych w³¹cznie z urz¹dzeniem do pomiarów
ilo�ci odprowadzanych �cieków, je¿eli umowa o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie �cieków nie stanowi inaczej.

2. Odbiorca us³ug obowi¹zany jest do u¿ytkowania insta-
lacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz przy³¹czy w sposób:

a) eliminuj¹cy mo¿liwo�æ ska¿enia chemicznego lub bak-
teriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej,

b) nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanali-
zacyjnej.

3. Odbiorca us³ug odpowiada za zabezpieczenie wodo-
mierzy i urz¹dzeñ pomiarowych przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi, skutkami niskich temperatur, a tak¿e przed dostêpem
osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalo-
wany jest wodomierz g³ówny.

4. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wyda-
nia rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿ miej-
scem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

5. Odbiorca us³ug umo¿liwia upowa¿nionym przedstawi-
cielom us³ugodawcy wstêp na teren nieruchomo�ci i do po-
mieszczeñ w celach okre�lonych w § 18 pkt. 2 niniejszego Re-
gulaminu.

6. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowe-
go powiadomienia us³ugodawcy o zauwa¿onych awariach przy-
³¹cza, sieci g³ównej, nieprawid³owo�ci pracy wodomierza urz¹-
dzenia pomiarowego, a szczególnie zerwania (uszkodzenia)
plomby.

Rozdzia³  VII
Mo¿liwo�ci i warunki dostêpu do us³ug wodoci¹gowych

i kanalizacyjnych

§ 21. Informacje dotycz¹ce dostêpu do us³ug wodoci¹go-
wych i kanalizacyjnych przyszli odbiorcy us³ug mog¹ uzyskaæ w:

1. Urzêdzie Gminy, który udostêpnia nieodp³atnie wgl¹d w:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
2. Siedzibie us³ugodawcy, który udostêpnia nieodp³atnie

wgl¹d w:
a) Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbioro-

wego odprowadzania �cieków,

b) obowi¹zuj¹ce taryfy, ceny i stawki op³at za dostawê wody
i odprowadzanie �cieków,

c) zezwolenie Wójta Gminy £ubniany na prowadzenie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania �cie-
ków przez us³ugodawcê,

d) cennik pozosta³ych us³ug �wiadczonych przez us³ugo-
dawcê.

Rozdzia³  VIII
Tryb postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³o-

�ci us³ug i odpowiednich parametrów wody i �cieków

§ 22. 1. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do udzielenia od-
biorcom us³ug informacji dotycz¹cych zak³óceñ w zaopatrzeniu
w wodê i odprowadzaniu �cieków, awarii urz¹dzeñ wodoci¹go-
wych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie dostaw wody i odprowadzania �cieków
mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadamiania odbiorów us³ug
w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie
dla ¿ycia, zdrowia, mienia i �rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce
�wiadczenie us³ug.

3. O wstrzymaniu dostawy wody i odprowadzania �cie-
ków, o którym mowa w pkt. 2, us³ugodawca informuje odbiorców
us³ug niezw³ocznie poprzez og³oszenia na tablicy "so³eckiej".

Rozdzia³  IX
Standardy obs³ugi odbiorców us³ug

§ 25. Us³ugodawca zapewnia odpowiedni poziom obs³u-
gi odbiorców us³ug przez:

1. Wyodrêbnienie stanowiska pracy do spraw obs³ugi
klienta.

2. Udzielanie informacji dotycz¹cych realizacji oferowa-
nych us³ug i obowi¹zuj¹cych taryf.

§ 26. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie inaczej, obowi¹-
zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania dotycz¹ce udzielania informacji i
odpowiedzi w zwi¹zku z zak³óceniami w dostawie wody i odbio-
rze �cieków:

1. Przerwy w dostawie wody i odbiorze �cieków z powodu
awarii - udzielenie informacji o przewidywanym terminie jej usu-
niêcia i wznowienia us³ug nastêpuje w ci¹gu 12 godzin.

2. Przerwy w dostawie wody i odbiorze �cieków z powo-
dów technicznych - udzielenie informacji o przewidywanym ter-
minie jej usuniêcia i wznowienia us³ug nastêpuje na 24 godziny
przed przewidywan¹ przerw¹.

§ 27. 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 pkt. 1, wnoszone s¹ na
pi�mie bezpo�rednio przez zainteresowanego w siedzibie us³u-
godawcy, listem poleconym i rozpatrywane bêd¹ zgodnie z pro-
cedur¹ dotycz¹c¹ sposobu za³atwiania reklamacji.

3. Odbiorca us³ug powiadamiany jest listem poleconym o
sposobie za³atwienia reklamacji w terminie czternastu dni od
daty wp³ywu reklamacji do us³ugodawcy.

Rozdzia³  X
Postanowienia koñcowe

§ 28. 1. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulami-
nem, stosowane bêd¹ przepisy prawa, a szczególnie ustawy.

2. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do dostarczenia niniej-
szego Regulaminu odbiorcom us³ug na ich pisemny wniosek.

3. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy w £ubnianach Nr VI/ 34/ 03  z dnia 30 czerwca  2003 r .
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 Na podstawie art. 12  ust. 1, 2 i 4   ustawy  z dnia 26
pa�dziernika  1982 r.o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³a-
niu alkoholizmowi ( Dz.U.Nr 35 , poz.230 z pó�n. zm. ) -Rada
Gminy £ubniany  uchwala,  co nastêpuje:

 §  1. Liczba  punktów  sprzeda¿y  napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu ( z wyj¹tkiem piwa )  na terenie Gminy
£ubniany  wynosi:

1) dla napojów alkoholowych  przeznaczonych  do spo¿y-
cia  poza miejscem sprzeda¿y -16 punktów

2) dla napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿y-
cia w miejscu sprzeda¿y  - 20 punktów.

 §  2. Ustala siê zasady usytuowania  miejsc  sprzeda¿y  i
podawania napojów alkoholowych;

- punkty sprzeda¿y nie mog¹ byæ  usytuowane  w miej-
scach  ³atwo dostêpnych dla dzieci  i m³odzie¿y  szkolnej  przeby-
waj¹cej  w placówkach  o�wiatowo-wychowawczych  ,

- punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia poza i w miejscu sprzeda¿y  mog¹ byæ zlokalizowa-
ne  w odleg³o�ci  nie mniejszej ni¿ 50 mb, licz¹c w linii  prostej
od  g³ównego  wej�cia  placówki  handlowej  do g³ównego  wej-
�cia ;

a)szkó³ i innych placówek  o�wiatowych , wychowawczych
i opiekuñczych,

b)obiektów kultu religijnego ,
c)boisk , zak³adów opieki zdrowotnej ,obiektów  sporto-

wych,
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Uchwa³a Nr VI/38/03
Rady Gminy w £ubnianach

z   dnia  30 czerwca  2003 r.

w sprawie ustalenia liczby  punktów  sprzeda¿y  napojów  alkoholowych powy¿ej 4,5% z wyj¹tkiem  piwa , zasad
usytuowania  miejsc  sprzeda¿y  i podawania napojów alkoholowych  na terenie Gminy £ubniany.

- sprzeda¿ napojów alkoholowych na czas  imprez  oko-
liczno�ciowych mo¿e odbywaæ siê na boiskach sportowych ,�wie-
tlicach  wiejskich , remizach stra¿ackich  za jednorazowym ze-
zwoleniem  dla przedsiêbiorców  posiadaj¹cych  zezwolenie
na sprzeda¿ tych napojów  oraz Ochotniczych Stra¿y  Po¿arnych.

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

 § 4.  Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y  traci moc
uchwa³a  Nr XXVI/136/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. dotycz¹ca
ustalenia dla terenu Gminy  £ubniany  liczby punktów sprzeda¿y
napojów zawieraj¹cych  powy¿ej 4,5% alkoholu / z wyj¹tkiem
piwa / przeznaczonych do spo¿ycia  w miejscu i poza miejscem
sprzeda¿y  oraz okre�lenia zasad  usytuowania  na terenie miejsc
sprzeda¿y  napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych
napojów .

  §    5. Wykonanie  uchwa³y powierza siê  Wójtowi  Gminy
£ubniany.

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

 Przewodnicz¹cy
 Rady  Gminy

                                                                    Marian  Ko³odziej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806,  2003 r. Nr 80, poz. 717) -
Rada Miejska w Namys³owie uchwala, co nastêpuje:

§1. Nadaje siê nazwê rondu na skrzy¿owaniu ulic: Boha-
terów Warszawy, W³adys³awa Sikorskiego, Plac Wolno�ci w
Namys³owie, im. Gen. Stefana Grota Roweckiego, wg. mapy
stanowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr VII/64/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie nadania nazwy rondu.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ w Urzê-
dzie Miejskim i na terenie Gminy Namys³ów.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Teresa Ceglecka-Zielonka



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 55 - 5065 -    Poz. 1081



nie drukowac



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 55 - 5066 -     Poz. 1082-1083

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca
1990r.o samorz¹dzie gminnym  (  Dz.U. z 2001r .Nr 142 poz.1591,
2002r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984 , Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806) oraz art. 98 ust. 4 i art. 146 ust.2
ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
�ciami ( Dz.U.z 2000r. Nr 46 poz.543,  2001r. Nr 129 poz. 1447 i
Nr 154 poz.1800 , 2002r. Nr 25 poz.253 ,Nr 74 poz.676 , Nr 113
poz.984 , Nr 126 poz. 1070 , Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271 ,
Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058), Rada Miejska w Nysie
uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Przez op³atê adiacenck¹ rozumie siê op³atê zwi¹zan¹
ze wzrostem warto�ci nieruchomo�ci powsta³ym w wyniku :

1/podzia³u nieruchomo�ci
2/budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

§ 2. 1.W przypadku okre�lonym w § 1 pkt 1 ustala siê  dla
w³a�cicieli oraz u¿ytkowników wieczystych nieruchomo�ci staw-
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Uchwa³a Nr IX/145/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawki procentowej op³aty adiacenckiej dla w³a�cicieli i u¿ytkowników wieczystych
nieruchomo�ci po³o¿onych na terenie Gminy Nysa.

kê procentow¹ op³aty adiacenckiej w wysoko�ci  30%  ró¿nicy
pomiêdzy warto�ci¹  nieruchomo�ci przed  podzia³em,a warto-
�ci¹ nieruchomo�ci po podziale .

2.W przypadku okre�lonym w § 1 pkt 2 ustala siê  dla
w³a�cicieli oraz u¿ytkowników wieczystych nieruchomo�ci staw-
kê procentow¹ op³aty adiacenckiej w wysoko�ci 30%  ró¿nicy
warto�ci przed wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury techni-
czej , a jej warto�ci¹ po ich wybudowaniu.

 § 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

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

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów po³o¿onych w rejonie ulicy Budowlanych -
Jana III Sobieskiego, obwodnicy pó³nocnej miasta Opola, tere-
nów PKP, terenów  o funkcji wytwórczo-magazynowej i transpor-
towej w Opolu, którego granice obszaru stanowi¹:

1/od pó³nocy - po³udniowa krawêd� istniej¹cej jezdni
obwodnicy pó³nocnej,

2/od wschodu - tereny PKP,
3/od po³udnia - droga gospodarcza,
4/od zachodu - ulica Jana III Sobieskiego,
zwany dalej planem.

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sk³ada siê z:
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Uchwa³a Nr XIII/100/03
Rady Miasta Opola

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych w rejonie: ulicy Budowlanych
- Jana III Sobieskiego, obwodnicy pó³nocnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórczo - magazynowej

i transportowej w Opolu.

1/ustaleñ planu - zawartych w niniejszej uchwale,
2/rysunku planu na mapie w skali 1 : 1 000, stanowi¹cego

za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1/rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu

na mapie w skali 1 : 1000 stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y,
2/przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ prze-

pisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj¹ce z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych,

3/przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi, to¿same z funkcj¹
dominuj¹c¹,

4/przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe i nie koliduj¹
z nim,

5/zagospodarowaniu tymczasowym - nale¿y przez to ro-
zumieæ sposoby zagospodarowania terenów do czasu realiza-
cji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji okre�lonej w planie,
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6/us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ funkcje terenów i
obiektów: np.  handlu, gastronomii i rzemios³a, kultury i rozryw-
ki, hoteli i moteli, instytucji finansowych, ubezpieczeniowych,
spo³ecznych, gospodarczych i politycznych, jednostek projek-
towych, �rodków masowej komunikacji i ³¹czno�ci oraz innych,
których powy¿sze grupy nie dotycz¹ bezpo�rednio lub po�red-
nio, a maj¹ charakter us³ugi, obs³ugi o�rodków dyspozycji pod
warunkiem niepowodowania negatywnego oddzia³ywania (po-
nadnormatywnych zanieczyszczeñ i zak³óceñ �rodowiska oraz
konfliktów s¹siedztwa) z innymi funkcjami; w ustaleniach szcze-
gó³owych poszczególnych terenów zakres dopuszczalnych
us³ug mo¿e zostaæ ograniczony,

7/us³ugach zwi¹zanych z obs³ug¹ komunikacji - nale¿y
przez to rozumieæ funkcje terenów i nastêpuj¹cych obiektów:
stacji paliw, warsztatów obs³ugi serwisowej, myjni samocho-
dowych, autosalonów, handlu czê�ciami samochodowymi (z
wy³¹czeniem handlu czê�ciami z pojazdów uszkodzonych lub
z³omowanych), moteli, towarzysz¹cego handlu i gastronomii itp.,

8/produkcji - nale¿y przez to rozumieæ obiekty i urz¹dzenia
zwi¹zane z czynno�ciami wytwarzania, sk³adowania i magazy-
nowania (w tym handlu hurtowego), przetwórstwa surowców i
materia³ów, realizowanymi w sposób nie zagra¿aj¹cy �rodowi-
sku przyrodniczemu oraz zdrowiu i ¿yciu ludzi, nie powoduj¹cy-
mi negatywnego oddzia³ywania (ponadnormatywnych zanie-
czyszczeñ i zak³óceñ �rodowiska oraz konfliktów s¹siedztwa),

9/urz¹dzeniach i budynkach towarzysz¹cych - nale¿y
przez to rozumieæ obiekty technicznego wyposa¿enia, dojazdy i
doj�cia, parkingi i gara¿e, budynki gospodarcze oraz inne urz¹-
dzenia i elementy zagospodarowania pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê
wobec funkcji dominuj¹cych.

§ 4. Przeznaczenie terenów
1. 01, 02 U/MN - przeznaczenie podstawowe - tereny us³ug z

zachowaniem istniej¹cej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
wraz z urz¹dzeniami i budynkami towarzysz¹cymi oraz zieleni¹.

1/Zakazuje siê lokalizacji nowych budynków mieszkalnych.
2/W celu poprawy standardów wyposa¿enia i u¿ytkowa-

nia dopuszcza siê nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy ist-
niej¹cych budynków mieszkalnych, gospodarczych i gara¿y, pod
warunkiem zastosowania materia³ów i rozwi¹zañ technologicz-
nych o podwy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej (np. d�wiêkosz-
czelne okna i drzwi, izolacja �cian, ogrodzenia t³umi¹ce ha³as)
oraz odpowiednich rozwi¹zañ funkcjonalnych (np. nieumiesz-
czanie nowych otworów okiennych od strony ulicy G 2/2).

3/Zabrania siê lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzeda¿owej przekraczaj¹cej 2 000 m2.

4/Dopuszcza siê lokalizacjê mieszkañ s³u¿bowych dla
w³a�ciciela lub osób dozoruj¹cych obiekt.

5/Zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiektów
i urz¹dzeñ us³ugowych lub hodowlanych stwarzaj¹cych zagro¿e-
nie i uci¹¿liwo�ci dla mieszkañców i �rodowiska przyrodniczego
oraz telekomunikacyjnych masztów przeka�nikowych i nadawczych.

6/W strefie ograniczeñ zabudowy i zagospodarowania te-
renu oznaczonej w granicach terenu  01 i 02 U/MN, obowi¹zuj¹
warunki okre�lone w § 7.

2. 01, 02 U/KS - przeznaczenie podstawowe - tereny
us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ komunikacji wraz z urz¹dzenia-
mi i budynkami towarzysz¹cymi oraz zieleni¹.

1/Zabrania siê lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzeda¿owej przekraczaj¹cej 2 000 m2.

2/Dopuszcza siê budowê parkingów wielopoziomowych.
3/Dojazd do ulicy g³ównej G 2/2 drog¹ zbieraj¹co-rozpro-

wadzaj¹c¹, oznaczon¹ orientacyjnie na rysunku planu, prze-
bieg i parametry drogi do ustalenia na etapie opracowania
projektu budowlanego.

3. U - przeznaczenie podstawowe - tereny us³ug wraz z
urz¹dzeniami i budynkami towarzysz¹cymi oraz zieleni¹.

1/ Zabrania siê lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzeda¿owej przekraczaj¹cej 2 000 m2.

2/ Dopuszcza siê budowê parkingów wielopoziomowych.
3/ W ramach funkcji podstawowej terenu nale¿y zabezpie-

czyæ mo¿liwo�æ realizacji drogi zbieraj¹co-rozprowadzaj¹cej,
oznaczonej orientacyjnie na rysunku planu, stanowi¹cej wjazd i
wyjazd z terenu us³ug obs³uguj¹cych komunikacjê 01 U/KS, prze-
bieg i parametry drogi do ustalenia na etapie opracowania pro-
jektu budowlanego.

4.U/P - przeznaczenie podstawowe - tereny us³ug i pro-
dukcji wraz z urz¹dzeniami  i budynkami towarzysz¹cymi oraz
zieleni¹.

1/Zabrania siê lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzeda¿owej przekraczaj¹cej  2 000 m2.

2/Dopuszcza siê budowê parkingów wielopoziomowych.
3/Zaleca siê uwzglêdnienie w projektach zagospodaro-

wania dzia³ek stref zieleni izolacyjnej na granicach terenów -
realizacja i utrzymanie zieleni staraniem i na koszt inwestora.

4/We wschodniej czê�ci terenu U/P ustala siê orientacyj-
n¹ liniê rozgraniczaj¹c¹ w celu zapewnienia mo¿liwo�ci konty-
nuacji drogi lokalnej L 1/2 jako po³¹czenia z kierunkowymi tere-
nami rozwoju zainwestowania, po³o¿onymi na po³udnie od tere-
nu objêtego planem.

5/W strefie ograniczeñ zabudowy i zagospodarowania te-
renu oznaczonej w granicach terenu U/P obowi¹zuj¹ warunki
okre�lone w § 7 II.

5.  RO - przeznaczenie podstawowe - tereny ogrodów
przydomowych.

1/Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury
oraz niewielkich obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych indywidualnej
rekreacji i wypoczynkowi (z wy³¹czeniem gara¿y).

2/Ustala siê zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
3/Dopuszcza siê prowadzenie sieci napowietrznej i pod-

ziemnej infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sie-
ci elektroenergetycznej wysokiego napiêcia 110 kV, obowi¹zuj¹
warunki okre�lone w § 7 II.

6. 01, 02 EE - przeznaczenie podstawowe - tereny obiek-
tów i urz¹dzeñ elektroenergetycznych - stacje transformato-
rowe wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.

§ 5. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenów

1.Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w nastêpuj¹-
cych odleg³o�ciach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu):

1/  10 m od linii rozgraniczaj¹cych obwodnicy pó³nocnej,
2/  4 m od linii rozgraniczaj¹cej ul. Jana III Sobieskiego,
3/  4 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy L 1/2,
4/  4 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy D 1/2.
5/  4 m od linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu pieszo-jezdnego Dx.
2.Ustala siê maksymalne wysoko�ci zabudowy:
1/ mieszkaniowej (w przypadku rozbudowy lub nadbudo-

wy istniej¹cych budynków mieszkalnych) - do 3 kondygnacji,
2/ us³ugowej lub produkcyjnej (dotyczy zabudowy nowej,

obiektów przebudowywanych, nadbudowywanych oraz parkingów
wielopoziomowych) - nie wiêcej ni¿ 16 m od poziomu terenu,

3/ budynków towarzysz¹cych -  do 2 kondygnacji.
3.Dopuszcza siê realizacjê pojedynczych elementów kon-

strukcyjnych, urz¹dzeñ technologicznych (np. zbiorniki na mate-
ria³y masowe) lub reklamowo-u¿ytkowych o charakterze domi-
nant architektonicznych o wysoko�ciach przekraczaj¹cych 16 m.

4.Ustala siê minimalne ilo�ci miejsc parkingowych, w tym
tak¿e odpowiedni¹ liczbê miejsc parkingowych dla osób nie-
pe³nosprawnych, wyznaczonych w obrêbie w³asno�ci jako urz¹-
dzenia towarzysz¹ce:

1/ W istniej¹cej zabudowie mieszkaniowej na terenach
01 i 02 U/MN - 1,5-2,0 stanowiska/mieszkanie.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 55   Poz. 1083- 5068 -

2/W zabudowie us³ugowej na terenach  01 i 02 U/MN, 01 i
02 U/KS, U i U/P:

a/30-35 stanowisk / 1 000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
b/45-50 stanowisk / 100 miejsc konsumpcyjnych lub noc-

legowych (kawiarnie, restauracje, bary, hotele itp.).
3/W zabudowie produkcyjnej na terenie U/P:
a/25-30 stanowisk / 100 zatrudnionych,
b/30-35 stanowisk / 1 000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c/w zale¿no�ci od charakteru dzia³alno�ci oraz potrzeb tech-

nologicznych odpowiedni¹ liczbê miejsc dla pojazdów ciê¿aro-
wych oraz niezbêdny plac manewrowy.

§ 6. Zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane
1.W zabudowie us³ugowej U oraz na niezabudowanej czê-

�ci terenów U/P ustala siê minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki
(mierzon¹ w linii zabudowy) wynosz¹c¹ 40 m; dopuszcza siê
realizacjê pojedynczej inwestycji na s¹siaduj¹cych dzia³kach
spe³niaj¹cych ³¹cznie ustalon¹ minimaln¹ szeroko�æ dzia³ki.

2.W zabudowie us³ugowej, w obrêbie terenu U oraz na
niezabudowanej czê�ci terenów U/P ustala siê minimaln¹ powierzch-
niê terenu dla pojedynczej inwestycji wynosz¹c¹ 5 000 m2.

3.Granice postulowanych podzia³ów geodezyjnych ozna-
czone na rysunku planu nie s¹ �ci�le obowi¹zuj¹ce, maj¹ zna-
czenie informacyjne, obrazuj¹ce zasady przyjête w ust. 1 i 2.

4.Wydzielanie dzia³ek budowlanych w wyniku wtórnych
podzia³ów wymaga zapewnienia dostêpu do drogi publicznej.

5.Ulice i dojazdy wewnêtrzne wytyczane na podstawie pro-
jektów zagospodarowania poszczególnych terenów maj¹ cha-
rakter ulic niepublicznych, pod zarz¹dem w³a�ciciela terenu.

§ 7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
I. Ochrona �rodowiska kulturowego.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziem-
nych znalezisk archeologicznych ustala siê:

1/Obowi¹zek powiadomienia o znalezisku S³u¿by Ochro-
ny Zabytków, Oddzia³ Wojewódzki w Opolu.

2/Obowi¹zek przeprowadzenia ratowniczych badañ arche-
ologicznych przez specjalistyczn¹ placówkê.

II. Ochrona �rodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi.

1. Sieci elektroenergetyczne:
1/Ustala siê strefê ograniczeñ zabudowy i zagospodaro-

wania terenu od napowietrznych linii elektroenergetycznych wy-
sokiego napiêcia 110 kV w odleg³o�ci 14,5 m od skrajnych
przewodów, w której obowi¹zuje:

a/zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przezna-
czonymi na sta³y pobyt ludzi,

b/lokalizacja innych obiektów i urz¹dzeñ wymaga uzgod-
nienia z zarz¹dc¹ sieci.

2. Linia kolejowa (stanowi¹ca wschodni¹ granicê planu):
1/Ustala siê strefê ograniczeñ zabudowy i zagospodaro-

wania terenu, w której obowi¹zuje:
a/zakaz lokalizowania zabudowy w odleg³o�ci mniejszej

ni¿ 10 m od granicy obszaru kolejowego, lecz nie mniej ni¿ 20 m
od osi skrajnego toru,

b/zakaz lokalizacji masztów (konstrukcji wie¿owych) w odleg³o-
�ciach mniejszych ni¿ wynosi planowana wysoko�æ obiektu,

c/zakaz wprowadzania nasadzeñ drzew i krzewów w odle-
g³o�ci mniejszej ni¿ 15 m od granicy obszaru kolejowego, z wy³¹cze-
niem gatunków, których wysoko�æ mo¿e przekraczaæ 10 m,

d/zakaz odprowadzania wód opadowych do rowów od-
wadniaj¹cych liniê kolejow¹,

e/wykonywanie robót ziemnych w odleg³o�ci mniejszej ni¿
20 m od granicy obszaru kolejowego wymaga uzgodnienia z
zarz¹dc¹ linii kolejowej.

3.Ulica g³ówna G 2/2 (obwodnica pó³nocna):
1/Ustala siê obowi¹zek budowy ekranów ochronnych (aku-

stycznych) w strefie oznaczonej na rysunku planu chroni¹cych
przed ha³asem istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ na terenach
01 i 02 U/MN.

2/Dopuszcza siê na ¿¹danie inwestora nadbudowê lub
przebudowê budynku mieszkalnego przed wykonaniem zabez-
pieczeñ przeciwha³asowych (ekranów ochronnych) pod warun-
kiem zastosowania materia³ów i rozwi¹zañ technologicznych o
podwy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej (np. d�wiêkoszczelne
okna i drzwi, izolacja �cian, ogrodzenia t³umi¹ce ha³as) oraz
odpowiednich rozwi¹zañ funkcjonalnych (np. nieumieszczanie
nowych otworów okiennych od strony ulicy G 2/2).

4.Bezwzglêdnie zabrania siê wprowadzania nieoczyszczonych
�cieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów.

§ 8. Ustalenia komunikacyjne
Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce przestrzeni publicznej w

zakresie komunikacji i wprowadza siê nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê
funkcjonaln¹ ulic:

1.G 2/2 - ulica g³ówna (obwodnica pó³nocna), docelowo
2 jezdnie x 2 pasy ruchu (w granicach planu znajduje siê frag-
ment obwodnicy obejmuj¹cy teren od krawêdzi istniej¹cej jezd-
ni do linii rozgraniczaj¹cej obwodnicy):

1/Docelowo ustala siê likwidacjê budynku mieszkalnego
(ul. Gminna nr 8) i w³¹czenie czê�ci dz. 1655/228 do linii rozgra-
niczaj¹cych obwodnicy pó³nocnej.

2/Ustala siê w liniach rozgraniczaj¹cych obwodnicy pó³-
nocnej realizacjê odcinka drogi zbieraj¹co-rozprowadzaj¹cej
obs³uguj¹cej komunikacyjnie pó³nocn¹ czê�æ terenów zabudo-
wy us³ugowej U oraz stanowi¹cej wjazd i wyjazd z terenu us³ug
obs³uguj¹cych komunikacjê 01 U/KS, w³¹czonej do obwodnicy
pó³nocnej na warunkach uzgodnionych  z zarz¹dc¹ drogi. Szcze-
gó³owy przebieg i parametry drogi do ustalenia na etapie opra-
cowania projektu budowlanego.

3/W liniach rozgraniczaj¹cych obwodnicy pó³nocnej usta-
la siê obowi¹zek budowy ekranów ochronnych (akustycznych)
w strefie oznaczonej orientacyjnie na rysunku planu, chroni¹-
cych przed ha³asem istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ na te-
renach 01 i 02 U/MN.

4/W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy G 2/2  dopuszcza siê:
a/zieleñ urz¹dzon¹,
b/prowadzenie sieci i lokalizacjê podziemnych urz¹dzeñ

infrastruktury technicznej na warunkach okre�lonych w przepi-
sach szczególnych, w oparciu o sporz¹dzone dokumentacje tech-
niczne uzgodnione z zarz¹dc¹ drogi,

c/zachowanie drogi o charakterze ci¹gu pieszo-jezdnego
(ul. Gminna), stanowi¹cej dojazd do zabudowy 01 i 02 U/MN od
strony ul. So³tysów.

2. L 1/2 -ulica lokalna,
1/Docelowe parametry:
a/szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 16 - 20 m,
b/1 jezdnia x 2 pasy ruchu,
c/minimalna szeroko�æ jezdni 7 m.
2/W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy L 1/2  dopuszcza siê:
a/wytyczanie chodników, �cie¿ek rowerowych, zatok po-

stojowych,
b/zieleñ urz¹dzon¹,
c/lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji zbiorowej (przy-

stanki, zatoki autobusowe),
d/prowadzenie sieci i lokalizacjê niekubaturowych urz¹-

dzeñ infrastruktury technicznej na warunkach okre�lonych w prze-
pisach szczególnych, w oparciu o sporz¹dzone dokumentacje
techniczne uzgodnione z zarz¹dcami ulic.

3.D 1/2 - ulica dojazdowa,
1/Docelowe parametry:
a/szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 14 - 15 m,
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b/1 jezdnia x 2 pasy ruchu,
c/minimalna szeroko�æ jezdni 7 m.
2/W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy D 1/2  dopuszcza siê:
a/wytyczanie chodników, �cie¿ek rowerowych, zatok po-

stojowych,
b/zieleñ urz¹dzon¹,
c/lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji zbiorowej (przy-

stanki, zatoki autobusowe),
d/prowadzenie sieci i lokalizacjê niekubaturowych urz¹-

dzeñ infrastruktury technicznej na warunkach okre�lonych w prze-
pisach szczególnych, w oparciu o sporz¹dzone dokumentacje
techniczne uzgodnione z zarz¹dcami dróg.

4. Dx - ci¹g pieszo-jezdny (ul. Gminna) stanowi¹cy do-
jazd do zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem funkcji mieszka-
niowej 01 i 02 U/MN, zalecane wprowadzenie rozwi¹zañ ograni-
czaj¹cych gabaryty i tona¿ pojazdów samochodowych.

5. W strefie ograniczeñ zabudowy i zagospodarowania
terenu oznaczonej w granicach ulicy lokalnej L 1/2 i dojazdowej
D 1/2 obowi¹zuj¹ warunki okre�lone w § 7.

6. Dopuszcza siê w³¹czenia komunikacyjne terenów 01 i
02 U/KS do ul. Jana III Sobieskiego, szczegó³owe warunki wyko-
nania w³¹czeñ nale¿y uzgodniæ z zarz¹dc¹ drogi.

§ 9. Zasady rozwoju infrastruktury technicznej
1.Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych, technolo-

gicznych oraz ochrony przeciwpo¿arowej:
1/sieci¹ wodoci¹gow¹ projektowan¹ w liniach rozgrani-

czaj¹cych ulic zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-
nymi, wpiêt¹ systemem pier�cieniowym do istniej¹cej sieci
O 200 w ul. Jana III Sobieskiego,

2/ze wzglêdu na konieczno�æ zaopatrzenia przeciwpo¿a-
rowego zaleca siê minimaln¹ �rednicê g³ównych sieci wodo-
ci¹gowych O 110.

2.Kanalizacja sanitarna:
1/odprowadzenie �cieków komunalnych po realizacji kom-

pleksowego systemu kanalizacji sanitarnej w czê�ci dzielnic
Zakrzów i Wróblin, z podzia³em terenu objêtego planem na dwie
zlewnie,

a/ zlewnia I - obejmuj¹ca istniej¹c¹ zabudowê przy
ul. Gminnej (01 i 02 U/MN) wraz z czê�ci¹ projektowanej zabu-
dowy us³ugowej (U) - skierowana grawitacyjnie do kanalizacji
sanitarnej w kierunku pó³nocnym do dzielnicy Wróblin (poza
obszar objêty planem),

b/ zlewnia II - obejmuj¹ca pozosta³¹ czê�æ terenu objête-
go planem (tereny U, U/P, 01 i 02 U/KS), �cieki sanitarne skiero-
wane projektowanym kolektorem w ulicy lokalnej L 1/2 do
ul. Budowlanych/Jana III Sobieskiego,

2/ kanalizacjê sanitarn¹ nale¿y prowadziæ w liniach roz-
graniczaj¹cych ulic, �cieki skierowaæ do kolektora zbiorczego
kieruj¹cego do miejskiej oczyszczalni �cieków,

3/ do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
lokalizacjê indywidualnych bezodp³ywowych zbiorników na nie-
czysto�ci p³ynne.

3.Kanalizacja deszczowa:
1/odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych i

terenów utwardzonych do kanalizacji deszczowej z kolektorem
zbiorczym w ul. Jana III Sobieskiego/Budowlanych, projektowa-
ne odcinki kolektorów wód opadowych prowadziæ w liniach roz-
graniczaj¹cych ulic,

2/wyloty kanalizacji deszczowej od odbiorników wód opa-
dowych nale¿y zaopatrzyæ w piaskowniki oraz separatory,

3/tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi, nale¿y utwardziæ i
skanalizowaæ, zanieczyszczenia winny byæ zneutralizowane na
terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej.

4.Zaopatrzenie w gaz:
1/Zasilanie gazem sieciowym mo¿liwe po budowie stacji

redukcyjno - pomiarowych pierwszego stopnia (I0) i sieci gazo-
wych rozdzielczych osiedli Wróblin i Zakrzów (poza obszarem
objêtym planem).

2/Dopuszcza siê prowadzenie sieci gazowych poza linia-
mi rozgraniczaj¹cymi ulic, na warunkach uzgodnionych z w³a-
�cicielem terenu oraz zarz¹dc¹ sieci.

3/Dopuszcza siê stosowanie indywidualnych zbiorników
zaopatrzenia w gaz p³ynny.

5. Elektroenergetyka:
1/Zasilanie sieci¹ �redniego i niskiego napiêcia z istnie-

j¹cej stacji (01 EE - �N/NN WPKB) i projektowanej stacji trans-
formatorowej (02 EE).

2/Nowo projektowane linie elektroenergetyczne wykony-
waæ jako kablowe.

6.Zaopatrzenie w ciep³o: z miejskiej sieci ciep³owniczej
lub z indywidualnych �róde³ ciep³a - ustala siê stosowanie ni-
skoemisyjnych �róde³ ciep³a i paliw nie powoduj¹cych ponadnor-
matywnego zanieczyszczenia powietrza; w istniej¹cej zabudo-
wie mieszkaniowej dopuszcza siê wysokosprawne �ród³a cie-
p³a opalane paliwem sta³ym.

7.Telekomunikacja: kablowe sieci telekomunikacyjne pro-
wadzone w liniach rozgraniczaj¹cych ulic - zalecane prowadze-
nie kanalizacji telekomunikacyjnej w ci¹gach chodników.

8.Gospodarka odpadami - nale¿y zapewniæ systematycz-
ny wywóz odpadów komunalnych na zorganizowane miejskie
wysypisko; zagospodarowanie i utylizacja odpadów niebezpiecz-
nych (poprodukcyjnych) zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi.

9.Urz¹dzenia melioracyjne - w przypadku realizacji inwe-
stycji zwi¹zanych z wykonywaniem robót ziemnych nale¿y
uwzglêdniæ potrzeby odtworzenia istniej¹cej sieci drenarskiej w
zakresie niezbêdnym do jej prawid³owego funkcjonowania na
terenach przyleg³ych.

§ 10. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹-
dzenia i u¿ytkowania terenów

Tereny przeznaczone pod zabudowê mog¹ byæ tymczaso-
wo u¿ytkowane w sposób dotychczasowy pod warunkiem udo-
stêpniania gruntów dla realizacji dojazdów i uzbrojenia.

§ 11. W granicach okre�lonych w § 1, trac¹ moc obowi¹-
zuj¹c¹ ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Opola, uchwalonego uchwa³¹
Nr XLVI/266/93 Rady Miasta Opola z dnia 17 czerwca 1993 r.

§ 12. 1. Ustala siê 30% stawki procentowej w stosunku do
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci objêtych niniejszym planem,
s³u¿¹ce naliczeniu jednorazowej op³aty uiszczanej przez w³a�ci-
cieli nieruchomo�ci, w przypadku ich zbycia.

2. Dla terenów po³o¿onych w strefach ograniczeñ zabudowy i
zagospodarowania terenu ustala siê stawkê w wysoko�ci 1%.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezy-
dentowi  Miasta Opola.

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Les³aw Watras
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Na podstawie § 3 ust. 1, § 4, § 5, § 6 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 27  czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych
zasad wprowadzania op³at za parkowanie pojazdów samocho-
dowych na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51, poz. 608) - Rada
Miasta Opola uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/491/01 Rady Miasta Opola z dnia
25 stycznia  2001 r. w sprawie wprowadzenia op³at, ustalenia
stawek i sposobu pobierania op³at za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie p³atnego
parkowania na terenie miasta Opola wprowadza siê zmiany:

1/ § 1  pkt 5 uchwa³y otrzymuje brzmienie:

"5) roczna op³ata abonamentowa:
- mieszkañca strefy p³atnego parkowania         - 20,00 z³
- osoby niepe³nosprawnej posiadaj¹cej kartê parkingow¹

wydan¹ na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej  dla
osób niepe³nosprawnych oraz wysoko�ci op³aty za jej wydanie
(Dz. U. Nr 13, poz. 126)                    - 20,00 z³"
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Uchwa³a  N XV/126/03
Rady Miasta Opola

z dnia 26 czerwca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wprowadzenia op³at, ustalenia stawek i sposobu pobierania op³at za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie p³atnego parkowania na terenie miasta Opola.

2/ w § 2 uchwa³y dopisuje siê pkt 5 o tre�ci:
"5) osób niepe³nosprawnych kieruj¹cych pojazdami, po-

siadaj¹cych karty parkingowe wydane na podstawie rozporz¹-
dzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 30 stycznia 2002 r. w spra-
wie wzoru karty parkingowej dla osób niepe³nosprawnych oraz
wysoko�ci op³aty za jej wydanie (Dz. U. Nr 13, poz. 126) oraz
kierowców przewo¿¹cych osoby niepe³nosprawne posiadaj¹-
cych takie karty, parkuj¹cych wy³¹cznie na miejscach parkingo-
wych wyznaczonych dla osób niepe³nosprawnych i oznakowa-
nych tabliczk¹ T-29".

3. Skre�la siê  § 3 uchwa³y.

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

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pa�dzier-
nika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372,
2003 r. Nr 80, poz. 719) - Rada Miasta Opola uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. 1. Ustala siê na terenie miasta Opola 200 punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 %
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y.

2. Ustala siê na terenie miasta Opola 200 punktów sprze-
da¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alko-
holu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y.
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Uchwa³a Nr XV/133/03
Rady Miasta Opola

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu
 (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, jak i w miejscu sprzeda¿y, zasad usytuowa-

nia miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie miasta Opola i w sprawie wprowadzenia zakazu sprzeda¿y, podawa-
nia, spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie miasta Opola.

§ 2. 1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przezna-
czonych do spo¿ycia na miejscu i poza miejscem sprzeda¿y
powinny byæ usytuowane w odleg³o�ci nie bli¿szej ni¿ 20 me-
trów, liczonej od wej�cia do punktu sprzeda¿y do g³ównego czyn-
nego wej�cia do takich obiektów, jak: szko³y oraz inne zak³ady i
placówki o�wiatowo-wychowawcze, opiekuñcze, domy studenc-
kie oraz placówki lecznictwa zamkniêtego. Odleg³o�æ tê nale¿y
mierzyæ wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych.

2. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych nie mog¹ byæ
usytuowane w obiektach tymczasowych, z wyj¹tkiem sprzeda¿y
piwa w "ogródkach letnich", które stanowi¹ powiêkszon¹ po-
wierzchniê konsumenck¹ w ramach tego samego punktu sprze-
da¿y, z zachowaniem warunków okre�lonych w ust. 1.
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§ 3. 1. Wprowadza siê sta³y zakaz sprzeda¿y, podawa-
nia i spo¿ywania napojów alkoholowych:

1) na straganach, w kioskach nie posiadaj¹cych sali sprze-
da¿y i punktach ma³ej gastronomii, w których sprzeda¿ odbywa
siê przez "okienko",

2) na terenie zak³adów karnych, aresztów �ledczych, o�rodków
readaptacji spo³ecznej Miejskiego O�rodka Pomocy Rodzinie,

3) w barach mlecznych i szybkiej obs³ugi,
4) na terenie targowisk oraz w sprzeda¿y obwo�nej,
5) na terenie k¹pielisk i basenów,
6) na stadionach i innych obiektach sportowych podczas

trwania imprez i zawodów sportowych.
2. Wprowadza siê sta³y zakaz wnoszenia napojów alko-

holowych do o�rodków readaptacji spo³ecznej Miejskiego
O�rodka Pomocy Rodzinie.

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

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr LII/505/98 Rady Miasta Opola z
dnia 26 marca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprze-
da¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alko-
holu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miej-
scem sprzeda¿y, zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napo-
jów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów na tere-
nie miasta Opola, zmieniona uchwa³¹ Nr LVIII/704/02 Rady Mia-
sta Opola z dnia 21 marca 2002 r. oraz uchwa³a Nr LII/506/98
Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie wprowa-
dzenia zakazu sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz wnosze-
nia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach
na terenie miasta Opola.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.4 oraz ust.2 ustawy z dnia
26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z pó�n.zm.)- Rada
Gminy w Pokoju uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXV/245/2001 Rady Gminy w
Pokoju z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó³owych za-
sad wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y
napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu
lub poza miejscem sprzeda¿y.
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Uchwa³a Nr VII/66/2003
 Rady Gminy w Pokoju

z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XXXV/245/2001 Rady Gminy w Pokoju z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia

na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y

§2. 1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Pokój.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski

Na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z pó�n.zm.)- Rada Gminy w Pokoju
uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XXXV/246/2001 Rady Gminy w Pokoju z
dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych
napojów na terenie Gminy Pokój wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

- w nag³ówku uchwa³y skre�la siê wyrazy "...i warunków
sprzeda¿y tych napojów ...", a w to miejsce wprowadza -siê za-
pis o tre�ci - " i podawania napojów alkoholowych".

-§1 uchwa³y otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
"Zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoho-

lowych i podawania napojów  alkoholowych na terenie Gminy
Pokój, stanowi¹ za³¹cznik do niniejszej uchwa³y",
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Uchwa³a Nr VII/67/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXV/246/2001 Rady Gminy w Pokoju z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad
usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów na terenie Gminy Pokój.

-§3 uchwa³y otrzymuje brzmienie: "Wykonanie uchwa³y
powierza siê Wójtowi Gminy Pokój".

W za³¹czniku do powy¿szej uchwa³y zatytu³owanym - "Za-
sady usytuowania na terenie Gminy Pokój miejsc sprzeda¿y
napojów alkoholowych i warunki sprzeda¿y tych napojów" skre-
�la siê  wyrazy: " ... i warunków sprzeda¿y tych napojów", a w to
miejsce wprowadza siê zapis: " ... i podawania tych napojów"

- w §1 ust.4 zasad skre�la siê wyrazy: "...prowadzenie
sprzeda¿y i ..."

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pokój.

§3. 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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Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pa�dzier-
nika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372,
2003 r. Nr 80, poz. 719 ) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/280/97 Rady Miejskiej w Prudni-
ku z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprze-
da¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napo-
jów,  zmienionej uchwa³¹ Nr XXXVIII/566/2001 z dnia 29 listopa-
da 2001 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1/  tytu³  uchwa³y otrzymuje brzmienie:
       " w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów alko-

holowych oraz zasad  usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów  alkoholowych",
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Uchwa³a  Nr  X/ 84/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 29 maja 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów

2/  w § 2 :
a)  w ust. 1 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
 " Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania na terenie

Gminy Prudnik miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoho-
lowych ",

b)  uchyla siê ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prud-
nika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Na podstawie art. 18 pkt 1, lit. "b", art., art.  89 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (  Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1590 z pó�n. zm.), art. 34 a ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz.148 z pó�n. zm.) oraz art.  43 ust. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami ( Dz. U. z  2000 r.
Nr 46, poz. 543 z pó�n. zm.) oraz art.53 ust.2 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r. o zak³adach opieki zdrowotnej  ( Dz. U. Nr 91,
poz.408 z pó�n. zm.) - Sejmik Województwa Opolskiego uchwa-
la, co nastêpuje :

§ 1. W  za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr XXIII/166/2000 Sej-
miku Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2000 r. w
sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Wojewódz-
twa Opolskiego, zmienionej uchwa³¹ Nr XXIV/178/ 2000 z dnia
28 grudnia 2000 r., zmienionej uchwa³¹ Nr XLIX/361/2002 z dnia
24 wrze�nia 2002 r. ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2001 r. Nr 6, poz.26 z
pó�n.zm)   wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :

1/ § 16' otrzymuje now¹ tre�æ  :
1."Nieruchomo�ci oddane samodzielnym publicznym za-

k³adom opieki zdrowotnej w nieodp³atne u¿ytkowanie mog¹ byæ
wynajmowane, wydzier¿awiane lub w uzasadnionych gospo-
darczo przypadkach w czê�ci u¿yczane.

2.Wynajêcie, wydzier¿awienie lub oddanie w czê�ci w u¿y-
czenie nieruchomo�ci  na cele zwi¹zane ze �wiadczeniem us³ug
medycznych lub na cele nie zwi¹zane ze �wiadczeniem us³ug
medycznych na okres ponad 3 lata jest mo¿liwe wy³¹cznie za
zgod¹ Zarz¹du Województwa.

3. Samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej pro-
wadz¹ rejestr umów cywilnoprawnych.

2/ w § 26 ust. 1 w pkt 1  wyrazy "kwoty 3 krotno�ci"  zastê-
puje siê  wyrazami "kwoty 10 krotno�ci" a w pkt 2 wyrazy "kwota
4 krotno�ci" - wyrazami "kwota 10 krotno�ci".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur
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Uchwa³a Nr IX/64/2003
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem  Województwa Opolskiego.
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Na podstawie art. 18 pkt 1, lit. "b" i pkt 19 lit. "a", art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorz¹dzie województwa(  Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z pó�n. zm.),  w zwi¹zku z art. 13 ust. 1, art.
34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomo�ciami ( Dz. U. z  2000 r. Nr 46, poz. 543 z
pó�n. zm.) oraz art.53 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zak³a-
dach opieki zdrowotnej  ( Dz. U. Nr 91, poz.408 z pó�n. zm.) - Sejmik
Województwa Opolskiego uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W  uchwale Nr XXIII/167/2000 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie zasad naby-
wania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci stanowi¹cych mie-
nie Województwa Opolskiego oraz ich wydzier¿awiania i wynaj-
mowania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata,  zmienionej uchwa³¹
Nr XL/304/ 2002 z dnia 26 marca 2002 r.( Dz. Urz. Woj. Op.  Nr
26, poz.399 z pó�n. zm. )  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :

1) W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y:
- w § 1  pkt 7 otrzymuje brzmienie: "wojewódzkiej osobie

prawnej - nale¿y przez to rozumieæ osobê prawn¹, dla której
organem za³o¿ycielskim  lub nadzoruj¹cym  s¹ organy Woje-
wództwa Opolskiego", a dotychczasowa tre�æ pkt 7 otrzymuje
now¹ numeracjê  - pkt 8,

- w § 8 w pkt 3 po s³owach "tworzonej fundacji" dodaje siê
s³owa "lub wyposa¿enie wojewódzkiej osoby prawnej." ,

- w §  11 po ust. 3 dodaje siê ust. 4 o tre�ci " Przyznaje siê
pierwszeñstwo w nabyciu lokali u¿ytkowych w tym gara¿y  ich
najemcom lub dzier¿awcom.",

- w §  13 ust. 3 po  s³owach "jest sprzedawana" dodaje siê
s³owa "lub oddawana w u¿ytkowanie wieczyste :" ,

w ust. 3  pkt a  po s³owach  "osobom prawnym" dodaje siê
s³owa " innym ni¿  wojewódzkie",

po pkt a dodaje siê pkt a' o tre�ci : " wojewódzkim osobom
prawnym, prowadz¹cym dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹, na-
ukow¹ lub badawczo - rozwojow¹ w wysoko�ci  nie przekracza-
j¹cej 95 % ceny budynku lub lokalu oraz  pierwszej  op³aty z tytu³u
ustanowienia prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu,
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Uchwa³a Nr IX/66/2003
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci stanowi¹cych mienie
Województwa Opolskiego oraz ich wydzier¿awiania i wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata .

- w § 14 ust.1  po wyrazie "pkt a"  dodaje siê przecinek i
wyraz  " a' ".

2) W za³¹czniku nr 2 a :
- w  § 2 ust.1 ostatnie wyrazy " nie zwi¹zan¹ z dzia³alno�ci¹

zarobkow¹"  skre�la siê oraz dodaje siê zdanie :" Dotyczy to
tak¿e wydzier¿awienia dodatkowej powierzchni na rzecz tego
samego dzier¿awcy.",

 - Tre�æ ust. 2 skre�la siê, a dotychczasowy ust. 3 otrzy-
muje numer 2,

- w § 3 ust. 4 tre�æ po s³owach "us³ug konsumpcyjnych"
skre�la siê i zastêpuje  s³owami "w okresie ostatniego roku",

- w § 4 ust.3  przecinek i s³owa " o której wy¿ej mowa"
skre�la siê i zastêpuje s³owami "na czas d³u¿szy ni¿ trzy lata".

3) W za³¹czniku nr 2 b :
- w § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie : "Wynajmuj¹cy mo¿e odst¹-

piæ od przetargowej formy   wynajmowania lokalu w przypadku, gdy :
a/ osoba fizyczna lub prawna prowadziæ bêdzie w przed-

miotowym lokalu dzia³alno�æ   charytatywn¹, opiekuñcz¹, kultu-
raln¹, lecznicz¹, o�wiatow¹, naukow¹, badawczo- rozwojow¹,
wychowawcz¹ lub sportowo-turystyczn¹ ,

b/ o  najem wyst¹pi najemca lokalu w tym samym budyn-
ku jako poszerzenie ju¿ wynajmowanej powierzchni, przy czym
stawka czynszu za lokal ju¿ wynajmowany nie   wi¹¿e wynajmu-
j¹cego."

c/ gdy o najem wystêpuj¹ jednostki organizacyjne lub wo-
jewódzkie osoby prawne na cele    realizacji zadañ statutowych."

- w § 3 ust. 4   s³owo "ostatni" skre�la siê.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur

Dzia³aj¹c na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy o systemie
o�wiaty z dnia 7 wrze�nia 1991 roku ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z:

- uchwa³¹ Nr VIII/64/03 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
30 kwietnia 2003 r. w sprawie: za³o¿enia Zasadniczej Szko³y
Zawodowej Specjalnej przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Ka-
d³ubie,

- uchwa³¹ Nr VIII/65/03 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
30 kwietnia 2003 r. w sprawie: za³o¿enia Zasadniczej Szko³y
Zawodowej Specjalnej przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Za-
wadzkiem,

- uchwa³¹ Nr VIII/66/03 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
30 kwietnia 2003 r. w sprawie za³o¿enia Technikum Zawodowego w
Zawadzkiem, Rada Powiatu Strzeleckiego postanawia:

§1. Ustaliæ "Plan sieci szkó³ ponadgimnazjalnych w Powie-
cie Strzeleckim", stanowi¹cy  za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2 .Uchyliæ w ca³o�ci uchwa³ê Nr XXXIX/272/2002 Rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie
ustalenia planu sieci szkó³ ponadgimnazjalnych  (Dz. Urz. Woj.
Op. Nr 13, poz. 236).
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Uchwa³a Nr IX/74/03
Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkó³ ponadgimnazjalnych  w Powiecie Strzeleckim.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 55         Poz. 1091- 5076 -

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Strzeleckiego.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Bartoszek
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Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 1997r., Nr 56, poz. 357, 1998r.,
Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118,  2000r., Nr 12, poz. 136, Nr
19, poz. 239, Nr 22, poz. 291,  Nr 122, poz. 1323,  2001r., Nr 111,
poz. 1194,Nr 128, poz. 1404, Nr 144,  poz. 1615,  2002r., Nr 240,
poz. 2052) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysoko�ci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania
wysoko�ci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzi-
nê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i
zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i
uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê do przy-
znania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków
zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹-
cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 , 2000r. Nr
100, poz.1074, 2001r. Nr 52, poz. 544, 2002r. Nr 160, poz.1323,
2003r. Nr 34, poz.286), po zasiêgniêciu opinii nauczycielskich
zwi¹zków zawodowych w trybie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23
maja 1991r. o zwi¹zkach zawodowych(Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.
854, Nr 100, poz. 1080, Nr 128, poz. 1405,  2002r. Nr 135, poz.
1146, Nr 240, poz.2052, 2003r. Nr 63, poz. 590)- Rada Gminy
Tu³owice uchwala, co nastêpuje:

 § 1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr XVIII/137/2000 z dnia
29 wrze�nia 2000r. w sprawie ustalenia Regulaminu dodatku
motywacyjnego przys³uguj¹cego nauczycielom zatrudnionym w
szko³ach i przedszkolu prowadzonych przez Gminê Tu³owice,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

§ 6 otrzymuje brzmienie: ,,Dodatek motywacyjny mo¿e
byæ przyznany  w nastêpuj¹cej wysoko�ci :

1) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierow-
nika do 25% miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela, obowi¹zuj¹cego w pierwszym dniu okresu na jaki
dodatek jest przyznawany,
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Uchwa³a Nr VII/56/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 5 czerwca 2003r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XVIII/137/2000 z dnia 29 wrze�nia 2000r. w sprawie ustalenia regulaminów dodatku
motywacyjnego i funkcyjnego nauczycieli.

2) pozosta³ym nauczycielom - do 15% miesiêcznego wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela, obowi¹zuj¹cego w
pierwszym dniu okresu na jaki dodatek jest przyznawany."

§ 2. W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y Nr XVIII/137/2000 z dnia
29 wrze�nia 2000r. w sprawie ustalenia Regulaminu dodatku
funkcyjnego przys³uguj¹cego nauczycielom zatrudnionym w
szko³ach i przedszkolu prowadzonych przez Gminê Tu³owice,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

§ 3 otrzymuje brzmienie: ,,1. Dyrektorowi przedszkola,
szko³y podstawowej lub gimnazjum przys³uguje dodatek funk-
cyjny w wysoko�ci do 30% jego wynagrodzenia zasadniczego,

2. Wicedyrektorowi szko³y przys³uguje dodatek funkcyjny
w wysoko�ci do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego."

§ 4 otrzymuje brzmienie: ,,Nauczycielowi, któremu po-
wierzono inne ni¿ dyrektor lub wicedyrektor stanowisko kierow-
nicze przewidziane w statucie szko³y przys³uguje dodatek funkcyjny w
wysoko�ci do 15% miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego."

 § 8 otrzymuje brzmienie: ,,Nauczycielowi, bez wzglêdu
na stopieñ awansu zawodowego nauczyciela, przys³uguje z ty-
tu³u powierzenia mu wychowawstwa klasy lub oddzia³u przed-
szkolnego dodatek funkcyjny w wysoko�ci 50 z³."

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Teresa Kucharzak - Juszczyk

Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2003 r.
nr OWR-820/77-A/2/2003/II/GM, wydan¹ na podstawie art. 155 Kodek-
su postêpowania administracyjnego, na wniosek Miejskiego Zak³a-
du Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przed³u¿ono okres obowi¹zywa-
nia wspó³czynnika korekcyjnego Xw, okre�laj¹cego projektowan¹ po-
prawê efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê wa-
runków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alno�ci gospodar-
czej w okresie obowi¹zywania taryfy, do dnia 30 wrze�nia 2003 r.

UZASADNIENIE
Na wniosek Zak³adu z dnia 30 czerwca 2003 r r. znak DT/1430/

2003, w dniu 3 lipca 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie admini-
stracyjne w sprawie przed³u¿enia terminu obowi¹zywania taryfy dla
ciep³a, ustalonej przez ten Zak³ad, zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa URE
z dnia 10 czerwca 2002 r. nr OWR-820/77-B/3/2002/II/JJ.
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INFORMACJA
z dnia 4 lipca 2003r.

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzib¹  w Kêdzierzynie-Ko�lu

Wniosek o przed³u¿enie terminu obowi¹zywania taryfy dla cie-
p³a Zak³ad uzasadni³ zmian¹ koncesji na wytwarzanie oraz na przesy-
³anie i dystrybucjê ciep³a.

Poniewa¿ spe³nione s¹ przes³anki warunkuj¹ce zmianê osta-
tecznej decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, postanowiono
orzec jak w rozstrzygniêciu.

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 4 lip-
ca 2003 r .nr OWR-820/77-A/6/2003/III/GM, wydan¹ na podsta-
wie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 998, poz.
1071 ze zm.), na wniosek Miejskiego Zak³adu Energetyki Ciepl-
nej Sp. z o.o. umorzono postêpowanie administracyjne w spra-
wie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a.

UZASADNIENIE
W dniu 5 czerwca 2003 r. na wniosek Miejskiego Zak³adu

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kêdzierzynie - Ko�lu, wszczêto
postêpowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, opra-
cowanej przez ten Zak³ad.
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INFORMACJA
z dnia 4 lipca 2003r.

o decyzji dotycz¹cej umorzenia postêpowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a
Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. z siedzib¹ w Kêdzierzynie-Ko�lu.

W trakcie prowadzonego postêpowania administracyjne-
go Zak³ad pismem z dnia 30 czerwca 2003 r. (znak DT/1430/
2003) zwróci³ siê o umorzenie postêpowania w sprawie za-
twierdzenia taryfy dla ciep³a, w zwi¹zku z wyst¹pieniem o zmianê
koncesji na wytwarzanie oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.

Poniewa¿ umorzenie postêpowania nie jest sprzeczne z
interesem spo³ecznym, postanowiono przychyliæ siê do wnio-
sku strony i umorzyæ postêpowanie.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

pomiêdzy Powiatem Kêdzierzyñsko-Kozielskim, repre-
zentowanym przez Zarz¹d Powiatu w osobach:

- Józef Gisman                                  - Starosta Powiatu
- Halina Damas - £azowska             - Wicestarosta Powiatu

zwanym dalej "Przekazuj¹cym", a Gmin¹ Kêdzierzyn - Ko�le
reprezentowan¹ przez:

- Wies³awa F¹farê                           - Prezydenta Miasta

zwanym dalej "Przejmuj¹cym".

Strony postanawiaj¹, co nastêpuje:

§ 1. Gmina przejmie do realizacji zadania w³asne Powia-
tu obejmuj¹ce realizacjê zadañ Powiatowej Biblioteki przez Miej-
sk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Kêdzierzynie - Ko�lu w zakresie:

1/gromadzenia, opracowywania i udostêpniania materia-
³ów bibliotecznych s³u¿¹cych obs³udze potrzeb informacyjnych,
edukacyjnych i samokszta³ceniowych, zw³aszcza dotycz¹cych
wiedzy o w³asnym regionie oraz dokumentuj¹cych jego doro-
bek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2/pe³nienia funkcji o�rodka informacji biblioteczno - bi-
bliograficznego,

3/udzielania bibliotekom pomocy instrukcyjno - metodycz-
nej, na miejscu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kêdzierzynie
- Ko�lu,

4/sprawowania nadzoru merytorycznego w zakresie reali-
zacji przez gminne biblioteki zadañ okre�lonych w art. 27 ust. 5
pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 z pó�n. zm.).

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1, realizowane bêd¹ w
zakresie od 1 stycznia 2003r. do dnia  31 grudnia 2003r. przez
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Kêdzierzynie - Ko�lu, Rynek 3.

§ 3. 1.  Koszt realizacji zadania, o którym mowa w § 1, ustala siê
na kwotê 24 000,00 z³ (dwadzie�cia cztery tysi¹ce z³otych).

2.Kwota, o której mowa w punkcie 1, zostanie przekazana
w 3 - ch nastêpuj¹cych ratach, pocz¹wszy od miesi¹ca marca,
na rachunek:   BZ WBK S.A. I O/K - Ko�le 98 1090 2183 0000
0005 6600 0231   Urz¹d Miasta Kêdzierzyn - Ko�le

-30 czerwca 2003r - 10 000 z³,
-20 sierpnia 2003r.  -  7 000 z³,
-20 listopada 2003r. - 7 000 z³.
3.Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do dnia

29 grudnia 2003r. na konto w banku PKO BP O/Kêdzierzyn -
Ko�le 81 102037141059411423

§ 4. "Przejmuj¹cy" zapewnia "Przekazuj¹cemu" bie¿¹cy
wgl¹d  w realizacjê powierzonego zadania, upowa¿niaj¹c dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kêdzierzynie-Ko�lu do udostêpnie-
nia na wniosek "Przekazuj¹cego" pisemnej informacji oraz do udo-
stêpnienia prowadzonej ewidencji lub ustalenia innego sposobu
kontroli, umo¿liwiaj¹cego stwierdzenie wykonania zadania.

§ 5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
spowoduje jej zwrot wraz z odsetkami ustawowymi.

§ 6. "Przejmuj¹cy" sporz¹dzi sprawozdanie kwartalne z
wydatków na druku Rb 50 i przeka¿e  do  "Przekazuj¹cego"
w terminie 10 - ciu dni do koñca okresu sprawozdawczego.

§ 7. Niniejsze Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Porozumienie sporz¹dzono w 4 egzemplarzach , po
2 dla ka¿dej ze stron.

 Powiat                                               Gmina
Starosta                                             Prezydent Miasta
Józef Gisman                                   Wies³aw F¹fara
Wicestarosta
Halina Damas - £azowska
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zawarte w dniu 26 czerwca 2003r.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 55      Poz. 1096-1097- 5079 -

pomiêdzy Pani¹ MARI¥ LABUS - Kierownikiem Powiato-
wego Urzêdu Pracy w Kêdzierzynie -Ko�lu, dzia³aj¹c¹ w imie-
niu Pana Józefa Gismana - Starosty Powiatu Kêdzierzyñsko -
Kozielskiego  a

Panem WIES£AWEM F¥FAR¥ - Prezydentem Miasta Kêdzie-
rzyna - Ko�la, dzia³aj¹cym w imieniu Gminy Kêdzierzyn - Ko�le.

Kierownik Powiatowego Urzêdu Pracy w Kêdzierzynie-Ko�-
lu i Prezydent Miasta Kêdzierzyn - Ko�le ustalaj¹, co nastêpuje:

§1. 1.Strony Porozumienia postanawiaj¹ podj¹æ i prowa-
dziæ wspó³pracê przy realizacji dzia³añ na rzecz osób bezrobot-
nych w zakresie ich aktywizacji zawodowej i spo³ecznej.

2.Dzia³ania ujête w Porozumieniu s¹ finansowane ze �rod-
ków:

- Funduszu Pracy w wysoko�ci 113.165,00z³. (20os.)
- oraz �rodków Gminy w wysoko�ci 200.000,00z³. (35os.)

§2. Umawiaj¹ce siê Strony zgodnie uznaj¹,  ¿e dla efek-
tywnej realizacji zadañ, o których mowa w Porozumieniu, nie-
zbêdny jest przep³yw informacji dotycz¹cych planów, warunków
i efektów ich realizacji.

W tym celu ka¿da z umawiaj¹cych siê stron wyznaczy w
swej instytucji osobê odpowiedzialna za przep³yw informacji i
realizacji niniejszego Porozumienia.

§3. W ramach wspó³pracy strony realizowaæ bêd¹ nastê-
puj¹ce zadania:

1.Kierownik Powiatowego Urzêdu Pracy w Kêdzierzynie - Ko�lu
1/ opracowuje za³o¿enia polityki w zakresie aktywizacji

osób bezrobotnych,
2/ dokonuje oceny rynku pracy osób bezrobotnych z tere-

nu Miasta oraz wskazuje potrzebê podjêcia dodatkowych dzia-
³añ zwi¹zanych z tworzeniem miejsc pracy i w³¹czeniem osób
bezrobotnych do samodzielnej dzia³alno�ci gospodarczej,

3/ dokonuje analizy, oceny i prognozy sytuacji zawodowej
i spo³ecznej osób bezrobotnych,

4/ opracowuje programy zwi¹zane z rozwi¹zaniem pro-
blemów �rodowiska osób bezrobotnych,
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 4 czerwca 2003r.

w sprawie wspó³pracy przy realizacji zadañ na rzecz ³agodzenia skutków bezrobocia i ubóstwa na terenie Miasta

5/ przeznacza na organizacjê robót publicznych czê�æ �rod-
ków Funduszu Pracy w roku 2003 - stosownie do przepisów
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu z dnia
14 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 58 z 2003r. poz.514),

6/ skieruje osoby bezrobotne na roboty publiczne, w poro-
zumieniu z Miejskim O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej, Referat
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w Urzêdzie Miasta w Kêdzierzynie -
Ko�lu,

7/ sprawuje nadzór merytoryczny nad realizowanymi za-
daniami, o których mowa w pkt. 6,

2.Prezydent Miasta Kêdzierzyn - Ko�le:
-realizuje zadania na rzecz osób bezrobotnych - tworzenie

nowych miejsc pracy w ramach robót publicznych zarówno w
Urzêdzie Miasta jak i w jednostkach podleg³ych organizacyjnie,

§4. Formy wspó³dzia³ania STRON uzale¿nione bêd¹ od
aktualnych potrzeb i obejmowaæ bêd¹ w szczególno�ci:

1/wzajemny udzia³ przedstawicieli STRON w naradach i
spotkaniach bêd¹cych przedmiotem wspó³dzia³ania,

2/udostêpnienie informacji objêtych zakresem wspó³dzia-
³ania STRON,

3/podejmowanie innych wspólnych dzia³añ,

§5. Strony Porozumienia nadzoruj¹ prawid³owy przebieg
jego realizacji,  zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

§6. Niniejsze   Porozumienie   oparte   jest   na   obopólnej
korzy�ci, partnerstwie i zaufaniu, nie powoduje skutków praw-
nych.

§ 7. Porozumienie zostaje podpisane na czas okre�lony -
do 31 grudnia 2003 r. i mo¿e zostaæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
STRON lub na wniosek jednej z nich z zachowaniem dwutygo-
dniowego terminu wypowiedzenia.

§8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Kierownik                                                 Prezydent Miasta
Powiatowego Urzêdu Pracy                  Wies³aw F¹fara
Maria Labus

pomiêdzy Gmin¹ So�nicowice z siedzib¹ w So�nicowi-
cach, ul. Rynek 19 reprezentowan¹ przez:

1/ Burmistrza -  Czes³awa Jakubka
2/ Z-cê Burmistrza - Joachima Skorupê
a Gmin¹ Bierawa z siedzib¹ w Bierawie, ul. Wojska Pol-

skiego 12 prezentowan¹ przez:
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P O R O Z U M I E N I E

zawarte dnia 10 czerwca 2003r. w So�nicowicach

1/ Wójta - Henryka Chromik
2/ Z-cê Wójta - Ryszarda Go³êbowskiego

w sprawie prowadzenia przez Przedszkole w Sierakowi-
cach ul. Wiejska 1 nauczania i wychowania w zakresie podstaw
programowych wychowania przedszkolnego.
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SPRAWOZDANIE
Starosty G³ubczyckiego

z dzia³alno�ci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Powiatu G³ubczyckiego za rok 2002.

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z pó¿n. zm) sk³adam sprawozdanie z dzia³alno�ci Komisji Bez-
pieczeñstwa i Porz¹dku za rok 2002.

W dniu 11 stycznia 2002 roku Zarz¹dzeniem Nr 2/2002
zosta³a powo³ana Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w na-
stêpuj¹cym sk³adzie:

1. Dariusz Kasków - Przewodnicz¹cy,

2. Andrzej Weso³owski - cz³onek Komisji delegowany przez
Radê Powiatu,

3. Stanis³aw Wodyñski - cz³onek Komisji delegowany przez
Radê Powiatu,

4. Czes³aw Domaradzki - cz³onek Komisji delegowany
przez Komendanta Powiatowego Policji,

5. Janusz Kmiecik - cz³onek Komisji delegowany przez
Komendanta Powiatowego Policji,

6. Henryk Wilusz - cz³onek Komisji delegowany przez Pro-
kuratora Okrêgowego,

7. Jakub Forystek - cz³onek Komisji wskazany przez Starostê

8. Stanis³aw Preisner - cz³onek Komisji wskazany przez
Starostê,

9. Józef Florek - cz³onek Komisji wskazany przez Starostê,

10. Marek Hipner -funkcjonariusz Stra¿y Miejskiej

§ 1. Strony ustalaj¹, ¿e w Przedszkolu w Sierakowicach,
ul. Wiejska 1 bêdzie realizowane na zlecenie Gminy Bierawa
nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych
wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Bierawa.

§ 2. Gmina Bierawa przyzna dotacjê na prowadzenie w
Przedszkolu w Sierakowicach nauczania  i wychowania, o któ-
rych mowa w § 1 w kwocie 2.160,07 (s³ownie: dwa tysi¹ce sto
sze�ædziesi¹t z³ 7/100) koszt jednego dziecka - na podstawie
kalkulacji przedstawionej w za³¹czniku Nr 1* do niniejszego
Porozumienia.

§ 3. Dotacja bêdzie przekazywana comiesiêcznie w wyso-
ko�ci 1/12 czê�ci przyznanej dotacji na konto bud¿etowe Gminy
So�nicowice:

Urz¹d Miejski So�nicowice
Bank Spó³dzielczy So�nicowice
Nr 84600008-909-37000-11

§ 4.  1. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 wrze-
�nia 2003r.  do 31sierpnia 2004r.

2. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze stron
za sze�ciomiesiêcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na ko-
niec roku szkolnego.

3. Zmiany w tre�ci porozumienia wymagaj¹ formy pisem-
nej uzgodnionej przez obie strony.

§ 5. Porozumienie zosta³o spisane w dwóch egzempla-
rzach po jednym dla ka¿dej ze stron.

Gmina So�nicowice    Gmina Bierawa

Burmistrz                             Wójt Gminy
Czes³aw Jakubek     Henryk Chromik

Z-ca Burmistrza      Z-ca Wójta
Joachim Skorupa      Ryszard Go³êbowski

 * Za³¹cznika nie publikuje siê

Do zadañ Komisji nale¿y:
1) ocena zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñ-

stwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s³u¿b,

inspekcji i stra¿y, a tak¿e jednostek organizacyjnych wykonuj¹-
cych na terenie powiatu g³ubczyckiego zadañ z zakresu porz¹d-
ku publicznego,

3) przygotowanie   projektu  powiatowego   programu
zapobiegania przestêpczo�ci oraz porz¹dku publicznego i bez-
pieczeñstwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia-
³ania Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu
zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa oby-
wateli,

5) opiniowanie projektu bud¿etu powiatu,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i in-

nych dokumentów w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem
zadañ,

7) opiniowanie, zleconych przez Starostê, innych zagad-
nieñ dotycz¹cych porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa oby-
wateli.

Pierwsze posiedzenie Komisji po�wiêcone zosta³o zapo-
znaniu siê ze Sprawozdaniem dot. stanu bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego na terenie dzia³ania Komendy Powiatowej
Policji w G³ubczycach. Sprawozdanie to wy³oni³o typy zagro¿eñ
porz¹dku publicznego. Komisja wyst¹pi³a do Burmistrzów i
Wójtów Gmin o przedstawienie oceny zagro¿eñ porz¹dku pu-
blicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenach poszczegól-
nych gmin, jak równie¿ o przedstawienie propozycji rozwi¹zañ.
Zwrócono siê równie¿ do Komendanta Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej o ocenê zagro¿eñ powodziowych na terenie powiatu g³ub-
czyckiego. Burmistrzowie i Wójtowie wskazali na zagadnienia,
które by³y zbie¿ne z tymi wykazanymi przez Komendê Powiatow¹



Policji, i wed³ug których ustalono priorytetowe zadania maj¹ce
na celu przeciwdzia³anie tym zagro¿eniom. Dziêki tym opiniom
oraz wskazówkom okre�lono zadania, które pos³u¿y³y jako g³ów-
ne za³o¿enia, tezy do projektu Powiatowego Programu zapobie-
gania przestêpczo�ci i porz¹dku publicznego. G³ównym celem
tego programu jest osi¹gniêcie efektu w postaci zauwa¿alnych
zmian w obrêbie analizowanego zjawiska. Ide¹ jest poprawa
stanu bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu, ograniczenie ne-
gatywnych zjawisk zwi¹zanych ze sfer¹ bezpieczeñstwa, tj. prze-
stêpczo�ci. Program w swoich za³o¿eniach uj¹³:

1/ zapobieganie przestêpczo�ci kryminalnej,
2/ zwalczanie narkomanii i przestêpstw zwi¹zanych z nar-

komani¹,
3/ zapobieganie demoralizacji i przestêpczo�ci nieletnich

oraz przeciwdzia³anie zjawiskom patologii spo³ecznej,
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4/ poprawa stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku w ruchu
drogowym.

5/ przeciwdzia³anie zagro¿eniom powodziowym w strefie
przygranicznej

Program zak³ada, ¿e realizacja tych zadañ bêdzie wyma-
ga³a od Komisji identyfikacji obszarów problemowych, wspie-
ranie inicjatyw zgodnych z za³o¿eniami programu, jak równie¿
wspó³dzia³ania z instytucjami i organizacjami oraz uzyskania
spo³ecznej akceptacji podejmowanych dzia³añ.

Projekt tego programu zosta³ przed³o¿ony Radzie Powiatu
w G³ubczycach, która uchwali³a go w dniu 10 pa�dziernika 2002 r.

Komisja w bie¿¹cym roku zaliczy³a do priorytetów pe³n¹
realizacjê uchwalonego programu.

Starosta G³ubczycki
Dariusz Ka�ków


