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Uchwa³a Nr IX/65/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 26 czerwca 2003 r.

dotycz¹ca zmiany uchwa³y Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. Nr XI/56/99 w sprawie zasad nabywania,
zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzier¿awiania lub

wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 13 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. ) - Rada Powiatu Brzeskiego
uchwala, co nastêpuje:

§1. W § 7 uchwa³y Rady Powiatu Brzeskiego z dnia
30 sierpnia 1999 r. Nr XI/56/99 dodaje siê ust. 4 o tre�ci:

Przy sprzeda¿y w okresie od dnia 1 wrze�nia 2003 r. do
dnia 31 maja 2004 r. na rzecz najemców lokali mieszkalnych,
stanowi¹cych w³asno�æ Powiatu Brzeskiego, po³o¿onych na

terenie Specjalnego O�rodka Szkolno - Wychowawczego w Grod-
kowie oraz po³o¿onych w Nowej Wsi Ma³ej gm. Grodków na
dzia³ce nr 178, ark. m. 1, wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifi-
katy od ceny w wysoko�ci 80 % ceny i nie wyra¿a siê zgody na
rozk³adanie ceny na raty.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

1217
Uchwa³a Nr VIII/69/03

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 12 czerwca 2003r.

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Byczyna liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
 powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa),  przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y i poza miejscem sprzeda¿y

oraz okre�lenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art.12, ust.1 i ust.2  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 ;  2003r.
Nr 80 , poz.719), Rada Miejska w Byczynie uchwala:

§ 1. Ustala siê dla terenu Gminy Byczyna:

1. 32 punkty sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu  (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y.

2. 20 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawiera-
j¹cych powy¿ej 4,5%   alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczo-
nych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.

§ 2.  Zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów al-
koholowych na obszarze  Gminy Byczyna:

1.Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y nie mog¹ byæ usytuowa-
ne bli¿ej ,ni¿ 30 mb od :

a) szkó³, innych placówek o�wiatowych,
b) placówek wychowawczych i opiekuñczych ,
c) obiektów kultu religijnego,
d) internatów,
e) zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej,
f) obiektów sportowych, boisk
g) basenów, k¹pielisk,
h) dworców autobusowych i kolejowych.
2. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczo-

nych do spo¿ycia w miejscu  sprzeda¿y nie mog¹ byæ usytuowa-
ne w odleg³o�ci mniejszej , ni¿ 50 mb od miejsc wymienionych
w ust. 1.

3. Przez odleg³o�ci wymienione w § 2 ust. 1 i 2 rozumie siê
najkrótsz¹ odleg³o�æ  w linii prostej mierzon¹ od wej�cia do placówki
handlowej do wej�cia do miejsc wymienionych w § 2 ust. 1  .

§ 3. Za zgod¹ w³a�ciciela lub zarz¹dcy obiektów wymie-
nionych w § 2 ust. 2 i po zasiêgniêciu opinii Miejskiej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Byczynie , punkt
sprzeda¿y napojów alkoholowych mo¿e byæ zlokalizowany w
odleg³o�ci mniejszej ni¿ 50 mb .

Dziennik Urzêdowy
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§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Trac¹ moc uchwa³y Nr XXXVI/280/02 Rady Miejskiej w
Byczynie z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie zasad usytuowania
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych, warunków sprzeda¿y
tych napojów oraz wprowadzenia zakazu spo¿ywania napojów
alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych na tere-
nie Gminy Byczyna oraz Nr XXXIV/267/02 Rady Miejskiej w By-
czynie z dnia 11 stycznia 2002r.w sprawie ustalenia liczby punk-

tów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu ( z wyj¹tkiem piwa ) przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y alkoholu.

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

        Przewodnicz¹cy
ady Miejskiej w Byczynie

                                                        Józef Lucjan Kêdzia

 1218
Uchwa³a Nr VIII//74/03

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 12 czerwca 2003 r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjum, prowadzo-
nych przez Gminê Byczyna.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r.
o systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,poz. 329, Nr 106, poz.
496;  1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117,
poz. 759, Nr 162, poz. 1126;  2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz.
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr
122, poz. 1320;  2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615;
2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr
200, poz. 1683;  2003 r. Nr 6, poz. 65) -  Rada Miejska w Byczynie
uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Ustala siê plan sieci oraz granice obwodów publicz-
nych szkó³ podstawowych oraz publicznego gimnazjum w struk-
turach organizacyjnych, jak nastêpuje :

1.Publiczna Szko³a Podstawowa w Byczynie w strukturze
organizacyjnej I-VI wraz z fili¹ szko³y w strukturze organizacyjnej
I-III w Polanowicach obejmuj¹ca miasto Byczyna oraz so³ectwa:
Ciecierzyn, Go³kowice, Jakubowice, Ja�kowice, Polanowice, Pro-
�lice, a tak¿e przysió³ki : Kolonia D³uga i Brzózki.

2.Publiczna Szko³a Podstawowa w Biskupicach w struk-
turze organizacyjnej I-VI wraz z fili¹ szko³y w strukturze organiza-
cyjnej I-III w Dobiercicach, obejmuj¹ca so³ectwa : Biskupice,
Dobiercice, Chudoba, Koch³owice, Paruszowice i Sarnów.

3.Publiczna Szko³a Podstawowa w Kostowie w strukturze
organizacyjnej I-VI obejmuj¹ca so³ectwa : Janówka, Kostów, Mie-
chowa.

4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Roszkowicach w struk-
turze organizacyjnej I-VI wraz z fili¹ szko³y w strukturze organiza-
cyjnej I-III w Nasalach obejmuj¹ca so³ectwa : Borek, Gos³aw,
Nasale, Pogorza³ka, Pszczonki, Roszkowice, Sieros³awice i Woj-
s³awice.

5.Publiczne Gimnazjum w Byczynie obejmuj¹ce miejsco-
wo�ci : miasto Byczyna i so³ectwa : Biskupice, Borek, Chudoba,
Ciecierzyn, Dobiercice, Go³kowice, Gos³aw, Jakubowice, Janów-
ka, Ja�kowice, Koch³owice, Kostów, Miechowa, Nasale, Paru-
szowice, Pogorza³ka, Polanowice, Pro�lice, Pszczonki, Roszko-
wice, Sarnów, Sieros³awice, Wojs³awice oraz przysió³ki Brzózki i
Kolonia D³uga.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

§ 3. Trac¹ moc uchwa³y : Nr V/60/99 Rady Miejskiej w
Byczynie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu
sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkó³ podstawowych
i gimnazjum prowadzonych przez Gminê Byczyna; Nr XVII/160/2000
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie
zmiany uchwa³y Nr V/60/99 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie
ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkó³
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminê Byczy-
na; Nr XLIV/309/02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 lipca
2002 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia planu sieci
oraz granic ich obwodów publicznych szkó³ podstawowych i gim-
nazjum prowadzonych przez Gminê Byczyna.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie od dnia 1 wrze-
�nia 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej  w Byczynie

                                                        Józef Lucjan Kêdzia
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Uchwa³a  Nr  VIII/78/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 12 czerwca 2003r.

w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Byczyna.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r. o
utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku  w gminach ( Dz. U  Nr 132 poz.
622;  1997r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770;  2000r. Nr 22 , poz.
272;  2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800;  2002r. Nr 113,
poz. 984;  2003r. Nr 7, poz.78), po zasiêgniêciu opinii Pañstwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Rada
Miejska w Byczynie uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci i
porz¹dku na terenie Gminy Byczyna w postaci " Regulaminu utrzy-
mania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Byczyna ", stano-
wi¹cego za³¹cznik do uchwa³y.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/78/03

 z dnia 12 czerwca 2003r.

REGULAMIN

utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie
Gminy Byczyna

Postanowienia ogólne

§1.Regulamin ustala szczegó³owe wymagania i warunki
utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie nieruchomo�ci znaj-
duj¹cych siê na terenie Gminy Byczyna.

§2.Ilekroæ w dalszej czê�ci Regulaminu mowa jest o :
1) ustawie u.c.p - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia

13 wrze�nia 1996 r. o  utrzymania czysto�ci i porz¹dku w gmi-
nach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z pó�. zm.),

2) ustawie o odpadach - nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 27 kwietnia 2001r.   o  odpadach ( Dz.U Nr 62, poz. 628 z
pó�. zm  ).

3) w³a�cicielach nieruchomo�ci -nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e wspó³w³a�cicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednost-
ki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomo�ci w zarz¹-
dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieru-
chomo�ciami.

4) odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ sta-
³e i ciek³e odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych,

w obiektach u¿yteczno�ci publicznej i 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 i zak³adów weterynaryjnych,

5) podmiocie uprawnionym - nale¿y przez to rozumieæ
gminne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty i osoby fi-
zyczne, które uzyska³y zezwolenie na prowadzenie dzia³alno�ci
na podstawie art. 7 ustawy u.c.p.

6) surowcach wtórnych - nale¿y przez to rozumieæ czê�ci
wyselekcjonowane  z odpadów komunalnych, nadaj¹ce siê do
gospodarczego wykorzystania, a w szczególno�ci papier, tektu-
rê, szk³o, metale, tworzywa sztuczne.

§3. Regulamin obowi¹zuje :
1) w³a�cicieli nieruchomo�ci,
2) kierowników budów,
3) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicz-

nej,
4) wszystkich korzystaj¹cych z terenów, do których tytu³ praw-

ny ma Gmina.

Rozdzia³ 1

Wymagania w zakresie utrzymania czysto�ci i porz¹d-
ku na terenie  nieruchomo�ci

§4.1. W³a�ciciele nieruchomo�ci s¹ obowi¹zani do utrzy-
mywania  na jej terenie czysto�ci, porz¹dku oraz nale¿nego
stanu sanitarno-higienicznego.

2. W³a�ciciele  nieruchomo�ci  lub inne podmioty wska-
zane ustaw¹ u.c.p. maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego uprz¹tniê-
cia ze �niegu, lodu b³ota oraz innych zanieczyszczeñ z chodni-
ka bezpo�rednio przyleg³ego do nieruchomo�ci.

3. Obowi¹zek okre�lony w ust.2 dotyczy tak¿e innych czê-
�ci nieruchomo�ci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego.

§ 5.1. Obowi¹zek uprz¹tniêcia chodnika ze �niegu i lodu
powinien byæ realizowany przez :

1) odgarniêcie w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ w
ruchu pieszych lub pojazdów,

2) podjêcie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej ograni-
czaj¹cych �lisko�æ chodnika, przy czym piasek, popió³ lub inne
materia³y u¿yte do tych celów nale¿y uprz¹tn¹æ z chodnika nie-
zw³ocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Zanieczyszczenia uprz¹tniête z chodników powinny byæ
gromadzone w pojemnikach na odpady.

3. Zakazuje siê zgarniania �niegu lodu, b³ota lub innych
zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.

§6.1. Zarz¹dcy nieruchomo�ci, na których znajduj¹ siê
tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku  publicznego, maj¹ obo-
wi¹zek ustawienia na tych terenach lub obiektach ( np. place
zabaw, boiska sportowe ) koszty na �mieci oraz ich opró¿nia-
nie z czêstotliwo�ci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu. W przypad-
ku gdy na terenie nieruchomo�ci znajduje siê piaskownica,

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/256/97 z dnia 20 pa�-
dziernika 1997r. w sprawie zatwierdzenia " Regulaminu utrzyma-
nia czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Byczyna ".

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie czterna-
stu dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej  w Byczynie

        Józef Lucjan Kêdzia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 64
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2. W³a�ciciel nieruchomo�ci jest obowi¹zany utrzymywaæ
miejsce ustawienia pojemników w czysto�ci i porz¹dku.

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia
pojemników ponosi w³a�ciciel nieruchomo�ci.

§11.1. W³a�ciciel nieruchomo�ci ma obowi¹zek:
1) wyposa¿enie nieruchmo�ci w pojemniki, o których

mowa w § 9, poprzez zakup, wydzier¿awienie od przedsiêbior-
stwa wywozowego lub Gminy lub w inny sposób ustalony w
drodze umowy z przedsiêbiorstwem wywozowym lub innym
uprawnonym podmiotem ;

2) utrzymywaæ pojemniki w stanie porz¹dkowym, sanitar-
nym i technicznym, umo¿liwiaj¹cym korzystanie z nich bez prze-
szkód i powodowania zagro¿enia dla zdrowia u¿ytkowników.

2. Liczbê niezbêdnych pojemników okre�la siê w  oparciu o :
1) �redni roczny wska�nik objêto�ci nagromadzonych od-

padów z roku poprzedniego,
2) liczbê sta³ych mieszkañców nieruchomo�ci,
3) wymagan¹ w § 13 Regulaminu czêstotliwo�ci¹.

§ 12.1. W³a�ciciel nieruchomo�ci jest obowi¹zany za-
pewniæ pracownikom przedsiêbiorstwa wywozowego dostêp
do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpa-
dów, w sposób umo¿liwiaj¹cy opró¿nienie pojemników bez
nara¿ania na szkodê ludzi, budynków b¹d� pojazdów.

2. Obowi¹zki okre�lone w ust.1 dotycz¹ tak¿e dostêpu do
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczysto�ci ciek³ych.

Rozdzia³ 3

Czêstotliwo�æ i sposób pozbywania siê odpadów ko-
munalnych lub nieczysto�ci ciek³ych z terenu nieruchomo-
�ci oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego

§ 13.1. Odpady zbierane w pojemnikach powinny byæ usu-
wane z terenu nieruchomo�ci okresowo, w terminach uzgod-
nionych z przedsiêbiorstwem wywozowym ale z czêstoliwo�ci¹
co najmniej:

1) odpady opakowaniowe zbierane selektywnie w pojem-
nikach lub workach polietylenowych raz na miesi¹c,

2) szk³o raz na kwarta³,
3) pozosta³e odpady komunalne zmieszane dwa razy w

miesi¹cu.
2. Nieczysto�ci ciek³e powinny byæ usuwane z nierucho-

mo�ci z czêstotliwo�ci¹ uzgodnion¹ z  zarz¹dc¹ oczyszczalni
miejskiej oraz zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu zbiornika bezod-
p³ywowego i wyp³ywowi tych nieczysto�ci do ziemi i wód grunto-
wych.

§ 14.1. W sytuacjach wyjatkowych krótkotrwa³ego zwiek-
szenia ilo�ci odpadów komunalnych dozwolne jest gromadze-
nie ich w szczelnych workach z tworzywa.

2. Kosze na odpady, ustawione na drogach publicznych,
przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku pu-
blicznego, powinny odpowiadaæ nastêpuj¹cym wymaganiom:

1) powinny byæ ustawione w miejcach widocznych , ³atwo
dostêpnych nie utrudniaj¹cych ruchu pieszych,

2) plastykowy pojemnik w kolorze niebieskim i o pojem-
no�ci 60 l winien byæ zamontowany na metalowym s³upku w
kolorze pomarañczowym.

§ 15.1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na
odpady komunalne �niegu, lodu, gor¹cego  popio³u i ¿u¿la, gru-
zu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i
wybuchowych, a tak¿e odpadów z dzia³alno�ci gospodarczej.

2. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych ( tak¿e odpadów ro�linnych ).

zarz¹dzaj¹cy nieruchomo�ci¹  zobowi¹zany jest do systema-
tycznej wymiany piasku nie rzadziej jednak, ni¿ dwa razy w roku.

2. Obowi¹zek okre�lony w ust.1 dotyczy  tak¿e zarz¹dzaj¹-
cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na  obszarze zabudowa-
nym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997r., Prawo
o ruchu drogowym oraz , w odniesieniu do  przystanków komu-
nikacji publicznej, przedsiêbiorców korzystaj¹cych z takich przy-
stanków.

§ 7. 1.Na nieruchomo�ciach lub ich czê�ciach takich jak
chodniki, podwórka itp., mycie samochodów mo¿e odbywaæ siê
jedynie pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce �cieki odprowadzane s¹
do kanalizacji  lub gromadzone  w szczelnych szambach, z któ-
rych �cieki wywo¿one s¹ na oczyszczalniê.

2. Dora�ne naprawy i regulacje samochodów, z wy³¹cze-
niem napraw blacharsko-lakierniczych, mog¹ odbywaæ siê w
miejscach do tego celu przeznaczonych (np. gara¿e, wiaty) i pod
warunkem, ¿e powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone w sposób
selektywny, a ich zagospodarowanie bêdzie przebiega³o w spo-
sób okre�lony w odrêbnych przepisach.

Rozdzia³ 2

Rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpa-
dów komunalnych na terenie nieruchomo�ci oraz na drogach
publicznych, a tak¿e wymagania dotycz¹ce ich rozmieszcza-
nia oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym po-
rz¹dkowym i technicznym

§8.1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nierucho-
mo�ci powinny byæ gromadzone w urz¹dzeniach odpowiadaj¹-
cych wymaganiom okre�lonym w niniejszym Regulaminie, na-
tomiast nieczysto�ci ciek³e w zbiornikach bezodp³ywowych od-
powiadaj¹cych wymaganiom wynikaj¹cym z przepisów odrêb-
nych, w szczególno�ci ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo bu-
dowlane .

2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce w
zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomo�ci dzia³al-
no�ci¹ w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych, nie
mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹cych do gromadze-
nia odpadów komunalnych. Szczegó³owe zasady postêpowa-
nia z tymi odpadami okre�laj¹ przepisy odrêbne.

3. Odpady inne ni¿ wymienione w ust.1 i 2, powstaj¹ce na
terenie nieruchomo�ci nale¿y gromadziæ oddzielnie, a zasady
gospodarki takimi odpadami okre�laj¹ przepisy odrêbne.

§9.1. Powstaj¹ce na terenie nieruchomo�ci odpady po-
winny byæ zbierane do oznakowanych  pojemników :

1) odpady komunalne - w pojemnikach w kolorze czarnym
lub br¹zowym,

2) szk³o -  w kolorze pomarañczowym.
2.Oznakowanie pojemników , o których mowa w ust.1,

powinno byæ trwa³e i zawieraæ co  najmniej :
1) numer nieruchomo�ci,
2) nazw¹ odpadów dopuszczonych do zbierania w pojem-

niku.

§10.1. Pojemniki nale¿y ustawiæ :
1) w granicach nieruchomo�ci w miejscach :
a) trwale oznaczonych,
b) posiadaj¹cych równ¹ i utwardzon¹ nawierzchniê, za-

bezpieczon¹ przed zbieraniem siê  wody i b³ota,
c) ³atwo dostepnym dla ich u¿ytkowników i dla pracowni-

ków przedsiêbiorstwa wywozowego,
2) w sposób nie powoduj¹cy nadmierniej uci¹¿liwo�ci i

utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomo�ci lub osób trzecich.
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3. Obowi¹zki okre�lone w ust 1 - 3 stosuje siê odpowiednio do
koszy na odpady, ustawionych na drogach publicznych, przystankach
komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku publicznego.

§ 16.Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ groma-
dzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomo�ci, w sposób
nieutrudniaj¹cy korzystania z nieruchomo�ci przez osoby do tego
uprawnione i usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z
przedsiêbiorstwem wywozowym lub podmiotem prowadz¹cym zak³ad
ich utylizacji.

§ 17.Dla potrzeb dobrowolnej nieodp³atnej zbiórki selektywnej
odpadów organizuje siê  centralne punkty zbiórki odpadów , które wy-
posa¿one s¹ w pojemniki:

1) niebieski - do zbiórki makulatury,
2) bia³y - na szk³o opakowaniowe bia³e,
3) zielony - na szk³o opakowaniowe  kolorowe,
4) typu siatkowego - na odpady opakowaniowe typu PET.

Rozdzia³ 4

Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe, ma-
j¹ce na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwo�ci¹ dla
ludzi przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego u¿ytku

§ 18.1. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹za-
ne do sprawowania w³a�ciwej opieki nad tymi zwierzêtami, w  szcze-
gólno�ci niepozostawiania bez dozoru, je¿eli zwierzê nie jest nale¿ycie
uwi¹zane lub nie znajduje siê w  pomieszczeniu zamkniêtym b¹d� na
terenie ograniczonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy samodzielne wydo-
stanie siê zwierzêcia z niego.

2. Zakazuje siê szczucia psów lub doprowadzanie ich do stanu,
w którym pies mo¿e staæ siê niebezpieczny dla cz³owieka lub zwierzê-
cia.

§ 19.1. Na terenie u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ wypro-
wadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa  ze smyczy jest dozwolone
tylko w miejscach ma³o uczêszczanych i pod warunkiem, ¿e pies ma
kaganiec, a w³aciciel ( opiekun ) ma mo¿liwo�æ sprawowania bepo-
�redniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Przewo¿enie zwierzêcia �rodkami komunikacji publicznej jest
mo¿liwe tylko na zasadach ustalonych przez przewo�nika.

3. Zakazuje siê wprowadzania psów lub innych zwierz¹t do
obiektów u¿ytku publicznego , placówek handlowych lub gastrono-
micznych, je¿eli zakaz taki wynika z wyra�niego oznakowania dokona-
nego przez w³a�ciciela nieruchomo�ci ( placówki lub obiektu ).

§ 20.1. W³a�ciciele lub opiekunowie zwierz¹t domowych s¹ zo-
bowi¹zani do usuniêcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeñ
na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków
s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego a tak¿e na terenach u¿ytku publicz-
nego, takich jak ulice, chodniki, parki , skwery, zieleñce itp.

2. Zakazuje siê wprowadzania psów do piaskownic i innych
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dla dzieci.

Rozdzia³ 5

Wymagania dotycz¹ce utrzymania zwierz¹t gospodar-
skich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej, w tym
tak¿e zakazu ich utrzymania na okre�lonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomo�ciach

§ 21. Wprowadza siê ca³kowity zakaz chowu i utrzymywania
zwierz¹t gospodarskich na nastêpuj¹cych obszarach Gminy wy³¹-
czonych z produkcji rolnej :

1) w Byczynie  w obrebie miejskich murów obronnych,
2) w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy,
3) oraz na terenach letniskowych, ogródkach dzia³kowych i

strefach ochrony bezpo�redniej i po�redniej ujêæ  wodoci¹gowych.

§ 22.1. Na innych terenach wy³¹czonych z produkcji rolni-
czej zwierzêta gospodarskie mog¹ byæ utrzymywane pod warun-
kiem przestrzegania zasad okre�lonych w niniejszym Regulaminie.

2. Prowadz¹cy hodowle zwierz¹t gospodarskich jest zobo-
wi¹zany zapewniæ ;

a) gromadzenie i usuwanie powstaj¹cych w zwi¹zku z ho-
dowl¹ odpadów i nieczysto�ci w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi
przepisami, w tym zw³aszcza z wymogami niniejszego Regulaminu
i niepowodowania zanieczyszczeñ terenu nieruchomo�ci oraz wód
powierzchniowych i podziemnych,

b) niepowodowanie przez prowadzon¹ hodowlê, wobec in-
nych osób zamieszkuj¹cych na  nieruchomo�ci lub nieruchomo�ciach
s¹siednich, uci¹¿liwo�ci takich jak ha³as, odory czy podobne,

c) przestrzeganie obowi¹zujacych przepisów sanitarno-epi-
demiologicznych.

Rozdzia³ 6

Obszar podlegaj¹cy obowi¹zkowej deratyzacji i termin
jej przeprowadzenia

§ 23.1. Deratyzacja przeprowadzana bêdzie na obszarze
Gminy Byczyna.

2. Obowi¹zkowi deratyzacji podlegaj¹ wszystkie obiekty ne-
zale¿nie od ich rodzaju.

§ 24.W³a�ciciele nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ do przepro-
wadzania deratyzaji, dwukrotnie w ci¹gu roku:

1) w dniach 1 - 15 kwietnia
2) w dniach 1 - 15 listopada
3) oraz do przeprowadzania deratyzacji w za³e¿no�ci od sta-

nu zagro¿enia. Dodatkowe terminy jej przeprowadzania podane zo-
stan¹ do publicznej wiadomo�ci w drodze obwieszczeina.
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Uchwa³a   Nr  X / 80 / 2003
Rady  Gminy  Chrz¹stowice

z   dnia  30 czerwca 2003 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Chrz¹stowice.

        Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  / Dz. U. Nr 71, poz.
733; 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383 /  - Rada Gminy
Chrz¹stowice  uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala  siê zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Chrz¹stowice, stanowi¹-
ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 64
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§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Ginter Barucki

     Za³¹cznik
do uchwa³y Nr   X / 80 / 2003

                                         Rady Gminy Chrz¹stowice
                                  z  dnia 30 czerwca 2003 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu  Gminy Chrz¹stowice

§ 1. Zasady maj¹ zastosowanie do mieszkaniowego za-
sobu Gminy Chrz¹stowice i dotycz¹ oddawania w najem  lokali
mieszkalnych i socjalnych.

§ 2. Do wynajêcia przeznaczone s¹ lokale:
       1/ zdatne do zasiedlenia,
       2/ niezdatne do zasiedlenia tzn. takie w których zu¿yte

elementy wyposa¿enia technicznego zostan¹ na wniosek na-
jemcy, wymienione na koszt wynajmuj¹cego. Zakres napraw i
warunki rozliczenia kosztów tych napraw okre�li umowa pomiê-
dzy najemc¹  a wynajmuj¹cym, zawarta najpó�niej w dniu pod-
pisania przez strony umowy najmu.

§ 3.  Lokale mieszkaniowe wynajmowane s¹ na czas nie-
oznaczony, natomiast lokale socjalne na okres jednego roku, z
mo¿liwo�ci¹ przed³u¿enia umowy na dalszy okres, pod warun-
kiem, ¿e najemca w dalszym ci¹gu spe³nia warunki kwalifikuj¹-
ce go do otrzymania takiego lokalu.

§ 4. Nawi¹zanie stosunku najmu nastêpuje w drodze pi-
semnej umowy pomiêdzy Gmin¹  a najemc¹. W imieniu Gminy
dzia³a Wójt.

§ 5.1. Lokale mieszkalne mog¹ byæ oddawane w najem
osobie zamieszkuj¹cej na sta³e na terenie Gminy Chrz¹stowice
od minimum 5 lat, której nie przys³uguje tytu³ prawny do innego
lokalu, je¿eli �redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka
gospodarstwa domowego w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹-
cych datê z³o¿enia wniosku o przydzia³ lokalu nie przekracza
150% najni¿szej emerytury - w gospodarstwie jednoosobowym,
oraz 100% w gospodarstwie wieloosobowym.

2. W przypadku osób pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñ-
skim tytu³ prawny do innego lokalu, nie mo¿e równie¿ przys³ugi-
waæ ma³¿onkowi.

§ 6. Lokal socjalny mo¿e byæ oddany w najem osobie nie
posiadaj¹cej tytu³u prawnego do innego lokalu i której �redni
miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domo-
wego w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wnio-
sku o przydzia³ lokalu nie przekracza 100 % najni¿szej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym oraz 75 % w gospodarstwie
wieloosobowym.

§ 7. 1.  Lokalem socjalnym jest lokal spe³niaj¹cy kryteria
ustawowe.

2. Na lokale socjalne przeznacza siê lokale o obni¿onej
warto�ci u¿ytkowej.

§ 8. Lokale mieszkalne oddawane s¹ najemcy w stanie
przydatnym do zamieszkania, chyba ¿e lokal oddawany jest w
najem, za zgod¹ najemcy w zamian za wykonanie remontu na
jego koszt.

§ 9. Pierwszeñstwo najmu lokalu mieszkalnego przys³u-
guje osobom:

1/ pozostaj¹cym w trudnych warunkach mieszkaniowych i
nie maj¹cym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,

2/ uzyskuj¹cym dochód okre�lony w § 5,
3/ pozbawionym mieszkañ wskutek klêski ¿ywio³owej, ka-

tastrofy lub po¿aru,
4/ uprawnionym do lokalu zamiennego, na podstawie prze-

pisów ustawy lub orzeczenia s¹dowego,
5/ opuszczaj¹cym Dom Dziecka po uzyskaniu pe³noletno-

�ci, je¿eli nie maj¹ mo¿liwo�ci zamieszkania w dotychczaso-
wym miejscu.

§ 10. Pierwszeñstwo najmu lokalu socjalnego przys³ugu-
je osobom:

1/ nie maj¹cym tytu³u prawnego do lokalu,
2/ uzyskuj¹cym dochód okre�lony w § 6,
3/ uprawnionym do lokalu socjalnego na podstawie pra-

womocnego wyroku s¹du. O kolejno�ci realizacji decyduje data
z³o¿enia wniosku.

§ 11.1.  Osobie niezbêdnej dla Gminy Chrz¹stowice z uwa-
gi na rodzaj wykonywanej pracy b¹d� pe³nion¹ funkcjê, nie po-
siadaj¹cej samodzielnego mieszkania na terenie Gminy, za
zgod¹ Rady Gminy mo¿e byæ wynajêty lokal mieszkalny bez
wzglêdu na jej warunki materialne i mieszkaniowe.

2. Umowê najmu takiego lokalu mieszkalnego zawiera siê na
czas oznaczony, trwania stosunku pracy lub pe³nionej funkcji.

§ 12. Warunkiem dokonania zamiany lokali nale¿¹cych
do ró¿nych zasobów jak i zamiany wzajemnej jest uregulowanie
zaleg³ych nale¿no�ci wobec wynajmuj¹cego.

§ 13. Najemcy lokali mog¹ dokonywaæ zamiany wzajem-
nej lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gmi-
ny za zgod¹ Wójta Gminy.

§ 14. 1.  Zamiana lokalu wchodz¹cego w sk³ad mieszka-
niowego zasobu Gminy na inny spoza tego zasobu mo¿e nast¹-
piæ po uprzednim przeniesieniu prawa w³asno�ci lokalu z inne-
go zasobu na rzecz Gminy.

2. Zamiana lokali, o których mowa w ust. 1, nastêpuje za
zgod¹ Wójta Gminy.

§ 15. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego uza-
le¿nia siê od wp³acenia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej
pokrycie nale¿no�ci z tytu³u najmu lokalu przys³uguj¹cych wy-
najmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu, w wysoko�ci 8- krot-
no�ci   miesiêcznego czynszu za dany lokal, obliczonego we-
d³ug stawek obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy najmu.

§ 16. 1. Wnioski o najem lokali na czas nieoznaczony i o
najem lokali socjalnych rozpatruje Wójt Gminy, po zasiêgniêciu
opinii Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

2. Sk³ad Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej, przedmiot  i
czas jej dzia³ania, okre�la uchwa³a Rady Gminy.

 § 17. 1.  Wniosek jest rozpatrywany w terminie 3 miesiêcy
od daty jego wp³ywu.

2. Sprawdzeniu podlegaj¹ wszystkie dane dotycz¹ce sy-
tuacji mieszkaniowej, materialnej, rodzinnej i innej wniosko-
dawcy, mog¹ce mieæ wp³yw na zawarcie umowy najmu.

§ 18. 1. Stwierdzenie podania we wniosku nieprawdzi-
wych danych powoduje wykre�lenie z listy zakwalifikowanych
do otrzymania mieszkania i odst¹pienie od realizacji wniosku.
2. Wójt Gminy zatwierdza listy osób  zakwalifikowanych do najmu
lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
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3. Listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu miesz-
kalnego podaje siê do publicznej wiadomo�ci poprzez wywie-
szenie ich na tablicy w Urzêdzie Gminy w Chrz¹stowicach, nie
pó�niej ni¿ do 31 marca ka¿dego roku.

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

5. Propozycja zawarcia umowy najmu winna byæ skiero-
wana do osób z listy wed³ug kolejno�ci na tej li�cie. Nie przyjê-
cie 2 ofert zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego powo-
duje wykre�lenie z listy osób zakwalifikowanych.

6. Umowy najmu nie zawiera siê z osobami, które zby³y
lub przekaza³y dotychczas zajmowany lokal, dokona³y zamiany
lokalu o wy¿szym standardzie na lokal o standardzie ni¿szym,
s¹ w³a�cicielami b¹d� wspó³w³a�cicielami innego lokalu miesz-
kalnego.

§ 19. 1. Na pisemny wniosek osoby, która pozosta³a w
lokalu opuszczonym przez najemcê, zawiera siê umowê najmu,
je¿eli osoba ta jest osob¹ blisk¹ najemcy w rozumieniu art. 691
§ 1 K.c. i  stale zamieszkiwa³a z najemc¹ w tym lokalu do chwili
jego �mierci.

2. Osoby, które nie wst¹pi³y w najem po �mierci najemcy
mog¹ ubiegaæ siê o zawarcie umowy najmu, o ile spe³niaj¹
kryteria okre�lone w § 5.

§ 20. Lokale mieszkalne o powierzchni u¿ytkowej przekra-
czaj¹cej 80 m2 mog¹ byæ wynajmowane rodzinom wielodziet-
nym, licz¹cym ³¹cznie minimum 9 osób, w których dochód przy-
padaj¹cy na cz³onka rodziny pozwala na poniesienie kosztów
zwi¹zanych z utrzymaniem lokalu   i rodziny.
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Uchwa³a Nr VII/56/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie okre�lenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych Gminy
Korfantów z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielenia

innych ulg w sp³acaniu tych nale¿no�ci oraz okre�lenia organów  do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591,  2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
214  poz. 1806) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 15 poz. 148 2003 r.  Nr 45
poz. 391, Nr 65, poz. 594)  -   Rada Miejska w Korfantowie uchwa-
la:

§ 1. Wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych Gminy Kor-
fantów z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje
siê przepisów ustawy Ordynacja podatkowa mog¹ byæ umarza-
ne, odraczane lub rozk³adane na raty.

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

a) wierzytelno�ci nie zaci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³o�ciowego,

b) d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku ani
spadkobierców,

c) �ci¹gniêcie wierzytelno�ci zagra¿a egzystencji d³u¿nika,
d) jest oczywiste ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym doty-

cz¹cym tej nale¿no�ci nie uzyska siê kwoty przewy¿szaj¹cej wy-
datki egzekucyjne.

2. Umorzenie nale¿no�ci za któr¹ odpowiada wiêcej ni¿
jeden d³u¿nik mo¿e nast¹piæ gdy okoliczno�ci uzasadniaj¹ce
umorzenie dotycz¹ wszystkich zobowi¹zanych.

3. Umorzenie nale¿no�ci g³ównej poci¹ga za sob¹ umo-
rzenie nale¿no�ci ubocznych. Je¿eli umorzenie dotyczy czê�ci
nale¿no�ci g³ównej w odpowiednim stosunku do tej nale¿no�ci
podlegaj¹ umorzeniu nale¿no�ci uboczne.

4. Je¿eli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko czê�ci nale¿no-
�ci w decyzji nale¿y okre�liæ termin zap³aty pozosta³ej czê�ci
nale¿no�ci. Je¿eli d³u¿nik nie dotrzyma terminu zap³aty, decyzja
o umorzeniu traci wa¿no�æ i wymagalna jest ca³a kwota wierzy-
telno�ci.

5. Umorzenie nale¿no�ci mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿-
nika lub z inicjatywy wierzyciela.

§ 3. 1. Do umorzenia wierzytelno�ci jednostek organiza-
cyjnych Gminy nie przekraczaj¹cych kwoty 4.000 z³otych, upraw-
nieni s¹ kierownicy tych jednostek:

a) do kwoty 1.000 z³ - samodzielnie,
b) powy¿ej kwoty 1.000 z³ do kwoty 2.000 z³ - po uzyskaniu

pozytywnej opinii Burmistrza,
c) powy¿ej kwoty 2.000 z³ do kwoty 4.000 z³ - po uzyskaniu

pozytywnej opinii Burmistrza i Komisji Rozwoju Gospodarczego
Bud¿etu i Finansów Rady Miejskiej,

2. Do umarzania wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych
Gminy przekraczaj¹cej 4.000 z³  uprawniony jest Burmistrz po
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego
Bud¿etu i Finansów Rady Miejskiej.

3. Do umorzenia wierzytelno�ci Gminy nie bêd¹cych wie-
rzytelno�ciami jej jednostek organizacyjnych, uprawniony jest
Burmistrz:

a) do kwoty 4.000 z³ samodzielnie,
b) powy¿ej kwoty 4.000 z³ po uzyskaniu pozytywnej opinii Komi-

sji Rozwoju Gospodarczego Bud¿etu i Finansów Rady Miejskiej.
4. Limity umorzeñ okre�lone w ustêpach poprzedzaj¹cych

dotycz¹ wielko�ci umorzeñ w ci¹gu danego roku bud¿etowego
wobec tego samego d³u¿nika.

§ 4. 1.W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecz-
nymi , gospodarczymi lub wa¿nym interesem zobowi¹zanego
kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy w odniesieniu do
wierzytelno�ci, o których mowa w § 3 ust.1 i 2 uchwa³y oraz
Burmistrz w odniesieniu do wierzytelno�ci, o których mowa w
§ 3 ust 3 uchwa³y, na wniosek, d³u¿nika mog¹ jednorazowo
odroczyæ termin zap³aty ca³o�ci lub czê�ci wierzytelno�ci lub roz-
³o¿yæ p³atno�ci ca³o�ci lub czê�ci wierzytelno�ci na raty, na okres
nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku.

2. Od nale¿no�ci, której termin zap³aty odroczono lub któr¹
roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê za okres od
wydania decyzji do up³ywu terminu zap³aty okre�lonych w decy-
zjach.
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3. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wyso-
ko�ci rat ustalonych w decyzji , pozosta³a do sp³aty nale¿no�æ
staje siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi odsetkami
za zw³okê, w tym równie¿ z odsetkami, o których mowa w ust. 2.

§ 5. Organ uprawniony mo¿e uniewa¿niæ swoj¹ decyzjê o
umorzeniu lub udzieleniu ulg w sp³acaniu nale¿no�ci, je¿eli wyj-
dzie na jaw, ¿e dowody na podstawie których nale¿no�æ umo-
rzono lub udzielono ulg w jej sp³aceniu, okaza³y siê fa³szywe
b¹d� , ¿e decyzja zosta³a wydana w wyniku przestêpstwa albo ¿e
d³u¿nik wprowadzi³ ten organ w b³¹d co do okoliczno�ci , które
stanowi³y podstawê do umorzenia lub udzielenia ulg w sp³aca-
niu nale¿no�ci. W /w decyzja uniewa¿nia siê w trybie , w jakim
zosta³a podjêta.

§ 6.1. Kierownicy jednostek uprawnieni do udzielania
umorzeñ , odroczeñ terminu sp³aty ca³o�ci lub czê�ci nale¿no-
�ci lub roz³o¿enia p³atno�ci ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci na raty
sk³adaj¹ Burmistrzowi kwartalne sprawozdania z w/w czynno-
�ci do 30 dnia miesi¹ca nastêpnego po up³ywie danego kwar-
ta³u.

2. Z wierzytelno�ci Gminy nie bêd¹cych wierzytelno�ciami
jej jednostek organizacyjnych , z czynno�ci wymienionych w ust.1
i w terminie okre�lonym w ust.1 Burmistrz sk³ada sprawozda-
nie kwartalne Komisji Rozwoju Gospodarczego Bud¿etu i Fi-
nansów Rady Miejskiej.

3. Burmistrz Korfantowa w okresach pó³rocznych sk³ada
zbiorcze sprawozdanie Radzie Miejskiej z  udzielonych umo-
rzeñ, odroczenia terminu sp³at ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci lub
roz³o¿enia p³atno�ci ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci na raty z jed-
nostek organizacyjnych gminy oraz wierzytelno�ci nie bêd¹cych
wierzytelno�ciami jej jednostek organizacyjnych w terminie do
31 sierpnia za I pó³rocze i do 31 marca roku nastêpnego za II
pó³rocze danego roku.

4. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust 1-3, stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kor-
fantowa.

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

2.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od og³osze-
nia.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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Uchwa³a Nr  VIII/71/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z  dnia  27 czerwca 2003r.

w sprawie zasad i warunków wy³apywania bezdomnych zwierz¹t na terenie Gminy Namys³ów.

Na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierz¹t (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002), po uzgod-
nieniu z Powiatowym Lekarzem  Weterynarii w Namys³owie oraz
po zasiêgniêciu opinii upowa¿nionego przedstawiciela Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Polsce  -  Rada Miejska w
Namys³owie uchwala, co nastêpuje:

  § 1. Zwierzêtami bezdomnymi w rozumieniu uchwa³y s¹
zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y
siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, co do których nie
istnieje mo¿liwo�æ ustalenia ich w³a�ciciela lub innej osoby,
pod której opiek¹ zwierzêta dot¹d pozostawa³y.

 § 2. Przed wykonaniem wy³apywania bezdomnych zwie-
rz¹t nale¿y podj¹æ niezbêdne kroki,  umo¿liwiaj¹ce ustalenie
faktycznych w³a�cicieli zwierz¹t, celem zobowi¹zania ich do za-
pewnienia schronienia i nale¿ytej opieki.

§ 3.1. Wy³apywanie zwierz¹t ma charakter dora�ny i win-
no siê odbywaæ ka¿dorazowo, je¿eli zajdzie   taka potrzeba, a w
szczególno�ci w razie zg³oszenia przez mieszkañców.

2. Przeprowadzenie akcji wy³apywania zwierz¹t zarz¹dza
Burmistrz, stosuj¹c zasady okre�lone w rozporz¹dzeniu Mini-
stra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r.
w sprawie zasad i warunków wy³apywania bezdomnych zwie-
rz¹t ( Dz.U. Nr 116, poz. 753).

 § 4.1.  Wy³apane zwierzêta umieszczane bêd¹ w schroni-
sku dla bezdomnych zwierz¹t.

2.  Zwierzêta mog¹ byæ oddane w³a�cicielom po uprzed-
nim okazaniu dowodu w³asno�ci zwierzêcia oraz uiszczeniu
kosztów wy³apania i pobytu w schronisku. Dowodem w³asno�ci
zwierzêcia  mo¿e byæ �wiadectwo szczepienia lub inny doku-
ment identyfikuj¹cy zwierzê.

§ 5. Zwierzêta, które nie zostan¹ odebrane przez swoich
w³a�cicieli w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w schroni-
sku, bêd¹ w nim przebywaæ do czasu znalezienia nabywcy.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

 § 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ na
terenie Gminy.

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

                      Przewodnicz¹ca Rady
                Teresa Ceglecka - Zielonka
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Uchwa³a Nr IX/46/03
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia  30 czerwca 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce.

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139,
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279;  2000 r., Nr 12, poz. 136, Nr
109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;  20001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz.
1804;  2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.
1112)  -  Rada Gminy w Skoroszycach  uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Skoroszyce, obejmuj¹cy ustalenia planu i rysu-
nek planu,  stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y w
skali 1:5000.

§ 2. Przedmiotem ustaleñ s¹:
1/ zasady ochrony warto�ci kulturowych,
2/ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (z jed-

nym lub dwoma mieszkaniami) oznaczone symbolem "MN",
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone,  symbola-
mi "MW", "MS",

3/ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do-
puszczeniem nieuci¹¿liwych zak³adów pracy, oznaczone sym-
bolem "MNp",

4/ tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem
"MR" oraz tereny zabudowy zagrodowej z zabudow¹ jednoro-
dzinn¹ oznaczone symbolem lub "MRj",

5/ tereny przemys³u, sk³adów, budownictwa oznaczone
symbolem P,B,S,

6/ tereny urz¹dzeñ produkcji gospodarki polowej ozna-
czone symbolem RP-P, tereny urz¹dzeñ produkcji gospodarki
ogrodniczej oznaczone symbolem RP-O,

7/ tereny urz¹dzeñ obs³ugi gospodarki rolnej oznaczone
symbolem RU-P,

8/ tereny przemys³u rolno-spo¿ywczego oznaczone sym-
bolem PRU,

9/ tereny zabudowy administracji oznaczone symbolem A,
10/ tereny zabudowy us³ug kultury oznaczone symbolem

"UK", us³ug kultury sakralnej "UKs", us³ug handlu oznaczone
symbolem "UH", us³ug gastronomii oznaczone symbolem "UG",
us³ug rzemios³a oznaczone symbolem "UR", us³ug o�wiaty ozna-
czone symbolem "UO", us³ug zdrowia oznaczone symbolem UZ,
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us³ug turystyki oznaczone symbolem UT, us³ug sportu oznaczo-
ne symbolem US, us³ug innych oznaczone symbolem UI, us³ug
(nieokre�lonych) oznaczone symbolem U, us³ug ³¹czno�ci "U£",

11/ tereny zabudowy sk³adowej, magazynowej oznaczone
symbolem "S",

12/ tereny zabudowy, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej oraz ujêæ wody oznaczone symbolami "WW" (za-
opatrzenia w wodê),  "NO" (odprowadzenia �cieków),  "EE" (elek-
troenergetyki), "EG" (zaopatrzenia w gaz), "EC" (zaopatrzenia w
ciep³o)  wraz z ich zasadami obs³ugi,

13/ tereny zieleni parkowej oznaczone symbolem "ZP",
zieleni izolacyjnej oznaczone symbolem "ZI", zieleni nieurz¹dzo-
nej oznaczone symbolem "ZN", lasów oznaczone symbolem "ZL",

14/ tereny cmentarzy oznaczone symbolem "ZC",
15/ tereny ogrodów dzia³kowych oznaczone symbolem "ZD",
16/ tereny upraw polowych oznaczone symbolem RP, te-

reny upraw ogrodniczych, sadów oznaczone symbolem RO, ³¹k
i pastwisk oznaczone symbolem Z£,

17/ tereny wód otwartych oznaczone symbolem W,
18/ tereny komunikacji kolejowej oznaczone symbolem KK,
19/ tereny dróg, ulic i placów i ci¹gów pieszych w liniach

rozgraniczaj¹cych oznaczone symbolami "KG", "KZ", "KL", "KD" ,
20/ tereny parkingów i  gara¿y oznaczone symbolem "KP",
21/ tereny stacji paliw oznaczone symbolem "KSn" oraz

tereny technicznego zaplecza motoryzacji (przystanki komuni-
kacji zbiorowej i inne) oznaczone symbolem "KS",

22/ warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
zagospodarowania terenów.

Rozdzia³ II
Ustalenia dla terenów wydzielonych na rysunku planu

§1. Tereny oznaczone symbolami: 1MRj,MR,MN,EE,RP;
2MRj,MR,MN,UH,UR,RP,RO,Z£; 5MRj,MR,MN,UR,RP,RO,Z£;
8 M R , M N , U G , W ; 1 5 M R , M N , E E , U K ; 3 6 M R j , M R ,
MN,UH,UR,UK,RO,W,Z£; 37MRj,MR,MN,RO,W,Z£; 39MRj,Z£,RO;
4 5 M R , M N , U H , U R , R O ; 5 6 M N , M R , R O , R P O ;
61MRj,MR,MN,UH,UR,RP; 63MRj,MR,MN,UH,UR,RP; 72MR,
MN,UH,UR;75MR,MN;77MR,MN,Z£,RO; 81MR,MN,UH,UR,RO,W;
82MR,MN,UH,UR,Z£,RO przeznacza siê pod zabudowê miesz-
kaln¹ zagrodow¹ i jednorodzinn¹ z mo¿liwo�ci¹ przekszta³ceñ i
lokalizacji plombowych obiektów lokalnych us³ug bytowych rze-
mios³a i handlu. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy
i zagospodarowania:

1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹-
ce budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêd-
nieniem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2) lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funk-
cji uzupe³niaj¹cych winna odbywaæ siê na zasadach plombo-
wych i odtworzeniowych z uwzglêdnieniem istniej¹cych linii za-
budowy  w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej za-
budowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3) dopuszcza siê realizacjê 1-kondygnacyjnych wolno sto-
j¹cych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego obiektów
gospodarczych, us³ugowych i gara¿y o architekturze nawi¹zuj¹-
cej do budynków mieszkalnych,

4) budynki o z³ym stanie technicznym nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej przeznacza siê do wyburzenia,

5) wzd³u¿ ulic zaleca siê przystosowanie parterów budyn-
ków na cele us³ug lokalnych z zakresu handlu, rzemios³a, kultu-
ry, gastronomii (wg oznaczeñ na rysunku planu),

6) architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y, winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

7) wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-

sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6 m a poziom kalenicy
10,0 m mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

8) istniej¹ce budynki o II kondygnacjach nadziemnych i
dachu stromym wyklucza siê z nadbudowy przy jednoczesnym
dopuszczeniu przebudowy nieu¿ytkowanych poddaszy na cele
mieszkalne,

9) dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

10) w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza siê dodatko-
wy lokal mieszkalny,

11)wyklucza siê na wszystkich terenach lokalizacjê us³ug
i przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowi-
sko oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia ra-
portu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko,

12) dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwie-
rz¹t nie zaliczane do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodo-
wisko oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia ra-
portu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko, przy spe³-
nieniu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bu-
dowle rolnicze i ich usytuowanie,

13) na terenie 56MN,MR,RO,RPO utrzymuje siê urz¹dze-
nia gospodarki ogrodniczej (istniej¹cy zespó³ szklarni),

14) czê�æ terenów: 72MR, MN,UH,UR; 77MR,MN,Z£,RO;
81MR,MN,UH,UR,RO,W; 82MR,MN,UH,UR,Z£,RO podlega³o lo-
kalnej powodzi w lipcu 1997r. ( w granicach okre�lonych na
rysunku planu); stanowi obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo
powodzi; now¹ zabudowê realizowaæ poza jej granicami,

15) tereny niezabudowane pozostawia siê w u¿ytkowaniu
rolnym (ogrody przydomowe, ³¹ki, pastwiska, grunty orne); utrzy-
muje siê istniej¹ce wody otwarte,

16) ogrzewanie obiektów docelowo przyj¹æ w oparciu o
niskoemisyjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy
grzewcze opalane paliwem sta³ym,

17) realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

18) teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

19) dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

§2. Teren oznaczony symbolem 3ZP,UK przeznacza siê
pod zieleñ parkow¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich u¿ytko-
wania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie zieleni¹ typu
parkowego,

2/ zachowaniu podlega istniej¹ca zieleñ wysoka i �rednio
wysoka; dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki i dodat-
kowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej,

3/ dopuszcza siê wprowadzenie �cie¿ek spacerowych, lo-
kalizacjê obiektów i urz¹dzeñ ma³ej architektury s³u¿¹cej rekre-
acji mieszkañców, turystów,

4/ pozostawia siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu prze-
p³ywaj¹ce wody otwarte z mo¿liwo�ci¹ ich regulacji i umocnie-
nia brzegów,

5/ na terenie 3ZP,UK ochronie podlega figura Nepomucena.

§3. Tereny oznaczone symbolami: 2aMN; 4MN; 30MN,UH;
31MN; 34MN; 35MN; 51MN; 57MN,UR; 58MN, UH, UR;
59MN,UH,UR,EE; 60MNp; 64MN,UH,UR,EE; 66MNp; 73MN prze-
znacza siê pod zabudowê nisk¹, mieszkaln¹ jednorodzinn¹ z
us³ugami handlu, rzemios³a us³ugowego . Ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:
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1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ modernizacji, przebudowie i rozbudowie
z uwzglêdnieniem wymogów technicznych, ochrony sanitarnej i
konserwatorskiej,

2/ budynki w z³ym stanie technicznym nie objête ochron¹
konserwatorsk¹ podlegaj¹ wyburzeniu,

3/ lokalizacja nowych budynków winna uwzglêdniaæ nie-
przekraczaln¹ liniê zabudowy okre�lon¹ na rysunku planu oraz
zapewniaæ na dzia³ce mo¿liwo�æ lokalizacji parkingu na samo-
chody osobowe, dla korzystaj¹cych z us³ug, zlokalizowanego od
strony dróg dojazdowych KD i lokalnych KL,

4/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych; poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m, a poziom kaleni-
cy 10 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku; dachy
strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub materia³ami
dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy nale¿y umie�ciæ
1 kondygnacjê u¿ytkow¹,

5/ w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza siê dodatkowy
lokal mieszkalny,

6/ dopuszcza siê realizacjê 1-kondygnacyjnych wolno sto-
j¹cych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego obiektów
gospodarczych, us³ugowych i gara¿y o architekturze nawi¹zuj¹-
cej do budynków mieszkalnych,

7/ na terenie przewiduje siê budowê i rozbudowê istniej¹cych
obiektów i sieci infrastruktury technicznej, przy czym lokalizacjê obiek-
tów i urz¹dzeñ nale¿y dowi¹zaæ do projektowanego podzia³u terenu;

8/ w przypadku wprowadzenia podzia³u terenu, wewnêtrzn¹
obs³ugê komunikacyjn¹ przyj¹æ drogami dojazdowymi o szero-
ko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 10,0m, z jezdni¹ o szeroko-
�ci 5,5m z wykszta³conym ruchem pieszojezdnym,

9/ uci¹¿liwo�æ us³ug nie mo¿e przekraczaæ dopuszczal-
nych norm i powinna siê zamykaæ w granicach dzia³ki (dzia³ek)
okre�lonych tytu³em prawnym w³a�ciciela,

10/ na terenach oznaczonych symbolem MNp dopuszcza
siê przekszta³cenie czê�ci budynku mieszkalnego na wbudo-
wane nieuci¹¿liwe zak³ady pracy,

11/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,

12/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

13/ na terenach: 59MN,UH,UR,EE; 64MN,UH,UR,EE utrzy-
muje siê istniej¹ce stacje transformatorowe z mo¿liwo�ci¹ ich
rozbudowy,

14/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

15/ ogrzewanie obiektów docelowo przyj¹æ w oparciu o
niskoemisyjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy
grzewcze opalane paliwem sta³ym,

16/ dopuszczalne poziomy ha³asu na terenach: 2aMN;
4MN; 31MN; 34MN; 35MN; 51MN; 73MN przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a na terenach:
30MN,UH; 57MN,UR; 58MN,UH,UR; 59MN,UH,UR,EE; 60MNp;
64MN,UH,UR,EE; 66MNp jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�lniczymi.

§4. Tereny oznaczone symbolami: 6RP; 17RP; 70RP; 71RP;
73aRP; 78RP,W; 78aRP,W; 78bRP,W przeznacza siê pod u¿ytki
rolne - uprawy polowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich u¿yt-
kowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie polno-
³¹kowe,

2/ utrzymuje siê istniej¹ce drogi transportu rolnego; do-
puszcza siê ich modernizacjê i przebudowê oraz budowê no-
wych dróg,

3/ utrzymuje siê istniej¹ce tereny zieleni w formie remiz
�ródpolnych, pasów wiatrochronnych i zieleni porastaj¹cej brzegi
cieków wodnych; dopuszcza siê wprowadzenie dodatkowych
pasów wiatrochronnych,

4/ utrzymuje siê istniej¹ce na terenach rolnych wody (p³y-
n¹ce i stoj¹ce),

5/ dopuszcza siê ograniczone prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej z zaleceniem prowadzenia sieci jako podziem-
nych,

6/ na terenach okre�lonych symbolami: 17RP; 70RP; 71RP;
73aRP, 78RP po³o¿onych w strefie ochrony po�redniej ujêæ wody
obowi¹zuje zakaz rolniczego wykorzystania �cieków.

§5. Teren oznaczony symbolem: 7ZP,W,MS,UK  przezna-
cza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ �redniej intensywno�ci
(w zabytkowym dworze), zieleñ parkow¹ z wod¹ (p³yn¹c¹ i sto-
j¹c¹). Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê zabytkowy zespó³ pa³acowo - parkowy (wpi-
sany do rejestru zabytków) z ograniczonym zakresem jego prze-
budowy,

2/ zachowania wymaga istniej¹cy uk³ad historycznej za-
budowy, zewnêtrzny i wewnêtrzny wystrój zawieraj¹cy elementy
o warto�ciach kulturowych; ewentualne zmiany ka¿dorazowo wy-
magaj¹ konsultacji i zgody Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków,

3/ zabytkowy dwór mo¿liwy do przekszta³cenia pod us³ugi
kultury, o�wiaty, mieszkalnictwa zbiorowego, administracjê,

4/ dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ uzupe³-
niaj¹cych np.: systemów przeciwpo¿arowych, systemów ochro-
ny mienia, itp.,

5/ utrzymuje siê istniej¹c¹ pozosta³¹ zabudowê dzia³ki, z
mo¿liwo�ci¹ przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu archi-
tektury obiektów bez zasadniczych zmian,

6/ rewaloryzacji lub likwidacji wymagaj¹ obiekty dyshar-
monizuj¹ce zespó³ pa³acowo-parkowy,

7/ powierzchnia dzia³ki nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹-
dzon¹ typu parkowego z dopuszczeniem urz¹dzeñ rekreacyj-
nych i obiektów ma³ej architektury, w tym dla niepe³nospraw-
nych - wymagana rewaloryzacja za³o¿enia parkowego, utrzyma-
nia wymaga zabytkowy drzewostan parku,

8/ kolorystyka - zaleca siê odtworzenie historycznej kolory-
styki z okresu budowy obiektów g³ównych,

9/ na terenie dopuszczalna realizacja obiektów i sieci in-
frastruktury technicznej; teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ
wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, energetyczn¹, telekomunikacyjn¹,
gazow¹,

10/ ogrzewanie zabudowy w oparciu o niskoemisyjne �ró-
d³a energii (gaz, olej opa³owy, energia elektryczna) lub wysoko-
sprawne systemy grzewcze opalane paliwem sta³ym,

11/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§6. Tereny oznaczone symbolami: 9RP-P; 10RP-P prze-
znacza siê pod zabudowê rolnicz¹, przemys³ow¹, sk³adow¹,
produkcyjno-us³ugow¹, us³ugowo-handlow¹ lub technicznego
zaplecza maszyn rolniczych oraz obiektów infrastruktury tech-
nicznej w ramach bazy urz¹dzeñ produkcji gospodarki polowej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie, rozbudowie z utrzymaniem
ich w grupie budynków niskich; dopuszcza siê realizacjê nowej
zabudowy,
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2/ budynki i obiekty w z³ym stanie technicznym mog¹ pod-
legaæ likwidacji,

3/ dopuszcza siê funkcje mieszane z wykluczeniem inwe-
stycji zaliczanych do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko, dla których jest wymagane sporz¹dzenie
stosownego raportu; uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ na grani-
cy winna spe³niaæ wymogi okre�lone dla terenu s¹siedniego,

4/ inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e byæ wyma-
gane sporz¹dzenie stosownego raportu podlegaj¹ postêpowa-
niu w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko, które winno
okre�liæ przedsiêwziêcia techniczne eliminuj¹ce lub ogranicza-
j¹ce oddzia³ywanie na �rodowisko do warto�ci normowych,

5/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c ich odzysk,

6/ wody deszczowe odprowadziæ po ich podczyszczeniu
do kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku mo¿liwo�ci ta-
kiego odprowadzenia zastosowaæ wewnêtrzne systemy ich gro-
madzenia i oczyszczania zapewniaj¹ce zgodno�æ stanu gospo-
darki �ciekowej  z przepisami szczególnymi,

7/ gospodarkê �ciekami przemys³owymi i bytowo-gospo-
darczymi prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, mi-
nimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c zachowanie norm jako�ci
wód,

8/ wyklucza siê sk³adowanie, na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-
j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

9/ architektura nowych budynków typu przemys³owego, ich
wysoko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu
do gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹-
cych budynki nie mo¿e przekroczyæ 10 m,

10/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych pracowników i osób korzystaj¹-
cych z us³ug zak³adu,

11/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

12/ docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ ka-
nalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹
i gazow¹.

§7. Tereny oznaczone symbolami: 11MS,MN; 29MS;
32MS,UZ; 33MW; 41MS,UH,UZ przeznacza siê pod zabudowê
nisk¹ i �redniowysok¹, mieszkaln¹ jednorodzinn¹ i wieloro-
dzinn¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zago-
spodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie,

2/ istniej¹ce budynki mieszkalne, szczególnie wielorodzin-
ne, poddaæ termorenowacji,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej przeznacza siê do wyburzenia,

4/ nieprzekraczalne linie zabudowy poddawanej rozbudo-
wie wg stanu istniej¹cego,

5/ wewnêtrzne ulice dojazdowe postulowane do posze-
rzenia na min. 10 m, mierz¹c w liniach rozgraniczaj¹cych, dla
ulic tych postuluje siê ruch pieszo-jezdny z jezdni¹ szeroko�ci
min. 5m,

6/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych bu-
dynków poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad i wy-
strój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ obiekty te do
historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

7/ wysoko�æ nowej i przebudowywanej zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ 2 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów zasad-
niczego dachu nowej zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 6,0 m, a
poziom kalenicy 10,0 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy
budynku,

8/ w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza siê dodatkowy
lokal mieszkalny,

9/ w obrêbie dzia³ki jednorodzinnej nale¿y przewidzieæ mi-
nimum min. 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobo-
wych przypadaj¹ce na 1 mieszkanie (wliczaj¹c gara¿ i utwardzo-
ny podjazd przedgara¿owy), dla budynku wielorodzinnego prze-
widzieæ 1 stanowisko postojowe na ka¿de mieszkanie przy czym
terenowe miejsca postojowe wykonaæ jako ogólnodostêpne,

10/ na terenie 32MS,UZ utrzymuje siê istniej¹ce us³ugi
zdrowia, a na terenie 41MS,UH,UZz us³ugi handlu i lecznicê
zwierz¹t,

11/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

12/ teren do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹ N/N
kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej,  telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

13/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej.

§8. Tereny oznaczone symbolami: 12MR,MRj,Z£,W; 62MR;
74MRj,RO; 79MR,RO,Z£,RPW; 80MR  przeznacza siê pod zabu-
dowê mieszkaln¹ zagrodow¹ z dopuszczeniem przekszta³ceñ i
lokalizacji plombowych obiektów lokalnych us³ug bytowych i za-
budowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie z uwzglêdnie-
niem wymogów ochrony sanitarnej i konserwatorskiej,

2/ lokalizacja nowych budynków funkcji podstawowej i funk-
cji uzupe³niaj¹cych winna odbywaæ siê na zasadach plombo-
wych i odtworzeniowych z uwzglêdnieniem istniej¹cych linii za-
budowy   w dostosowaniu architektonicznym do istniej¹cej za-
budowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej przeznacza siê do wyburzenia,

4/ nie dopuszcza siê inwestycji mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, dla których wymagane jest ustalenie obowi¹z-
ku sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na
�rodowisko,

5/ architektura i ukszta³towanie przebudowywanych i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów, uk³ad
i wystrój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ obiekty te
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

6/ wysoko�æ przebudowywanej i nowej zabudowy nie mo¿e
przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych, poziom okapów za-
sadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,0m a poziom kaleni-
cy 10,0 m, mierz¹c od �redniego poziomu przy budynku,

7/ dachy strome o nachyleniu 30-45o kryte dachówk¹ lub
materia³ami dachówkopodobnymi, w przestrzeni poddaszy za-
lecana 1 kondygnacja u¿ytkowa,

8/ w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza siê dodatkowy
lokal mieszkalny,

9/ dopuszcza siê inwestycje zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t
nie zaliczane do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowi-
sko oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia ra-
portu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko, przy spe³-
nieniu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bu-
dowle rolnicze i ich usytuowanie,

10/ czê�æ terenu: 79MR,RO,Z£,RP,W podlega³o lokalnej
powodzi w lipcu 1997r. ( w granicach okre�lonych na rysunku
planu); stanowi obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powo-
dzi; zabudowê realizowaæ poza jej granicami,
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11/ tereny niezabudowane pozostawia siê w u¿ytkowaniu
rolnym (ogrody przydomowe, ³¹ki, pastwiska, grunty orne); utrzy-
muje siê istniej¹ce wody otwarte,

12/ ogrzewanie obiektów docelowo przyj¹æ w oparciu o
niskoemisyjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy
grzewcze opalane paliwem sta³ym,

13/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

14/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sa-
nitarnej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹,

15/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy zagrodowej.

§9. Teren oznaczony symbolem 13ZL,W przeznacza siê
pod zieleñ le�n¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytko-
wania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ le�n¹ wysok¹ i �rednio-
wysok¹, dopuszcza siê gospodarcze i sanitarne wycinki,

2/ teren przyleg³ych gruntów rolnych przeznacza siê do za-
lesienia,

3/ gospodarkê le�n¹ (i zalesianie) prowadziæ w oparciu o
plany urz¹dzenia lasu, z uwzglêdnieniem zasady dopasowania
sk³adu gatunkowego nowych nasadzeñ (zalesienia) do warun-
ków siedliskowych obszarów przeznaczonych pod te nasadze-
nia (zalesienia),

4/ utrzymuje siê istniej¹cy ciek wodny.

§10. Tereny oznaczone symbolami: 14RP,Z£; 16RP,Z£;
76RO,RP,Z£ przeznacza siê pod u¿ytki rolne . Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki ich u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce u¿ytkowanie w formie ³¹k i pa-
stwisk (Z£), ogrodów przydomowych (RO), upraw polowych (RP),

2/ utrzymuje siê istniej¹ce drogi transportu rolnego; do-
puszcza siê ich modernizacjê i przebudowê oraz budowê no-
wych dróg,

3/ utrzymuje siê istniej¹ce tereny zieleni w formie remiz
�ródpolnych, pasów wiatrochronnych i zieleni porastaj¹cej brzegi
cieków wodnych; dopuszcza siê wprowadzenie dodatkowych
pasów wiatrochronnych,

4/ utrzymuje siê istniej¹ce wody (p³yn¹ce i stoj¹ce),
5/ dopuszcza siê ograniczone prowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej z zaleceniem prowadzenia sieci jako podziem-
nych,

6/ na wszystkich terenach po³o¿onych w strefie ochrony
po�redniej ujêæ wody obowi¹zuje zakaz rolniczego wykorzysta-
nia �cieków.

§ 11. Tereny oznaczone symbolami:18RU-P,S,B,UH,UR,UI;
19RU-P, S,B,UH,UR; 28RU-P; 40PRU,ZI przeznacza siê pod za-
budowê urz¹dzeñ i obiektów obs³ugi gospodarki rolnej, prze-
mys³ow¹ (przemys³u rolno-spo¿ywczego), sk³adow¹, rzemios³a,
baz budowlanych, us³ug handlu  oraz obiektów infrastruktury
technicznej i zieleni izolacyjnej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ przebudowie, rozbudowie z utrzymaniem
ich w grupie budynków niskich,

2/ dopuszcza siê funkcje mieszane z wykluczeniem inwe-
stycji zaliczanych do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko, dla których jest wymagane sporz¹dzenie
stosownego raportu; uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ na grani-
cy winna spe³niaæ wymogi okre�lone dla terenu s¹siedniego,

3/ inwestycje zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e byæ wyma-

gane sporz¹dzenie stosownego raportu, podlegaj¹ postêpo-
waniu w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko, które win-
no okre�liæ przedsiêwziêcia techniczne eliminuj¹ce lub ograni-
czaj¹ce oddzia³ywanie na �rodowisko do warto�ci normowych,

4/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c ich
odzysk,

5/ wyklucza siê sk³adowanie, na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-
j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

6/ wody deszczowe odprowadziæ po ich podczyszczeniu
do kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku mo¿liwo�ci ta-
kiego odprowadzenia zastosowaæ wewnêtrzne systemy ich gro-
madzenia i oczyszczania zapewniaj¹ce zgodno�æ stanu gospo-
darki �ciekowej  z przepisami szczególnymi,

7/ gospodarkê �ciekami przemys³owymi i bytowo-gospo-
darczymi prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, mi-
nimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c zachowanie norm jako�ci
wód,

8/ architektura nowych budynków typu przemys³owego, ich
wysoko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu
do gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹-
cych budynki nie mo¿e przekroczyæ 10 m,

9/  w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych pracowników i osób korzystaj¹-
cych z us³ug zak³adu przyjmuj¹c wska�nik 0,3 stanowiska na
1 zatrudnionego,

10/ dopuszczalny wtórny podzia³ wszystkich terenów,
11/ na terenie 28RU-P utrzymuje siê bazê gospodarki ko-

munalnej,
12/ na terenie 40PRU,ZI (d.mleczarni) przeznaczonym pod

rze�niê dopuszcza siê  instalacje do przetwórstwa miêsa i ubo-
ju; w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ zieleñ o charakte-
rze izolacyjnym od strony terenu 39MRj,RO,Z£ i 41MS,UH,UZz,

13/ ogrzewanie obiektów docelowo przyj¹æ w oparciu o
niskoemisyjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy
grzewcze opalane paliwem sta³ym,

14/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

15/ docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ ka-
nalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹
i gazow¹.

§12. Tereny oznaczone symbolami: 22ZD; 23ZD przezna-
cza siê pod ogrody dzia³kowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki
ich zabudowy i u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce kompleksy ogrodów wraz z ich
zabudow¹,

2/ dla nowych terenów ogrodów dzia³kowych wymagane
opracowanie planu zagospodarowania z uwzglêdnieniem po-
dzia³u na dzia³ki o wielko�ci od 350m2 do 600m2,

3/ dopuszcza siê realizacjê budynków i wiat gospodar-
czych, rekreacyjnych o powierzchni ca³kowitej do 25m2,

4/ dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci od 20 do 40o,
poziom okapów nie wy¿ej ni¿ 2,8m a poziom kalenicy nie wy¿ej
ni¿ 4,5 m mierz¹c od �redniego poziomu terenu wokó³ obiektu,

5/ budynki gospodarcze i rekreacyjne o z³ym stanie tech-
nicznym przeznacza siê do wyburzenia,

6/ prowadzona gospodarka winna uwzglêdniaæ rozwi¹za-
nia proekologiczne,

7/ dopuszcza siê lokalizacjê elementów punktowych i pro-
wadzenie sieci infrastruktury technicznej zbroj¹cej teren i "tran-
zytowej".

8/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyjmowaæ jak dla tere-
nów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem.
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§ 13. Teren oznaczony symbolem 24EC przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia energetyki cieplnej. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ kot³owniê osiedlow¹ z dopusz-
czeniem jej rozbudowy i przebudowy, z utrzymaniem istniej¹cej
zabudowy typu przemys³owego w grupie budynków niskich,

2/ dopuszczalna realizacja przedsiêwziêæ technicznych
przyczyniaj¹cych siê do eliminacji lub ograniczenia oddzia³ywa-
nie na �rodowisko do warto�ci normowych,

3/ powierzchniê terenu nie wykorzystan¹ pod obiekty i urz¹-
dzenia zwi¹zane z funkcj¹ terenu zagospodarowaæ zieleni¹
nisk¹, a na granicy terenu zieleni¹ o charakterze izolacyjnym,

4/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ na granicy winna spe³-
niaæ wymogi okre�lone dla terenu s¹siedniego,

5/ zabrania siê sk³adowania opa³u w sposób powoduj¹cy
wtórne pylenie,

6/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c ich
odzysk,

7/ kot³ownia mo¿e wykorzystywaæ niskoemisyjne �ród³a
energii lub bazowaæ na wysokosprawnych systemach grzew-
czych opalanych paliwem sta³ym,

8/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

9/ docelowo teren przewidziano do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹.

§ 14. Teren oznaczony symbolem 25KP przeznacza siê
pod zespó³ gara¿owy samochodów osobowych z dopuszcze-
niem jako funkcji uzupe³niaj¹cej zieleni skwerowej. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê parterowymi boksa-
mi gara¿owymi, przy czym istniej¹ce budynki mog¹ ulegaæ prze-
budowie pod k¹tem nadania im jednolitego wystroju architekto-
nicznego,

2/ place manewrowe i drogi wewnêtrzne wyposa¿yæ w na-
wierzchnie utwardzone,

3/ wody opadowe z placów manewrowych  po ich pod-
czyszczeniu (separacji) odprowadziæ do kanalizacji deszczowej,

4/ w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ nasadzenia
zieleni,

5/ utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej z mo¿liwo�ci¹ ich modernizacji i przebudowy; reali-
zacja nowych obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych  z za-
kresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków tech-
nicznych,

6/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieci elektroener-
getyczn¹, wodoci¹gow¹, kanalizacji deszczowej,

7/ w obrêbie terenu dopuszcza siê prowadzenie podziem-
nych sieci infrastruktury technicznej.

§ 15. Teren oznaczony symbolem 26EE przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia elektroenergetyki. Ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia z dopusz-
czeniem ich rozbudowy i przebudowy,

2/ wyklucza siê lokalizacjê stacji s³upowych,
3/ powierzchniê terenu nie wykorzystan¹ pod obiekty elek-

troenergetyczne zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹,
4/ doprowadzenie mocy do stacji transformatorowych do-

celowo liniami kablowymi,
5/ zabrania siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-

cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,

6/ w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ
telekomunikacyjnych,

7/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych.

§ 16. Teren oznaczony symbolem 27KSn, KP przeznacza
siê pod urz¹dzenia i obiekty technicznego zaplecza motoryzacji
(stacja paliw z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi wraz z parkingiem).
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

1/ wysoko�æ zabudowy max.6,0m do okapu dachu wiat
nad dystrybutorami, pawilonu handlowego i gastronomicznego
stacji,

2/ w rozwi¹zaniach technologicznych stacji  przewidzieæ
zabezpieczenia przed przedostaniem siê substancji ropopo-
chodnych do gruntu, hermetyzacjê gospodarki paliwowej, mo-
nitoring wód gruntowych poprzez za³o¿enie piezometrów,

3/ dla stacji paliw wymagane przeprowadzenie postêpo-
wania w sprawie ocen oddzia³ywania na �rodowisko,

4/ wyklucza siê sk³adowanie na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-
j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

5/ wody deszczowe z utwardzonego parkingu i dróg ko-
munikacji wewnêtrznej odprowadziæ po ich podczyszczeniu do
kanalizacji deszczowej.

§ 17. Tereny oznaczone symbolami 36aKX; 43aKX prze-
znacza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu
pieszego. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i u¿yt-
kowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce ci¹gi ruchu pieszego, dopusz-
czalna ich przebudowa i korekta granic z terenami s¹siednimi,

2/ przyjmuje siê dla nich szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych min. 5 m,

3/ przy wprowadzaniu elementów sieci infrastruktury tech-
nicznej zaleca siê zwiêkszenie szeroko�ci w liniach rozgrani-
czaj¹cych do 8 m,

4/ szeroko�æ utwardzonej drogi min. 3m, pozosta³e para-
metry wg bran¿owych warunków technicznych,

5/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, szafki insta-
lacyjne, lampy); elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ
urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

6/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie mog¹ byæ
prowadzone jako napowietrzne.

§ 18. Tereny oznaczone symbolami: 37aUS,UH,W; 54US;
55US,UK,KP  przeznacza siê pod us³ugi sportu.  Ustala siê na-
stêpuj¹ce warunki ich zabudowy i u¿ytkowania:

1/ teren 37aUS,UH,W przeznacza siê pod basen k¹pielo-
wy otwarty lub kryty - w formie zabudowy niskiej 1 kondygnacyj-
nej w otoczeniu zieleni niskiej urz¹dzonej,

2/ teren 54US przeznacza siê pod urz¹dzenia sportowe,
rekreacyjne i parking zwi¹zane z funkcjonowaniem terenu
52UO,MS w otoczeniu zieleni niskiej urz¹dzonej,

3/ w przypadku realizacji sali sportowej na terenie 54US
jej wysoko�æ nie mo¿e przekraczaæ wysoko�ci szko³y na terenie
52UO,MS,

4/ teren 55US,UK,KP przeznacza siê pod urz¹dzenia spor-
towe (boisko sportowe) , rekreacyjne, utwardzony parking oraz
wielofunkcyjny obiekt przeznaczony na szatnie i us³ugi kultury
(�wietlicê) w zabudowie niskiej do II kondygnacji; dopuszczalna
rozbudowa i przebudowa istniej¹cej zabudowy szatni,

5/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opala-
ne paliwem sta³ym,

6/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ oraz wody otwarte.
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§ 19. Tereny oznaczone symbolami: 38UO; 52UO,MS  prze-
znacza siê pod obiekty i urz¹dzenia o�wiaty oraz zabudowy miesz-
kaniowej z dopuszczeniem obiektów sportu i rekreacji. Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z dopuszczeniem jej
przebudowy i rozbudowy powierzchniowej,

2/ dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów w nawi¹za-
niu do architektury istniej¹cych budynków,

3/ projektowane obiekty realizowaæ jako budynki niskie,
wolno stoj¹ce, o wysoko�ci do 2 kondygnacji nadziemnych z
dachami p³askimi,

4/ na terenie szkolnym 52UO,MS zaleca siê utrzymanie
urz¹dzeñ sportowych i rekreacyjnych ; a na terenie przedszkola
38UO placu zabaw,

5/ w zagospodarowanie terenu 52UO,MS uwzglêdniæ po-
wi¹zanie przestrzenno- funkcjonalne z terenem 54US,

6/ powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia towarzysz¹ce, z wy³¹czeniem terenu pod nie-
zbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹ i parkingi, powinna byæ zago-
spodarowana zieleni¹ urz¹dzon¹ typu parkowego z dopusz-
czeniem urz¹dzeñ rekreacyjnych,

7/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

8/ tereny do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹, sieæ
wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjn¹ i
gazow¹,

9/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opala-
ne paliwem sta³ym,

10/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyjmowaæ jak dla te-
renów zabudowy zwi¹zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i
m³odzie¿y.

§ 20. Tereny oznaczone symbolami: 42UA,U,UG,KP i 43UA
przeznacza siê pod zabudowê administracji (samorz¹dowej,
bankowej, lokalnych jednostek gospodarczych, us³ug lokalnych)
z dopuszczeniem awaryjnej funkcji mieszkaniowej administra-
tora budynku. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zago-
spodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, która mo¿e ulegaæ
przebudowie i rozbudowie,

2/ wysoko�æ nowej i przebudowywanej zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ 3 kondygnacji nadziemnych z dachami p³askimi,

3/ dopuszcza siê us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹, w tym
us³ugi gastronomii,

4/ przebudowa i rozbudowa zabudowy na terenie 43UA
wymaga uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków,

5/ budynki gospodarcze, gara¿owe i uzupe³niaj¹ce o z³ym
stanie technicznym nie podlegaj¹ce ochronie konserwatorskiej
oraz koliduj¹ce z wymogami tej ochrony przeznacza siê do wy-
burzenia,

6/ powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹-
dzon¹ typu skwerowo-parkowego,

7/ utrzymuje siê istniej¹cy parking o nawierzchni utwar-
dzonej

8/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opala-
ne paliwem sta³ym.

§ 21. Teren oznaczony symbolem 44UKs,KP przeznacza
siê pod us³ugi kultury sakralnej, kultu religijnego, parking. Usta-
la siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy ko�ció³ z  mo¿liwo�ci¹ ograni-
czonej przebudowy przy zachowaniu architektury obiektu bez
zasadniczych zmian,

2/ utrzymuje siê istniej¹c¹ kaplicê przedpogrzebow¹,
3/ obiekt wpisany do rejestru zabytków (nr rejestru 1056/

65); prace modernizacyjne ko�cio³a wymagaj¹ uzgodnieñ z
Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

4/ dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ uzupe³-
niaj¹cych np.: systemów przeciwpo¿arowych, systemów ochro-
ny mienia, systemów nag³o�nienia itp.,

5/ dopuszcza siê umieszczanie (wmurowywanie) na �cia-
nach przyziemia tablic pami¹tkowych, epitafiów lub p³askorze�b,

6/ powierzchnia dzia³ki nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹ i utwardzony parking, powinna byæ zagospo-
darowana zieleni¹ urz¹dzon¹ typu parkowego z dopuszczeniem
obiektów ma³ej architektury,

7/ wyklucza siê wprowadzanie elementów przestrzennych
ograniczaj¹cych lub pogarszaj¹cych ekspozycjê ko�cio³a,

8/ ochronie podlega zabytkowy cmentarz przyko�cielny, na
którym obowi¹zuje zakaz pochówków oraz zieleñ wysoka w oto-
czeniu ko�cio³a,

9/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacyjn¹, energetyczn¹, telekomunikacyjn¹, gazow¹.

§ 22. Teren oznaczony symbolem 46U£,MN przeznacza
siê pod zabudowê us³ug ³¹czno�ci z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej jako uzupe³niaj¹cej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹cy
budynek poczty mo¿e ulegaæ przebudowie i rozbudowie pozio-
mej,

2/ linie zabudowy projektowanej zabudowy dostosowaæ
do zabudowy istniej¹cej,

3/ dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków funkcji
podstawowej i funkcji uzupe³niaj¹cych w dostosowaniu archi-
tektonicznym do istniej¹cej zabudowy wsi o zachowanych ce-
chach stylowych,

4/ budynki i obiekty o z³ym stanie technicznym przeznacza
siê do wyburzenia,

5/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

6/ teren do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹, sieæ
wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjn¹ i
gazow¹,

§ 23. Tereny oznaczone symbolami: 47KP,UH,UG; 49KP
przeznacza siê pod plac parkingowy samochodów osobowych i
ciê¿arowych z dopuszczeniem jako funkcji uzupe³niaj¹cej ziele-
ni skwerowej i izolacyjnej. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich
zabudowy i zagospodarowania:

1/ plac parkingowy wyposa¿yæ w nawierzchnie utwardzon¹,
2/ wody opadowe po ich podczyszczeniu (separacji) od-

prowadziæ do kanalizacji deszczowej,
3/ w obrêbie parkingu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ

telekomunikacyjnych,
4/ na terenie 47KP,UH,UG dopuszcza siê lokalizacjê us³ug

handlu i gastronomii w 1 kondygnacyjnym obiekcie o architek-
turze nawi¹zuj¹cej do s¹siaduj¹cej zabudowy us³ugowej na te-
renie 48UH,UK,

5/ w urz¹dzeniu parkingów wydzieliæ miejsca postojowe
dla samochodów osobowych, ciê¿arowych i autobusów,

6/ zalecane wprowadzenie zieleni (�redniej i wysokiej)
wydzielaj¹cej place od przestrzeni ulic,
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7/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

8/ w obrêbie terenu dopuszcza siê prowadzenie podziem-
nych sieci infrastruktury technicznej.

§ 24. Teren oznaczony symbolem 48UH,UK przeznacza
siê pod us³ugi handlu z dopuszczeniem us³ug gastronomii i
rzemios³a bytowego oraz pomnik w otoczeniu zieleni urz¹dzo-
nej. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ modernizacji,

2/ utrzymuje siê istniej¹c¹  liniê zabudowy i istniej¹c¹ wy-
soko�æ zabudowy,

3/ architektura i ukszta³towanie zabudowy, poprzez uk³ad i
wystrój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ tê zabudowê
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

4/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

5/ utrzymuje siê istniej¹cy pomnik w otoczeniu zieleni urz¹-
dzonej,

6/ ogrzewanie zabudowy przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opala-
ne paliwem sta³ym,

7/ teren do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹, sieæ
wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjn¹ i
gazow¹.

§ 25. Teren oznaczony symbolem 50U, ZP przeznacza siê
pod zabudowê us³ug (komercyjnych) z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia:

1/ nie dopuszcza siê inwestycji mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, dla których wymagane jest ustalenie obowi¹z-
ku sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na
�rodowisko,

2/ wyklucza siê zabudowê mieszkaniow¹,
3/ zabudowê us³ugow¹ realizowaæ jako 1 kondygnacyjn¹

z dopuszczeniem poddasza u¿ytkowego wykszta³conego w da-
chu stromym o nachyleniu 35-45o ,

4/ budynki gospodarcze i gara¿owe nawi¹zaæ architekto-
nicznie do budynków us³ugowych,

5/ dopuszczalny wtórny podzia³ terenu,
6/ uci¹¿liwo�æ us³ug nie mo¿e wykraczaæ poza granice

prawne w³a�ciciela dzia³ki,
7/ utrzymuje siê istniej¹c¹ na terenie zieleñ wysok¹,
8/ ogrzewanie zabudowy przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-

ne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opala-
ne paliwem sta³ym,

9/ teren do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹, sieæ
wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjn¹ i
gazow¹.

§ 26. Teren oznaczony symbolem 53WW przeznacza siê
obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zanej z za-
opatrzeniem w wodê . Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudo-
wy i u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê obiektami i urz¹dze-
niami z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy,

2/ dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów i urz¹dzeñ
przy czym ich lokalizacja i forma zabudowy  wg ogólnych i bran-
¿owych warunków technicznych,

3/ teren w obrêbie ogrodzenia stacji wodoci¹gowej sta-
nowi jej strefê ochrony ujêcia wody podziemnej, obowi¹zuj¹ nor-

mowe ograniczenia u¿ytkowania, a w strefie ochrony po�red-
niej oznaczonej na rysunku planu  obowi¹zuje zakaz rolniczego
wykorzystania �cieków, przechowywania i sk³adowania odpa-
dów promieniotwórczych, lokalizowania wysypisk i wylewisk
odpadów komunalnych i przemys³owych, lokalizowania nowych
ujêæ wód podziemnych,

4/ prowadzona dzia³alno�æ produkcyjna i gospodarka ogól-
na winna uwzglêdniaæ rozwi¹zania proekologiczne.

§ 27. Teren oznaczony symbolem 65UR,UH przeznacza
siê pod us³ugi rzemios³a oraz handlu. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê us³ug rzemios³a
(przetwórstwo miêsne) z us³ugami handlu, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ modernizacji, przebudowie i rozbudowie
z uwzglêdnieniem wymogów ochrony sanitarnej,

2/ wymagana regulacja formalno - prawna istniej¹cego
zak³adu przetwórstwa miêsnego w zakresie ochrony �rodowi-
ska,

3/utrzymuje siê istniej¹c¹  liniê zabudowy i istniej¹c¹ wy-
soko�æ zabudowy,

4/ architektura i ukszta³towanie zabudowy, poprzez uk³ad i
wystrój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ tê zabudowê
do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

5/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

6/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i maksymalizuj¹c ich
odzysk,

7/ gospodarkê �ciekami przemys³owymi i bytowo-gospo-
darczymi prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, mi-
nimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c zachowanie norm jako�ci
wód,

8/ wody deszczowe odprowadziæ po ich podczyszczeniu
do kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku mo¿liwo�ci ta-
kiego odprowadzenia zastosowaæ wewnêtrzne systemy ich gro-
madzenia i oczyszczania zapewniaj¹ce zgodno�æ stanu gospo-
darki �ciekowej  z przepisami szczególnymi,

9/ ogrzewanie zabudowy przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opala-
ne paliwem sta³ym,

10/ teren do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹, sieæ
wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjn¹ i
gazow¹.

§ 28. Tereny oznaczone symbolami:  67KS; 68KS; 69KS,ZP
przeznacza siê pod przystanki autobusowe z dopuszczeniem
jako funkcji uzupe³niaj¹cej zieleni skwerowej niskiej. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ przystanek wyposa¿yæ w plac parkingowy lub zatokê o
nawierzchni utwardzonej w otoczeniu zieleni niskiej urz¹dzonej
o charakterze skwerowym,

2/ w obrêbie przystanku dopuszcza siê lokalizacjê wiaty
dla podró¿nych oraz urz¹dzeñ telekomunikacyjnych,

3/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i
z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych.

§ 29. Tereny oznaczone symbolami: 70aZN; 71aZN prze-
znacza siê pod zieleñ nieurz¹dzon¹. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki ich u¿ytkowania:

1/ wprowadza siê nasadzenia zieleni wysokiej, �rednio
wysokiej i niskiej,

2/ tereny zieleni wy³¹cza siê z u¿ytkowania rekreacyjnego,
3/ dopuszczalne prowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej.
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§ 30. Teren oznaczony symbolem 83EG przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia zaopatrzenia w gaz (stacje redukcyjno-
pomiarow¹ gazu). Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudo-
wy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia z dopusz-
czeniem ich rozbudowy i przebudowy,

2/ wysoko�æ obiektów kubaturowych (kontenerów) nie
mo¿e przekraczaæ 4,0m,

3/ wydzielony teren wymaga ogrodzenia,
4/ powierzchniê terenu nie wykorzystan¹ pod obiekty i urz¹-

dzenia zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹,
5/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i

z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych.

§ 31. Teren oznaczony symbolem ZC przeznacza siê pod
cmentarz.  Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy cmentarz z mo¿liwo�ci¹ jego
rozbudowy na teren RP(ZC),

2/ dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ towarzy-
sz¹cych zwi¹zanych z funkcj¹ terenu, w tym dom przedpogrze-
bowy,

3/ dopuszcza siê realizacjê ogrodzenia w formie muru pe³-
nego o wysoko�ci do 2 m,

4/ na terenie cmentarza dopuszcza siê nasadzenia ziele-
ni wysokiej; zalecana zieleñ zimozielona.

§ 32. Teren oznaczony symbolem 84KG przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu samochodo-
wego - ulica g³ówna. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego za-
budowy i u¿ytkowania:

1/ projektowane obej�cie wsi Skoroszyce od strony
wschodniej istniej¹cej drogi wojewódzkiej nr 401 Brzeg - Grod-
ków - Pakos³awice;

2/ przyjmuje siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych na 25m,
3/ jezdnia o dwóch pasach o szeroko�ci 2x3,5m; zalecany

chodnik o szeroko�ci min. 2m od strony zabudowy wsi,
4/ pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków tech-

nicznych,
5/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-

tury, reklamy i urz¹dzeñ technicznych (znaki drogowe, tablice,
szafki instalacyjne, lampy, s³upy), elementy te winny tworzyæ
skoordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

6/ zaleca siê aby sieci i instalacje infrastruktury technicz-
nej obs³uguj¹ce drogê by³y prowadzone jako podziemne,

7/ zaleca siê obrze¿ne wprowadzenie zieleni niskiej i wy-
sokiej.

8/ W³¹czenie istniej¹cych dróg do drogi 84KG przyjmuje
siê wy³¹cznie na skrzy¿owaniu drogi powiatowej 86KL z drog¹
84KG,

§ 33. Teren oznaczony symbolem 85KZ przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu samochodo-
wego - ulica zbiorcza. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego za-
budowy i u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy odcinek drogi wojewódzkiej
nr 401 Brzeg - Grodków - Pakos³awice; dopuszcza siê jego  prze-
budowê i rozbudowê,

2/ przyjmuje siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych na
20m z dopuszczeniem poszerzeñ wynikaj¹cych z dodatkowych
funkcji drogi,

3/ jezdnia pojedyncza o szeroko�ci 7m; wymagane obu-
stronne chodniki szeroko�ci min. 2m,

4/ pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków tech-
nicznych,

5/ dopuszczalne wprowadzenie pasów postojowo-parkin-
gowych oraz obiektów ma³ej architektury, reklamy i urz¹dzeñ tech-

nicznych (znaki drogowe, tablice, szafki instalacyjne, lampy, s³u-
py), elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ
dostosowanych do otoczenia,

6/ zaleca siê aby sieci i instalacje infrastruktury technicz-
nej obs³uguj¹ce drogê by³y prowadzone jako podziemne,

7/ dopuszcza siê obrze¿ne wprowadzenie zieleni niskiej i
wysokiej.

§ 34. Tereny oznaczone symbolami: 86KL; 87KL; 87aKL;
88KL; 89KL przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunika-
cji i transportu - ulice lokalne. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki
ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce ulice o funkcji lokalnej, dopusz-
czalna przebudowa lub rozbudowa,

2/ przyjmuje siê dla nich szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych min. 12 m z docelowym zaleceniem poszerzenia do min.
15 m, szeroko�æ jezdni 6 m, obustronne chodniki szeroko�ci
min.2m; pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków tech-
nicznych,

3/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architektu-
ry, reklamy i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, tablice,
szafki instalacyjne, lampy, s³upy), elementy te winny tworzyæ sko-
ordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

4/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce
ulicê nie mog¹ prowadzone byæ jako napowietrzne,

5/ dopuszcza siê ograniczone wprowadzenie zieleni ni-
skiej i wysokiej,

6/ utrzymuje siê w liniach rozgraniczenia istniej¹ce wody
p³yn¹ce.

§ 35. Tereny oznaczone symbolami:  90KD; 91KD; 92KD;
93KD; 94KD; 95KD; 96KD; 97KD; 98KD; 99KD; 100KD; 101KD;
102KD; 103KD; 104KD; 105KD; 106KD; 107KD przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu - ulice dojaz-
dowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê ulice o funkcji dojazdowej, dopuszczalna
ich przebudowa i rozbudowa,

2/ przyjmuje siê dla nich szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych min. 10 m;  na odcinkach istniej¹cej zabudowy dopusz-
cza siê odcinki zawê¿one do min.6m,

3/ szeroko�æ jezdni ulic dojazdowych w granicach 5,0-
5,5m, pozosta³e parametry wg bran¿owych warunków technicz-
nych,

4/ w obszarach zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz
na ci¹gach nie u¿ytkowanych przez maszyny rolnicze zaleca siê
prowadzenie ruchu pieszo-jezdnego,

5/ dopuszczalne wprowadzenie obiektów ma³ej architek-
tury i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, szafki insta-
lacyjne, lampy); elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ
urz¹dzeñ dostosowanych do otoczenia,

6/ sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie mog¹ byæ
prowadzone jako napowietrzne,

7/ utrzymuje siê w liniach rozgraniczenia istniej¹ce wody
p³yn¹ce.

§ 36. Teren oznaczony symbolem 108KK przeznacza siê
pod tereny kolejowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿yt-
kowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z
funkcj¹ terenu,

2/ istniej¹ce budynki mog¹ ulegaæ modernizacji i przebu-
dowie, z utrzymaniem ich w grupie budynków niskich,

3/ wyklucza siê lokalizacjê inwestycji zaliczonych do przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,

4/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê
na granicy terenu okre�lonego tytu³em prawnym w³a�ciciela,
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5/ wyklucza siê sk³adowanie na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-
j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

6/ architektura nowych budynków typu przemys³owego; ich
wysoko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu
do gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹-
cych budynki nie mo¿e przekroczyæ 6 m,

7/ wody opadowe z parkingu i utwardzonych placów ma-
newrowych odprowadziæ do kanalizacji deszczowej po ich pod-
czyszczeniu,

8/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ
funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicznej wg
aktualnych warunków technicznych,

9/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze,

Lp. Nazwa zabytku w wojewódzkim rejestrze zabytków Nr rejestru 
1 ko�ció³ p.w �w. Jadwigi XIV, XVIIw 1056/65 
2 park XIXw. Pa³acowy 48/81 
 Zabytki ujête w ewidencji WOSOZ w Opolu  
3 dzwonnica mur, 1911  
4 zespó³ kapliczek przy murze wokó³ ko�cio³a  
5 kapliczka ul. Górna  
6 Kapliczka, ul. £¹kowa  
7 Kapliczki, ul. Powstañców nr 6, nr 11, nr 30  
8 Kapliczka, ul. Pola 17  
9 Plebania XIXw., bramka przy plebani, stodo³a ok. 1825r  
10 dwór XXw  
11 cmentarz przyko�cielny sprzed 1945 roku  
12 �wietlica  
13 Przedszkole ok. 1920r  
14 remiza drewniana ok. 1920  
15 Trafostacja  
16 Zak³ad mleczarski  
17 Wiadukt  
18 stodo³y: 

-ul. Dolna 9 
-ul. Dolna 17 
-ul. Nyska 8 
-ul. Wolno�ci 9 
-ul. Wolno�ci 19 
domy: 
-ul. Dolna 7 
-ul. Dolna 11 
-ul. Dolna 19 
-ul. Dolna 29 
-ul. Nyska 6 
-ul. Parkowa2 
-ul.Polna 3 
-ul. Górna 1 
-ul.Górna3 
-ul.Górna 10 
-ul.Górna14 /ok. 1840/ 
-ul.Górna18 / ok. 1930 r/ 
-ul.Górna20 
-ul.Górna30 
-ul.Górna44 
-ul. Wolno�ci 4 
-ul. Wolno�ci 5 
-ul. Powstañców �l¹skich 1 
-ul. Powstañców �l¹skich 13 
-ul. Powstañców �l¹skich 14 
-ul. Powstañców �l¹skich 22 
-ul. Powstañców �l¹skich 23 
-ul. Powstañców �l¹skich 24 
-ul. Powstañców �l¹skich 30 
-ul. Powstañców �l¹skich 49 
-ul. Powstañców  �l¹skich 51 
-ul. Powstañców  �l¹skich 54 
-ul. Powstañców  �l¹skich 56 
-ul. Powstañców  �l¹skich 58 
-ul. Powstañców  �l¹skich 64 
 

 

 

10/ docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elek-
troenergetyczn¹ kablow¹ N/N i SN, telekomunikacyjn¹,  a tereny
zabudowane dodatkowo w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacji sa-
nitarnej, kanalizacji deszczowej i gazow¹.

Rozdzia³ III
Zasady ochrony warto�ci kulturowych

§ 1. 1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków jak i ujête w
ewidencji WOSOZ w Opolu wg poni¿szego wykazu podlegaj¹
prawnej ochronie konserwatorskiej w �wietle przepisów usta-
wy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach
(Dz.U. z 1999r. Nr 98 poz.1150 2000r. Nr 120  poz. 1268):
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2/ Wszelkie prace w obiektach ujêtych w Wojewódzkim
Rejestrze Zabytków i ich otoczeniu wymagaj¹ uzyskania wytycz-
nych konserwatorskich i zezwolenia Opolskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków.

3/ Prace projektowe i roboty budowlane przy obiektach
zabytkowych winny prowadziæ osoby posiadaj¹ce w³a�ciwe ze-
zwolenie. Projekty inwestycyjne w obszarze lub w pobli¿u stano-
wisk archeologicznych wymagaj¹ uzgodnienia z Opolskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4/ Roboty budowlane ziemne w ramach uzgodnionej in-
westycji w rejonie stanowisk archeologicznych, mog¹ byæ wyko-
nywane po uzyskaniu zezwolenia Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, po przeprowadzeniu ratowniczych ba-
dañ archeologicznych przez uprawnion¹ instytucjê. W przypad-
ku odkrycia obiektów archeologicznych w czasie prowadzenia
budowlanych robót ziemnych, roboty nale¿y wstrzymaæ i prze-
prowadziæ ratownicze badania archeologiczne.

5/ Zabytki ujête w ewidencji WOSOZ w Opolu wyszczegól-
nione w w/w zestawieniu, po stwierdzeniu ich aktualno�ci (nu-
mery adresowe, numery dzia³ek, in.) nale¿y uwzglêdniæ w Gmin-
nej Ewidencji Dóbr Kultury. Prace w dobrach kultury, ujête w tej
ewidencji, wymagaj¹ opinii Opolskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

6/ Budynki i obiekty budowlane znajduj¹ce siê w Gminnej
Ewidencji Dóbr Kultury poddaje siê ochronie konserwatorskiej;
przy przebudowach i modernizacji wymagane jest zachowanie
zewnêtrznego architektonicznego wystroju i podzia³ów elewacji
oraz ukszta³towania bry³owego budynku szczególnie od strony
ulic.

Rozdzia³ IV
Zasady uzbrojenia, ochrona wód, zadania dla realizacji

celów publicznych

§ 1. Ustala siê, ¿e tereny objête niniejszym planem ob-
s³ugiwane bêd¹ infrastruktur¹ techniczn¹ wg nastêpuj¹cych
zasad:

1/ zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu zbiorowego Skoro-
szyc,

2/ odprowadzenie �cieków sanitarnych kanalizacj¹ sani-
tarn¹ do lokalnej oczyszczalni �cieków wsi Skoroszyce (prze-
widzianej do przebudowy i rozbudowy); po pod³¹czeniu tere-
nów zabudowanych do systemu kanalizacji sanitarnej, sukce-
sywna likwidacja zbiorników wybieralnych, z których �cieki bez-
wzglêdnie wywoziæ nale¿y transportem asenizacyjnym do punktu
zlewnego na oczyszczalni w Skoroszycach,

3/ odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych tere-
nów ulic, placów, parkingów  po ich podczyszczeniu (separacji)
-do kanalizacji deszczowej,

4/ zaopatrzenie w gaz przewiduje siê z projektowanej  sieci
gazowej (wg koncepcji gazyfikacji gminy) lub w oparciu o w³a-
sne �ród³a gazu (gaz p³ynny); dopuszcza siê prowadzenie sieci
gazowej równie¿ pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi dróg a
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i terenów le�nych w przy-
padku braku mo¿liwo�ci zlokalizowania sieci ,

5/ zasilanie elektroenergetyczne z istniej¹cych lub pro-
jektowanych  stacji transformatorowych   z uwzglêdnieniem
alternatywnie zwiêkszenia zapotrzebowania mocy przeznaczo-
nej na cele grzewcze,

6/ sieæ telekomunikacyjn¹  realizowaæ jako kablow¹ ,
7/ ogrzewanie obiektów w oparciu o kot³ownie lokalne pra-

cuj¹ce na bazie niskoemisyjnych �róde³ energii lub wysoko-
sprawnych systemów grzewczych opalanych paliwem sta³ym,

8/ zorganizowan¹ gospodarkê odpadami, polegaj¹c¹ na
wstêpnej segregacji i gromadzeniu sta³ych odpadków komu-
nalnych w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach na okre-
�lonych miejscach poszczególnych posesji, sk¹d wywo¿one
bêd¹ przez s³u¿by komunalne na gminne wysypisko �mieci w
Chró�cinie.

§ 2. Ochron¹ obejmuje siê wody  podziemne i powierzch-
niowe:

1/  znajduj¹cy siê na obszarze Gminy G³ówny Zbiornik Wód
Podziemnych -Subzbiornik 338  Paczków - Niemodlin, którego
granice oznaczono na rysunku planu, stanowi¹ obszar wysokiej
ochrony wód podziemnych,

2/  istniej¹ce wody otwarte, w tym przep³ywaj¹ca przez
wie� rzeka M³ynówka Skoroszycka, której przebieg pokazano na
rysunku planu, podlegaj¹ ochronie wg zasad okre�lonych w
przepisach szczególnych.

§ 3. Dla realizacji celów publicznych wyznacza siê nastê-
puj¹ce zadania:

1) drogi i ulice wyró¿nione na rysunku planu,
2) obiekty zawieraj¹ce funkcje publiczne,
3) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

Rozdzia³ V
Op³aty od wzrostu warto�ci nieruchoo�ci

Zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentow¹
s³u¿¹c¹ rozliczaniu jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nie-
ruchomo�ci w wysoko�ci:

20 %   - dla terenów projektowanej zabudowy okre�lonej
symbolem 27KSn,KP,

5 %   - dla terenów projektowanej zabudowy okre�lonej
symbolem 2aMN,

0 %   - dla terenów pozosta³ych.

Rozdzia³ VI
Przepisy koñcowe

§ 1. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sko-
roszyce, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXI/156/94 Rady Gminy
Skoroszyce z dnia 27 maja 1994r., w czê�ci uregulowanej ni-
niejsz¹ uchwa³¹.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sko-
roszyce.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Skoroszyce

Henryk Soko³owski
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Uchwa³a Nr X/82/03
Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z pó�n. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592 z
pó�n. zm.)- Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê Regulamin okre�laj¹cy wysoko�æ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego
przys³uguj¹cego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i pla-
cówkach prowadzonych przez Powiat Strzelecki.

§2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej ,,do-
datkiem'', przys³uguje nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifika-
cje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w
wymiarze co najmniej po³owy obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w
szkole lub innej placówce o�wiatowej po³o¿onej na terenach
wiejskich oraz w miastach licz¹cych do 5 tys. mieszkañców.
Wysoko�æ dodatku nie jest uzale¿niona od liczby cz³onków ro-
dziny nauczyciela ani jego sytuacji materialnej.

§3. Nauczycielowi uprawnionemu do jego otrzymania przy-
s³uguje dodatek w wysoko�ci 18 z³otych miesiêcznie od pierw-
szego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po dniu
jego zatrudnienia w danej placówce.

§4. Dodatek jest wyp³acany comiesiêcznie z do³u.

§5. Prawo do dodatku  wygasa z ostatnim dniem miesi¹-
ca kalendarzowego, w którym nast¹pi³o wyga�niêcie lub roz-
wi¹zanie stosunku pracy  z nauczycielem.

§6. 1. Wyp³acanie  przys³uguj¹cego dodatku ulega zawie-
szeniu na okres urlopu bezp³atnego nauczyciela, d³u¿szego ni¿
miesi¹c kalendarzowy,

2. Wznowienie wyp³acania dodatku po ustaniu przyczyny
zawieszenia nastêpuje po z³o¿eniu przez nauczyciela pisemne-
go wniosku i na zasadach okre�lonych w § 3.

§7. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem przys³uguj¹ odrêbne dodatki.

§8. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXII/146/2000 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 6 wrze�nia 2000 roku.

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Strzeleckiego.

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

§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Bartoszek
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Uchwa³a Nr XI/87/03
Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 30 lipca 2003r .

w sprawie  ustalenia Regulaminu okre�laj¹cego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracê oraz zasady
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w o�wiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu Strzeleckiego

dodatków   do wynagrodzenia i nagród.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia
26 stycznia    1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.
1112) w zwi¹zku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z pó�n. zm.) oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysoko�ci mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu
obliczania wysoko�ci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹

godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i
zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków
przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych
warunków pracy stanowi¹cych podstawê do przyznania dodatku za
warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów za-
trudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku   za wys³ugê
lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455 z pó�n. zm.),  Rada Powiatu Strze-
leckiego uchwala, co nastêpuje:
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Rozdzia³ I
Postanowienia wstêpne

§1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela okre�la art. 30
Karty Nauczyciela i wynika  z kwalifikacji nauczyciela, stopnia
awansu zawodowego nauczyciela oraz realizowanego obowi¹z-
kowego wymiaru godzin i jest ustalone w rozporz¹dzeniu Mini-
stra Edukacji Narodowej wed³ug tabeli zaszeregowania oraz
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§2. Wysoko�æ dodatku za wys³ugê lat oraz zasady jego
przyznawania okre�la art. 33 Karty Nauczyciela oraz § 5 rozpo-
rz¹dzenia MEN z dnia 11 maja 2000 r. z pó�n. zmianami.

§3. Regulamin okre�la ustalenie wysoko�ci i zasady przy-
znawania:

a) dodatku motywacyjnego,
b) dodatku funkcyjnego,
c) dodatku za warunki pracy,
d) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

dora�nych zastêpstw,
e) nagród i innych �wiadczeñ.

§4. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o szkole - nale¿y
przez to rozumieæ szko³ê podstawow¹ specjaln¹, gimnazjum
specjalne, zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹ specjaln¹, Specjalny
O�rodek Szkolno-Wychowawczy, gimnazjum z oddzia³ami dwu-
jêzycznymi oraz szko³y ponadgimnazjalne prowadzone przez
Powiat Strzelecki, a tak¿e Szkolne Schronisko M³odzie¿owe i
Poradniê Psychologiczno- Pedagogiczn¹.

Rozdzia³ II
Dodatek motywacyjny

§5. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycie-
lowi niezale¿nie od stopnia jego awansu zawodowego, pod
warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych
do zajmowania powierzonego  stanowiska w danej szkole, któ-
ry w pó³roczu, poprzedzaj¹cym przyznanie dodatku, wyró¿ni³ siê
nastêpuj¹cymi osi¹gniêciami dydaktycznymi, wychowawczymi
lub opiekuñczymi:

1) prowadzi³ dodatkowe zajêcia z uczniami,
2) przygotowa³ uczniów do udzia³u w olimpiadach, kon-

kurskch przedmiotowych  i zawodach sportowych, w których osi¹-
gnêli wyró¿niaj¹ce wyniki (finali�ci i laureaci),

3) opracowa³ i realizowa³ w³asne programy autorskie,
4) prowadzi³ lekcje w ramach hospitacji diagnozuj¹cych i

inne zajêcia otwarte,
5) podejmowa³ dzia³alno�æ innowacyjn¹ i nowatorsk¹,
6) organizowa³ imprezy ogólnoszkolne i �rodowiskowe ,
7) swoj¹ prac¹ i jej wymiernymi efektami (wyniki egzami-

nów maturalnych, przyjêcia  na wy¿sze studia) promowa³ swoj¹
szko³ê w �rodowisku i w regionie,

8) ujawni³ du¿¹ aktywno�æ w radzie pedagogicznej a szczegól-
nie w prowadzeniu wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

9) w³o¿y³ du¿y wysi³ek w rozwój swojego warsztatu pracy -
pracowni przedmiotowej,

10) pe³ni³ dodatkowe funkcje zwi¹zane z realizacj¹ proce-
su dydaktyczno - wychowawczego lub organizacyjnego (np. prze-
wodnicz¹cego zespo³u przedmiotowego, opiekuna samorz¹du
uczniowskiego lub organizacji m³odzie¿owej),

11) wykonywa³ inne czynno�ci w zakresie realizacji zadañ
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuñczych, specyficznych dla
danego przedmiotu, nie wymienionych w pkt. 1-10.

§6. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycie-
lowi tak¿e wtedy, gdy uzyska³ on wysok¹ jako�æ �wiadczonej

pracy, wyró¿nia siê swoj¹ postaw¹ oraz zaanga¿owaniem w
wykonywaniu czynno�ci i zajêæ innych ni¿ okre�lone w § 5, w tym
zwi¹zanych z dokszta³caniem, doskonaleniem, samokszta³ce-
niem i wspó³prac¹ ze �rodowiskiem spo³ecznym szko³y, a w
szczególno�ci, gdy:

1) systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe,
w tym;

- podj¹³ studia podyplomowe,
- uzyska³ dodatkowe kwalifikacje zawodowe, uprawniaj¹-

ce do nauczania w drugiej lub trzeciej specjalno�ci, lub daj¹ce
inne uprawnienia,

- uczestniczy³  w zorganizowanych formach doskonalenia,
- podj¹³ doskonalenie poprzez samokszta³cenie,
- zdobyt¹ wiedzê i umiejêtno�ci stosowa³ w praktyce pe-

dagogicznej i dzieli³ siê swym do�wiadczeniem z innymi na-
uczycielami,

- diagnozuje i analizuje wyniki swej pracy oraz okre�la
skuteczno�æ podjêtych dzia³añ,

- uzyska³ w okresie poprzedzaj¹cym przyznanie dodatku
motywacyjnego awans zawodowy,

2) wzorowo wype³nia obowi¹zki wychowawcy klasy i pro-
wadzi dokumentacjê pracy pedagogicznej,

3) nawi¹za³ �cis³¹ wspó³pracê z rodzicami oraz pozyska³
ich do realizacji zadañ opiekuñczo-wychowawczych w �rodowi-
sku,

4) wykonywa³ wyró¿niaj¹co inne czynno�ci, specyficzne
dla danego przedmiotu, nie wymienione w pkt. 1-3.

5) podejmuje w swej pracy problemy �rodowiska lokal-
nego oraz wspó³czesne problemy   spo³eczne i cywilizacyjne.

§7. Nauczyciel, któremu powierzono funkcje dyrektora,
mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny za wyró¿niaj¹c¹ pracê oraz
osi¹gniêcia w kierowanej przez siebie szkole, a w szczególno-
�ci za:

1) wyró¿niaj¹c¹ sprawno�æ w zarz¹dzaniu dzia³alno�ci¹
administracyjno - gospodarcz¹ placówki,

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi �rodkami bu-
d¿etowymi i pozyskiwanie ich z innych �róde³ oraz przestrzega-
nie obowi¹zuj¹cej dyscypliny finansowej z wykorzystaniem mo¿-
liwo�ci obni¿ania kosztów w³asnych,

3) terminowe i nale¿yte wywi¹zywanie siê wobec organu
prowadz¹cego z obowi¹zków w zakresie sprawozdawczo�ci i
przekazywania informacji,

4) umiejêtno�æ racjonalnego planowania pracy szko³y oraz
stwarzania mo¿liwie optymalnych warunków na rzecz realizacji
zadañ dydaktyczno - wychowawczych  i opiekuñczych szko³y,

5) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjaj¹cych wdra-
¿aniu innowacji i eksperymentów oraz doskonaleniu zawodo-
wemu nauczycieli,

6) wyró¿nianie siê w dba³o�ci o utrzymanie ³adu i porz¹d-
ku wokó³ szko³y oraz estetyki jej pomieszczeñ,

7) skuteczne i ró¿norodne promowanie placówki i podno-
szenie jej pozycji w �rodowisku  i w regionie,

8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji kierow-
niczych poprzez udzia³ w formach doskonalenia,

9) prowadzenie wewn¹trzszkolnego mierzenia jako�ci pra-
cy szko³y ró¿nymi procedurami oraz opracowanie raportu o ja-
ko�ci edukacji w szkole,

10) wprowadzenie szko³y na drogê rozwoju organizacyj-
nego z wyra�nie korzystnymi przeobra¿eniami na poszczegól-
nych obszarach pracy szko³y.

§8. Wysoko�æ dodatku motywacyjnego, który mo¿e byæ
przyznany nauczycielowi, uzale¿niona bêdzie i odpowiednio zró¿-
nicowana w zale¿no�ci od stopnia spe³niania przez niego wy-
mogów okre�lonych szczegó³owo w § 5 i § 6, a tak¿e od dodat-
kowych zadañ realizowanych i udokumentowanych przez na-
uczyciela.
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§9. 1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dy-
rektor placówki, w której jest on zatrudniony ustalaj¹c okres, na
który jest przyznawany, ale  nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿-
szy ni¿ 12 miesiêcy.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcjê dyrektora,
dodatek motywacyjny przyznaje Starosta Strzelecki na czas okre-
�lony w ust. 1.

§10. 1.   A) Za ka¿de zrealizowane zadanie wymienione w
§ 5 przyznaje siê po 1 punkcie, a za wyró¿niaj¹c¹ realizacjê
zadañ  z punktu 2 § 5 w zale¿no�ci od stopnia realizacji dodatko-
wo przyznaæ 1 punkt. Maksymalnie za zadania wymienione w § 5
nauczyciel mo¿e uzyskaæ 12 punktów.

B) Za ka¿de zrealizowane zadanie wymienione w poszcze-
gólnych punktach § 6 przyznaje siê po 1 punkcie, a w zale¿no�ci
od stopnia realizacji zadañ z punktów 1 i 2 § 6 dodatkowo przy-
znaæ po 2 punkty. Maksymalnie za zadania wymienione w § 6
nauczyciel mo¿e uzyskaæ 9 punktów.

C) Za wyró¿niaj¹c¹ realizacjê zadañ wymienionych w § 5 i
§ 6 nauczyciel mo¿e uzyskaæ maksymalnie 21 punktów.

D) Zasady obliczania wysoko�ci dodatku motywacyjnego:
a) nauczyciel mo¿e uzyskaæ dodatek motywacyjny, je�li

uzyska za realizacjê zadañ wymienionych w § 5 i § 6 co najmniej
4 punkty,

b) nale¿y obliczyæ 1/12 z 5 % planowanego na dany rok
osobowego funduszu wynagrodzeñ pracowników pedagogicz-
nych,

c) od obliczonej kwoty z podpunktu b) odj¹æ przyznan¹
kwotê dodatków motywacyjnych dla cz³onków kierownictwa,

d) pozosta³¹ kwotê podzieliæ przez sumê punktów uzyska-
nych przez nauczycieli, o których mowa w podpunkcie a),

e) otrzymau¹ kwotê pomno¿yæ przez liczbê punktów uzy-
skan¹ przez nauczyciela.

§11. Roczna wysoko�æ wyp³aconych dodatków motywa-
cyjnych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5%, planowanego na dany
rok, osobowego funduszu wynagrodzeñ pracowników pedago-
gicznych zatrudnionych w danej szkole.

§12. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel po-
winien byæ powiadomiony w formie pisemnej przed up³ywem
terminu poprzednio przyznanego dodatku, a odpis pisma prze-
chowuje siê w jego aktach osobowych.

§13. 1. Dodatek nie przys³uguje w czasie przebywania
nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

2. Nauczyciel traci automatycznie prawo do dodatku moty-
wacyjnego w razie nieusprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy.

Rozdzia³ III
Dodatek funkcyjny

§14. Dodatek funkcyjny dotyczy nauczyciela, któremu po-
wierzono stanowisko dyrektora szko³y, wicedyrektora lub inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y oraz
innych nauczycieli  z tytu³u sprawowania przez nich funkcji opie-
kuna sta¿u, b¹d� powierzenia im wychowawstwa klasy oraz
doradcy-metodyka.

§15. 1. Nauczycielowi pe³ni¹cemu funkcje kierownicze i
inne funkcje przys³uguje dodatek wed³ug zestawienia w poni¿-
szej tabeli:

    Tabela dodatków funkcyjnych nauczycieli 
 

 

Lp. 
Stanowisko 

Miesiêcznie 

w z³otych 

X 1 2 

1. Dyrektor szko³y licz¹cej do 8 oddzia³ów  200 � 400 

2. Dyrektor szko³y licz¹cej od 8 do 20 oddzia³ów  410 � 600 

3. Dyrektor szko³y licz¹cej powy¿ej 20 oddzia³ów  610 � 850 

4. 
Dyrektor  Specjalnego O�rodka Szkolno-  

Wychowawczego 
 550 � 750 

5. Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 200 - 350 

6. Wicedyrektor szko³y  150 � 300 

7. Kierownik warsztatów szkolnych    200 - 400 

8. Kierownik szkolenia praktycznego   150 - 200 

9. Kierownik schroniska m³odzie¿owego  100 - 150   

10 Kierownik internatu 200 - 400 

11. Zastêpca kierownika internatu  200 - 400 

12. Opiekun nauczyciela sta¿ysty 30 

13. Opiekun nauczyciela kontraktowego   40 

14. 
Opiekun dwóch nauczycieli ubiegaj¹cych  

siê o wy¿szy stopieñ awansu nauczyciela 
80 

15. Wychowawstwo  30 

16. Wychowawstwo w klasie maturalnej 35 

17. Doradca metodyczny do 600 

 

2. W stosunku do dyrektora szko³y dodatek funkcyjny mo¿e
zostaæ zwiêkszony przez organ prowadz¹cy w miarê posiada-
nych �rodków.

§16. Dodatek funkcyjny okre�lony w § 15 przys³uguje na-
uczycielowi pe³ni¹cemu wy¿ej wymienione funkcje.

§17. 1. Dodatek funkcyjny okre�lony w § 15 w stosunku do
dyrektora szko³y  przyznaje i ustala jego  wysoko�æ Starosta
Strzelecki na okres okre�lony w § 9 ust. 1,  na wniosek Naczel-
nika Wydzia³u Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

2. Odpis pisma o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego
wysoko�ci przechowywany jest  w aktach osobowych kierowni-
ka jednostki organizacyjnej.

§18. 1. Nauczycielowi sprawuj¹cemu funkcjê opiekuna
sta¿u nauczyciela sta¿ysty przys³uguje, w okresie pe³nienia opie-
ki, dodatek funkcyjny.

2. Nauczycielowi sprawuj¹cemu funkcjê opiekuna sta¿u
nauczyciela kontraktowego,  tj. ubiegaj¹cego siê o awans na
nauczyciela mianowanego, przys³uguje w okresie pe³nienia tej
opieki,  dodatek funkcyjny.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przys³uguje w
okresie przerwy w odbywaniu sta¿u przez nauczyciela, nad któ-
rym pe³niono opiekê. Prawo do dodatku przys³uguje na nowo z
dniem rozpoczêcia kontynuacji sta¿u przez nauczyciela podle-
gaj¹cego opiece.
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4. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna sta¿u nad
co najmniej dwoma nauczycielami  przys³uguje za okres tej opieki
jeden ³¹czny dodatek funkcyjny.

5. Wysoko�æ dodatku funkcyjnego okre�la § 15.

§19. 1. Nauczycielowi, bez wzglêdu na stopieñ awansu
zawodowego, przys³uguje z tytu³u powierzenia  wychowawstwa
klasy, dodatek funkcyjny.

2. Nauczycielowi szkó³ ponadgimnazjalnych bez wzglêdu
na stopieñ awansu zawodowego nauczyciela, przys³uguje z ty-
tu³u powierzenia  wychowawstwa w klasie maturalnej, dodatek
funkcyjny.

3. Wysoko�æ dodatku funkcyjnego okre�la § 15.

§20. Dodatek funkcyjny okre�lony w § 15 w stosunku do
nauczycieli danej szko³y przyznaje  i ustala jego wysoko�æ dy-
rektor szko³y, w której nauczyciel jest zatrudniony. Przepis § 17
ust. 2 stosuje siê odpowiednio.

§21. Dodatek funkcyjny, przys³uguj¹cy z tytu³u sprawowa-
nia funkcji opiekuna sta¿u wyp³acany jest z do³u w ostatnim dniu
miesi¹ca w kwocie wynikaj¹cej z przemno¿enia 1/22 stawki
okre�lonej w § 15 przez liczbê dni roboczych sprawowania tej
funkcji, w przypadku jej pe³nienia przez niepe³ny miesi¹c kalen-
darzowy.

§22. 1. Dodatek funkcyjny przyznaje siê na okres pe³nie-
nia  danej funkcji, tj. w szczególno�ci: dyrektorom, wychowaw-
com i opiekunom sta¿u i innymi nauczycielom pe³ni¹cym okre-
�lone funkcje.

2. Dodatek nie przys³uguje w czasie przebywania nauczy-
ciela na zwolnieniu lekarskim powy¿ej 30 dni oraz na urlopie dla
poratowania zdrowia.

Rozdzia³ IV
Dodatek za warunki pracy

§23. 1. Dodatek za warunki pracy przys³uguje nauczycie-
lom pracuj¹cym w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdro-
wia warunkach.

1.1. Wykaz prac wykonywanych w trudnych warunkach
okre�la § 6 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000 r.

1.2.Wykaz prac wykonywanych w uci¹¿liwych warunkach
okre�la § 7 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000 r.

§24. 1. Dodatek za trudne warunki pracy w oparciu o ro-
dzaj utrudnienia przedstawia poni¿sza tabela:

Rodzaj utrudnienia 
Miesiêczna wysoko�æ dodatku dla nauczyciela 
za efektywnie przepracowany pe³ny wymiar 
czasu pracy      (w % ). 

Prowadzenie zajêæ dydaktycznych w jêzyku obcym w szko³ach z obcym jêzykiem wyk³adowym, z 
wyj¹tkiem zajêæ prowadzonych przez nauczycieli jêzyka obcego, zajêæ dydaktycznych w szko³ach, w 
których zajêcia s¹ prowadzone dwujêzycznie oraz przez nauczycieli danego jêzyka obcego w klasach 
dwujêzycznych. 
 
 

do 15 % wynagrodzenia zasadniczego 

Praktyczna nauka zawodu zajêæ w szko³ach specjalnych oraz w szko³ach w zak³adach poprawczych i 
schroniskach dla nieletnich. 

do 15 % wynagrodzenia zasadniczego 

Prowadzenie zajêæ rewalidacyjno � wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upo�ledzonymi umys³owo 
w stopniu g³êbokim. 

do 15 % wynagrodzenia zasadniczego 

Prowadzenie zajêæ dydaktycznych w szko³ach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie 
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego. 

do 15 % wynagrodzenia zasadniczego 

Prowadzenie zajêæ wychowawczych w szko³ach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie 
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego 

do 15 % wynagrodzenia zasadniczego 

Prowadzenie zajêæ wychowawczych w specjalnych o�rodkach szkolno � wychowawczych  
(w tym w internatach). 

do 15 % wynagrodzenia zasadniczego 

Prowadzenie zajêæ grupowych i indywidualnych, wynikaj¹cych z realizacji zadañ diagnostycznych, 
terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z m³odzie¿¹ i dzieæmi niepe³nosprawnymi, 
upo�ledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim, z zaburzeniami zachowania, zagro¿onymi 
niedostosowaniem spo³ecznym, uzale¿nieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach 
psychologiczno- pedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych. 

do 5 % wynagrodzenia zasadniczego 
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2. Stawki dodatku za warunki pracy mog¹ ulec zwiêksze-
niu w miarê posiadanych �rodków w bud¿ecie Powiatu  Strze-
leckiego.

§25. Za pracê w uci¹¿liwych warunkach uznaje siê, pro-
wadzenie zajêæ  w trudnych warunkach wymienionych w § 24
niniejszego Regulaminu, z dzieæmi i m³odzie¿¹, których rodzaj i
stopieñ niepe³nosprawno�ci zosta³ okre�lony w  art. 14 ust. 3
pkt 1 i 2 ustawy z dnia  1 grudnia 1994 roku o zasi³kach rodzin-
nych, pielêgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102,
poz. 651 z pó�n. zm.)

§26. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje na-
uczycielom i wychowawcom z tytu³u pracy w warunkach uci¹¿li-
wych w wysoko�ci do 5 % wynagrodzenia zasadniczego mie-
siêcznie.

§27. Dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy jest wy-
p³acany z góry w pierwszym dniu miesi¹ca.

§28. Dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy przys³u-
guje nauczycielom bez wzglêdu na stopieñ awansu zawodowe-
go.

§29. Dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy dla na-
uczycieli i wychowawców zatrudnionych  w niepe³nym wymiarze
czasu pracy  przelicza siê proporcjonalnie do efektywnego  i
faktycznego wymiaru zatrudnienia.

Rozdzia³ V
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny

dora�nych zastêpstw

§30. Przez godzinê ponadwymiarow¹, za któr¹ przys³ugu-
je wynagrodzenie, nale¿y rozumieæ przydzielon¹ nauczycielowi
godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych
powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, zgod-
nie  z ustaleniami wyszczególnionymi w tabeli stanowisk  i ty-
pów szkó³ okre�lonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

§31. Zasady oraz ilo�æ przydzielonych nauczycielom go-
dzin ponadwymiarowych, nie uwzglêdnione w niniejszym Re-
gulaminie, reguluj¹ odpowiednio przepisy zawarte  w art. 35 -
42a ustawy Karta Nauczyciela.

§32. Wysoko�æ stawki wynagrodzenia zasadniczego za
jedn¹ godzinê przeliczeniow¹ dla nauczycieli realizuj¹cych tygo-
dniowy obowi¹zkowy wymiaru godzin, wed³ug norm ustalonych
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oblicza siê dziel¹c
odpowiedni¹ minimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela wynikaj¹c¹ z tabeli przez miesiêczn¹ liczbê godzin
bêd¹c¹ wynikiem pomno¿enia tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru godzin przez 4,16 -  z zaokr¹gleniem do pe³nych go-
dzin, w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny  pomija siê, a
powy¿ej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

§33. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
s³uguje, tak¿e nauczycielom za czas pracy w szkolnych komi-
sjach egzaminacyjnych.

2. Za podstawê  rozliczenia nale¿no�ci  z tego tytu³u przyj-
muje siê godzinê zegarow¹.

§34. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
s³uguje równie¿ nauczycielom za zajêcia sportowo- rekreacyj-
ne, wycieczki oraz inne imprezy organizowane w dni wolne od
pracy ( prócz niedziel i �wi¹t), jednak nie wiêcej  ni¿ za 4 godzi-
ny, tak¿e wówczas je¿eli czas ich trwania jest znacznie d³u¿szy.

 §35. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym  nie przys³uguje za dni, w któ-
rych nie realizuje siê zajêæ z powodu przerw wynikaj¹cych z or-
ganizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w
�rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecno�ci w
pracy.

2. Godziny ponadwymiarowe nie zrealizowane przez na-
uczyciela z winy pracodawcy traktuje siê jako godziny faktycznie
odbyte.

§36. Nale¿no�æ za godziny  ponadwymiarowe nauczycie-
la  ustala siê bior¹c pod uwagê ilo�æ godzin ponadwymiaro-
wych w tygodniu do wynagrodzenia zasadniczego, co wynika z
nastêpuj¹cego wzoru:

G = P - E + Ge x N
Gdzie:
Ge = E/ T
N = Nu + Nw + Nn
Oznaczenia:
P - ilo�æ godzin przepracowanych w tygodniu.
Godziny zajêæ, których nauczyciel nie móg³ zrealizowaæ z

przyczyn le¿¹cych po stronie  pracodawcy traktuje siê jako godzi-
ny faktycznie odbyte.

E - ilo�æ godzin etatowych w tygodniu.
T - ilo�æ dni w tygodniu, w którym nauczyciel ma zajêcia,

zgodnie z tygodniowym planem nauczania.
Nu  - ilo�æ dni w tygodniu usprawiedliwionej nieobecno-

�ci w pracy.
Nw  - ilo�æ dni w tygodniu ustawowo wolnych od zajêæ.
Nn - ilo�æ dni w tygodniu, w których nie by³o zajêæ, je¿eli

zajêcia w tygodniu rozpoczyna³y lub koñczy³y siê w �rodku tygo-
dnia.

Je¿eli G jest wiêksze ni¿ ilo�æ godzin ponadwymiarowych
w tygodniu, przyjmuje siê G = ilo�æ godzin ponadwymiarowych
w tygodniu.

Je¿eli G jest mniejsze  ni¿ 0, przyjmuje siê G = 0.
G - zaokr¹gla siê do liczb  ca³kowitych wed³ug zasady

opisanej w § 33.

§37. W okre�lonej sytuacji  szko³y nauczyciele mog¹ byæ
zobowi¹zani przez dyrektora lub nauczyciela pe³ni¹cego funkcjê
kierownicz¹ do zastêpowania innego nauczyciela w czasie jego
nieobecno�ci, w ramach tzw. dora�nych  zastêpstw.

§38. Wysoko�æ stawek wynagrodzenia za dora�ne zastêp-
stwa w zale¿no�ci od stopnia awansu zawodowego nauczycie-
la okre�la siê, tak jak za godzinê ponadwymiarow¹ okre�lon¹ w § 37.

§39. Nale¿no�æ za dora�ne zastêpstwa nauczyciel winien
otrzymywaæ po ich zrealizowaniu,  razem z miesiêcznym wyna-
grodzeniem za godziny ponadwymiarowe.

Rozdzia³ VI
Nagrody i inne �wiadczenia

§40. Ustala siê fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹-
gniêcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuñczej w
wysoko�ci 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu
wynagrodzeñ.

§41. �rodki, o których mowa w § 41, pozostaj¹ w wysoko-
�ci 0,8 % w bud¿etach poszczególnych placówek oraz 0,2 % w
bud¿ecie organu prowadz¹cego z przeznaczeniem na wyp³aty
nagród przyznawanych raz w roku z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej.
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§42. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi, z wy-
j¹tkiem nauczyciela sta¿ysty, pod warunkiem spe³nienia przez
nauczyciela przewidzianych Kart¹ Nauczyciela wymogów, doty-
cz¹cych osi¹gania poszczególnych stopni awansu zawodowe-
go oraz posiadania przez nauczyciela co najmniej dobrej oce-
ny pracy.

§43. 1. Nauczycielom, którym powierzono funkcje dyrek-
torów szkó³, nagrody przyznaje Starosta Strzelecki na pisemny
wniosek naczelnika Wydzia³u Edukacji, Kultury, Kultury Fizycz-
nej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
zaopiniowany przez Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego.

2. Nauczycielom, którzy osi¹gnêli wysokie sukcesy dy-
daktyczno - wychowawcze i spe³niaj¹ wymogi okre�lone w §
47, Starosta Strzelecki mo¿e przyznaæ nagrodê na wniosek dy-
rektora szko³y pozytywnie zaopiniowany przez naczelnika Wy-
dzia³u Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

3. Nauczycielom pe³ni¹cym inne funkcje kierownicze oraz
nauczycielom realizuj¹cym zadania dydaktyczno - wychowaw-
cze w szko³ach nagrody przyznaj¹ dyrektorzy szkó³.

§44. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po prze-
pracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.

§45. 1. Wysoko�æ nagrody okre�laj¹ odpowiednio - Sta-
rosta Strzelecki dla dyrektorów szkó³, a dyrektorzy dla nauczy-
cieli szkó³.

2. Nagroda organu prowadz¹cego powinna stanowiæ kwo-
tê nie mniejsz¹ ni¿ 75% wynagrodzenia zasadniczego danego
nauczyciela.

§46. Nagrodê mo¿e otrzymaæ nauczyciel, który wyró¿nia
siê swymi osi¹gniêciami w dzia³alno�ci dydaktyczno - wycho-
wawczej i opiekuñczej szko³y, a w szczególno�ci gdy:

1) aktywnie uczestniczy w ¿yciu szko³y, organizuj¹c im-
prezy ogólnoszkolne  i �rodowiskowe,

2) wzorowo organizuje wspó³pracê z rodzicami,
3) podejmuje dzia³ania dydaktyczno - wychowawcze wy-

kraczaj¹ce poza przydzia³ obowi¹zków,
4) promuje swoj¹ szko³ê w �rodowisku, w regionie, w

kraju,
5) dzieli siê swoimi do�wiadczeniami poprzez publika-

cje i opracowania naukowe oraz metodyczne,
6) opracowuje i wdra¿a w³asne programy autorskie,
7) prowadzi wymianê miêdzynarodow¹  uczniów,
8) stosuje nowatorskie rozwi¹zania organizacyjne,
9) prezentuje wzorow¹ kulturê osobist¹,
10) prowadzi zajêcia wyrównawcze dla uczniów s³abszych

oraz zajêcia dodatkowe z uczniami uzdolnionymi,
11) wzbogaca swój warsztat pracy pedagogicznej i wy-

chowawczej,
12) prowadzi lekcje otwarte dla nauczycieli i zajêcia w

ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
13) systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe,
14) osi¹ga wyró¿niaj¹ce efekty w przygotowywaniu

uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
15) przygotowuje lekcje w ramach hospitacji diagnozuj¹-

cych,
16) dba i troszczy siê o bezpieczeñstwo uczniów,
17) pe³ni rolê opiekuna nauczyciela odbywaj¹cego sta¿,
18) aktywnie wspó³pracuje ze strukturami samorz¹do-

wymi lub innymi organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz edukacji,
19) wype³nia z zaanga¿owaniem inne zadania na rzecz

szko³y.

§47. Nauczyciele, którym powierzono funkcje dyrektorów,
mog¹ otrzymaæ nagrodê za wyró¿niaj¹c¹ pracê oraz osi¹gniê-
cia w kierowanej przez siebie szko³y, a w szczególno�ci za:

1) wyró¿niaj¹c¹ sprawno�æ w zarz¹dzaniu dzia³alno�ci¹
administracyjno - gospodarcz¹ placówki,

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi �rodkami bu-
d¿etowymi i pozyskiwanie ich z innych �róde³ oraz przestrzega-
nie obowi¹zuj¹cej dyscypliny finansowej z wykorzystaniem mo¿-
liwo�ci obni¿ania kosztów w³asnych,

3) terminowe i nale¿yte wywi¹zywanie siê wobec organu
prowadz¹cego z obowi¹zków w zakresie sprawozdawczo�ci i
przekazywania informacji,

4) umiejêtno�æ racjonalnego planowania pracy szko³y
oraz stwarzania mo¿liwie optymalnych warunków na rzecz re-
alizacji zadañ dydaktyczno - wychowawczych i opiekuñczych
szko³y,

5) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjaj¹cych
wdra¿aniu innowacji i eksperymentów oraz doskonaleniu za-
wodowemu nauczycieli,

6) wyró¿nianie siê w dba³o�ci o utrzymanie ³adu i porz¹d-
ku wokó³ szko³y oraz estetyki jej pomieszczeñ oraz realizowa-
nie dzia³añ inwestycyjnych,

7) skuteczne i ró¿norodne promowanie placówki i pod-
noszenie jej pozycji w �rodowisku i w regionie,

8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez we-
wnêtrzne mierzenie jako�ci pracy szko³y,

9) realizowanie wewn¹trzszkolnego doskonalenia na-
uczycieli i wprowadzanie szko³y na drogê rozwoju organizacyj-
nego.

10) rozwi¹zywanie problemów wychowawczych, spo³ecz-
nych i przeciwdzia³anie zjawiskom patologicznym.

§48. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody przekazuje siê
nauczycielowi w formie pisemnej. Kopiê zawiadomienia w³¹-
cza siê do akt osobowych nauczyciela.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§49. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXII/147/2000 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 6 wrze�nia 2000 r.

§50. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powia-
tu Strzeleckiego.

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

§52. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Bartoszek
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Uchwa³a Nr XII/156/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie ustalenia  wysoko�ci stawki procentowej op³aty adiacenckiej.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.9 lit. "a" 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, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 146
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mo�ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543,2001r. Nr 129, poz.
1447, Nr 154, poz. 1800,  2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200
poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.
717 i 720)  -   Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej w
wysoko�ci 30% ró¿nicy warto�ci nieruchomo�ci, spowodowa-
nej budow¹ infrastruktury technicznej, stanowi¹cej gminn¹ sieæ

kanalizacyjn¹ w ul. Wolno�ci, ul. Wiktora, ul. Knapika i ul. Po-
lnej w Szczepanku.

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

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
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Uchwa³a Nr XII/159/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawki procentowej op³aty adiacenckiej.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.9, lit. "a" ustawy z dnia
8 marca 1990 r.  samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz.
717) oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543,
2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.
2058, 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717 i 720)  -   Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej w
wysoko�ci 30% ró¿nicy warto�ci nieruchomo�ci, spowodowa-
nej budow¹ infrastruktury technicznej, stanowi¹cej gminn¹ sieæ
kanalizacyjn¹ w ul. Strzelców Bytomskich, ul. Fabrycznej i
ul. Osiedle w Strzelcach Opolskich.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr X/141/03 Rady Miejskiej w Strzel-
cach Opolskich z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie ustalenia
wysoko�ci stawki procentowej op³aty adiacenckiej.

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

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Kowalczykiewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 64          Poz.1226 - 1227- 5457 -
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INFORMACJA

z dnia 6 sierpnia 2003 r.

w sprawie ubiegania siê o koncesje na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz przesy-
³ania i dystrybucji ciep³a przez przedsiêbiorcê -Brzeskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o.

z siedzib¹ w Brzegu.

Pismem z dnia 16 lipca 2003 r., przedsiêbiorca - Brzeskie
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. z siedzib¹
w Brzegu, ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 3, wyst¹pi³ z wnio-
skiem o udzielenie koncesji na wytwarzanie oraz  przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a dla potrzeb obiektów zlokalizowanych na
terenie Brzegu.

W uzasadnieniu wniosku Przedsiêbiorstwo poinformowa-
³o, ¿e zamierza prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie
wytwarzania ciep³a w kot³ach wodnych zainstalowanych w ko-
t³owni miejskiej przy ul. Ciep³owniczej 11,  wykorzystuj¹c jako
paliwo wêgiel kamienny i w kot³owniach lokalnych zlokalizowa-
nych na terenie Brzegu,  wykorzystuj¹c jako paliwo gaz ziemny
oraz w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a za po�rednic-
twem sieci ciep³owniczych, w których no�nikiem ciep³a bêdzie
woda.

W tej sprawie prowadzone jest postêpowanie admini-
stracyjne w Po³udniowo- Zachodnim Oddziale Terenowym
Urzêdu Regulacji Energetyki we Wroc³awiu.

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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DECYZJA
 Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Nr OWR-820/73-A/18/2003/V/MB

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b)
i c) i art. 45 w zwi¹zku  z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042,  1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126,  1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz.
1255, 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099,
2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802, 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr
113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 , 2003 r. Nr 50 poz. 424 i Nr 80,
poz.718) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071, 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
169, poz. 1387),  po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 28 kwietnia
2003 r.   Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Spó³ka Akcyjna  z
siedzib¹ w Opolu, posiadaj¹cej statystyczny numer identyfika-
cyjny REGON 531 363 177, zwanej w dalszej czê�ci decyzji "Przed-
siêbiorstwem"  -  postanawiam :

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a, ustalon¹ przez wymienio-
ne Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,

2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okre�laj¹ce pro-
jektowan¹ efektywno�æ funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia-
³alno�ci gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy w sto-
sunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok
stosowania taryfy:

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania cie-
p³a - w wysoko�ci minus 0,15 %,

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci minus 3,85 %,

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korek-
cyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia 31
sierpnia 2004 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admi-
nistracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa prowadz¹cego
dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na
podstawie udzielonych przez Prezesa Urzêdu Regulacji Ener-
getyki koncesji z dnia 19 pa�dziernika 1998 r. na:

- wytwarzanie ciep³a Nr WCC/374/73/W/3/98/DN ze zmia-
nami z dnia 30 marca 2000 r. Nr WCC/374A/73/W/3/2000/MJ, z
dnia 5 kwietnia 2001 r. Nr WCC/374B/73/W/3/2001/MJ, z dnia
22 pa�dziernika 2001 r. Nr WCC/374C/73/W/3/2001/BK spro-
stowan¹ postanowieniem z dnia 14 listopada 2001 r. Nr WCC/
392D/73/U/3/2001/BK oraz ze zmianami z dnia 28 marca 2002 r.
Nr WCC/374E/73/W/OWR/2002/HC i z dnia 16 maja 2003 r. Nr
WCC/374F/73/W/OWR/2003/HC,

- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/392/73/W/3/98/DN
ze zmianami z dnia 30 marca 2000 r. Nr PCC/392A/73/W/3/2000/MJ
i z dnia 22 pa�dziernika 2001 r. Nr PCC/392B/73/W/3/2001/BK,

- obrót ciep³em Nr OCC/114/73/W/3/98/DN ze zmian¹ z
dnia 29 grudnia 1999 r. Nr OCC/114/S/73/U/3/99,
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w dniu 30 kwietnia 2003 r. zosta³o wszczête postêpowa-
nie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a
ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przed-
siêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadze-
nie powy¿szej dzia³alno�ci ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które pod-
legaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energety-
ki.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy -
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych
poprawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiêbiorstw ener-
getycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przed-
siêbiorstwa danego rodzaju dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e
ustalanie okresu obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podsta-
wie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 45
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
zwanego w dalszej czê�ci "rozporz¹dzeniem taryfowym".

Bazowe ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y na pod-
stawie kosztów uzasadnionych prowadzenia dzia³alno�ci, za-
planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podsta-
wie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbior-
stwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok sto-
sowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
rozstrzygniêcia decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do projek-
towanej poprawy efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbior-
stwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia dzia³al-
no�ci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y w ce-
nach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹
decyzj¹.

Okres stosowania taryfy w my�l § 28 ust. 3 rozporz¹dze-
nia taryfowego - nie mo¿e byæ d³u¿szy od okresu obowi¹zywania
wspó³czynników korekcyjnych.

W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w rozstrzy-
gniêciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów - za moim po�rednictwem, w terminie dwutygodnio-
wym od dnia jej dorêczenia (art.  30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art.
47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).

2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wymaga-
niom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ ozna-
czenie zaskar¿onej decyzji i warto�ci przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji w
ca³o�ci lub czê�ci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilne-
go).

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo-zachod-
niego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki -
ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wroc³aw.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo ener-
getyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa Opolskiego i �l¹skiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetycz-
ne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji oraz nie pó�niej

ni¿ do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i �l¹skiego.

Z  upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

Z siedzib¹ we Wroc³awiu

DYREKTOR
Wincenty Rêkas

Za³¹cznik
do decyzji Prezesa URE

Nr  OWR-820/73-A/18/2003/V/MB
z dnia 1 sierpnia 2003 r.

T A R Y F A
D L A    C I E P £ A

I. Obja�nienia pojêæ stosowanych w taryfie :
ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

(Dz. U.  1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,  1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr
106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126,  1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i
Nr 110, poz. 1255,  2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099,
2001 Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802,z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984
i Nr 135, poz. 1144. 2003 r. Nr 50 poz. 424 i Nr 80, poz.718),

rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z
dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96,
poz. 1053),

rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków
przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, �wiadcze-
nia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standar-
dów jako�ciowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

taryfa - zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich stosowania,
opracowany przez sprzedawcê i wprowadzony jako obowi¹zuj¹cy dla okre-
�lonych w nim odbiorców w trybie okre�lonym ustaw¹,

przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Energetyka
Cieplna Opolszczyzny SA z siedzib¹ w Opolu, prowadz¹ca dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu
ciep³em,

odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na podstawie umo-
wy ze sprzedawc¹,

�ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce
do wytwarzania ciep³a,

sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje
s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze �róde³ ciep³a do obiektów,
nale¿¹ce do sprzedawcy,

kot³ownia lokalna - �ród³o ciep³a, które bezpo�rednio zasila instala-
cje odbiorcze lub niskotemperaturowe sieci ciep³ownicze,

niskotemperaturowa sieæ ciep³ownicza - sieæ ciep³ownicza
wodna o maksymalnej temperaturze wody nie wiêkszej ni¿ 1000 C,

przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy-
³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek zewnêtrznych instalacji
odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub �ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,

no�nik ciep³a - woda lub para dostarczana do nape³niania sieci
ciep³owniczej i instalacji odbiorczych oraz uzupe³niania ubytków no�nika poza
�ród³em ciep³a,

wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce
do zmiany rodzaju lub parametrów no�nika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza
oraz regulacji ilo�ci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,

instalacja odbiorcza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje
s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do
odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,

zewnêtrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych
³¹cz¹ce wêze³ cieplny lub �ród³o ciep³a z obiektami,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 64          Poz.1229- 4559 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 64

obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania

zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci i parametrów no�nika ciep³a,
których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u
dostarczania ciep³a,

moc cieplna - ilo�æ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do
podgrzania okre�lonego no�nika ciep³a lub odebrana od tego no�nika w ci¹gu
godziny,

liczba punktów pomiarowych - ³¹czna liczba uk³adów pomiaro-
wo-rozliczeniowych zainstalowanych na przy³¹czach do wêz³ów cieplnych
oraz urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹ podstawê do okre�lenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupo-
wych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,

warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura powietrza at-
mosferycznego okre�lona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹
obiekty, do których jest dostarczane ciep³o.

zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê najwiêksza
moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla warunków
obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:

a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzymanie norma-
tywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w
punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub instalacji,
zgodnie z okre�lonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami tech-
nologicznymi,

nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez zawarcia
umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym lub niezgodnie z umow¹.

II. Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrze-
niem w ciep³o

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA z siedzib¹ w Opolu prowadzi
dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji
oraz obrotu ciep³em na terenie gmin: Bia³a, Brzeg, Byczyna, Chrz¹stowice,
Dobrzeñ Wielki, G³ogówek, G³ucho³azy, Gogolin, Grodków, Kluczbork, Krap-

kowice, Lewin Brzeski, Lubliniec, Niemodlin, Olesno, Opole, Pokój, Skoroszy-
ce, Strzeleczki, Strzelce Opolskie i Wo³czyn.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA posiada udzielone przez Preze-
sa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesje z dnia 19 pa�dziernika 1998r. na:

- wytwarzanie ciep³a Nr WCC/374/73/W/3/98/DN ze zmianami z dnia
30 marca 2000 r. Nr WCC/374A/73/W/3/2000/MJ, z dnia 5 kwietnia 2001 r. Nr
WCC/374B/73/W/3/2001/MJ, z dnia 22 pa�dziernika 2001 r. Nr WCC/374C/73/
W/3/2001/BK sprostowana postanowieniem dnia 14 listopada 2001 r. Nr WCC/
392D/73/U/3/2001/BK oraz ze zmian¹ z dnia 28 marca 2002 r. Nr WCC/374E/
73/W/OWR/2002/HC i z dnia 16 maja 2003 r. Nr WCC/374F/73/W/OWR/2003/
HC,

- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/392/73/W/3/98/DN ze zmia-
nami z dnia 30 marca 2000 r. Nr PCC/392A/73/W/3/2000/MJ i z dnia 22 pa�-
dziernika 2001 r. Nr PCC/392B/73/W/3/2001/BK,

- obrót ciep³em Nr OCC/114/73/W/3/98/DN ze zmian¹ z dnia 29 grudnia
1999 r. Nr OCC/114/S/73/U/3/99.

III. Podzia³ odbiorców ciep³a na grupy taryfowe:

Na podstawie § 10 rozporz¹dzenia taryfowego, w niniejszej taryfie
wyodrêbnia siê grupy odbiorców ciep³a w zale¿no�ci od poziomu ponoszo-
nych kosztów wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: rodzaj �ród³a ciep³a, rodzaj
paliwa i miejsce dostarczania ciep³a:

a) grupy taryfowe zaopatrywane z kot³owni lokalnych 

Kot³ownie gazowe AG  

AG.m Odbiorcy zaopatrywani w ciep³o z kot³owni lokalnych, dla których paliwem  podstawowym jest gaz, a moc zamówiona nie 
przekracza 1 M W zlokalizowanych w: 

Opolu przy ul. £okietka 2, Opolu przy ul. Srebrnej 9  M2, Opolu przy ul. O�wiêcimskiej 121 M3, Opolu przy ul. Przyja�ni 
26, Opolu przy ul. Jagiellonów 86, Opolu przy ul. Na³kowskiej 16, Opolu przy ul. Szczeszyñskiego 22, Opolu przy ul. 
Grudzickiej 48, Opolu przy ul. Olimpijskiej 2, Opolu przy ul. Olimpijskiej 2a, Opolu przy ul. Odrzañskiej 4,  Opolu przy 
ul. Granicznej 11, Opolu przy ul. Armii Krajowej 36, G³ucho³azach przy ul. Tylnej 11, G³ucho³azach przy ul. Powstañców 
�l. 33, Brzegu przy ul. O³awskiej 51, Niemodlinie przy ul. Opolskiej 30, Niemodlinie przy ul. Opolskiej 34, Grodkowie 
przy ul. Warszawskiej 29, S k o rosz yc a c h  p rz y  u l .  B ra te rs t w a  B ro n i  9 ,  S k o ro s z yc ac h  p rzy  u l .  P o w s tañ c ó w  
� l¹ sk i ch  17, Kluczborku przy ul. D¹browskiego 16, Kluczborku przy ul. Opolskiej 21, Kluczborku przy ul. Ko�ciuszki 7, 
Kluczborku przy ul. Batorego 6a-d, Byczynie przy ul. Poznañskiej 6, Byczynie przy ul. Kluczborskiej 4, Byczynie przy ul. 
Poznañskiej  9a, Byczynie przy ul. Moniuszki 4, Byczynie przy ul. Stawowej 14, Byczynie przy ul. Ko�cielnej 6, Byczynie 
przy ul.  Rynek 9, Byczynie przy ul. Chopina 20, Byczynie przy ul. Borkowskiej 3, Byczynie przy ul. Wa³owej 3, 
Byczynie przy ul. Okrê¿nej 29, Byczynie przy ul. Rynek 1, Byczynie przy ul. Chopina 4, Byczynie przy ul.  Wa³owej 8, 
Byczynie przy ul.  D³ugiej 8, Wo³czynie przy ul. Le�nej 5a, Wo³czynie przy ul. Opolskiej 4, Wo³czynie przy ul. 
Kluczborskiej 25, Wo³czynie przy ul. M³yñskiej 2, Wo³czynie przy ul. M³yñskiej  8-10, Wo³czynie przy ul. Namys³owskiej 
32, Krapkowicach przy ul. Pu³askiego 19, G³ogówku przy ul. Ko�ciuszki 3-7, G³ogówku przy ul. Dworcowej 4, G³ogówku 
przy ul. Plac Wolno�ci 4, G³ogówku przy ul. Rynek 11, G³ogówku przy ul. Ko�ciuszki 10, G³ogówku przy ul. 3-go Maja 
26, G³ogówku przy ul. Batorego 8, G³ogówku przy ul. Skargi 9, G³ogówku przy ul. Batorego 10, G³ogówku przy ul. 
Ko�cielnej 1-3, G³ogówku przy ul. Chopina 9-13, G³ogówku przy ul. Sobieskiego 6, G³ogówku przy ul. Weso³ej 1, 
Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 141, Gogolinie przy ul. W yzwolenia 27, Gogolinie przy ul. Szkolnej 27, Gogolinie przy 
ul. Strzeleckiej 39, Strzelce Opolskie przy ul. Sienkiewicza 2. 

AG.d-1 
Odbiorcy zaopatrywani w ciep³o z kot³owni lokalnych, dla których paliwem  podstawowym jest gaz, a moc zamówiona 
przekracza 1 M W zlokalizowanych w: 
 
Opolu przy ul. O�wiêcimskiej 88, Kup przy ul. Karola Miarki 6, G³ucho³azach przy ul. Wieniawskiego , Lewinie Brzeskim 
przy ul. Moniuszki 14, Lewinie Brzeskim przy ul. M atejki 1, Byczynie przy ul. Zamoyskiego 8, Wo³czynie przy ul. 
Dworcowej 28, Wo³czynie przy ul. Partyzantów 4, Wo³czynie przy ul. Osiedle M³odych 9a.  

 

AG.d-2 
Odbiorcy zaopatrywani w ciep³o z kot³owni lokalnych, dla których paliwem  podstawowym jest gaz, za po�rednictwem 
niskotemperaturowych sieci ciep³owniczych sprzedawcy, a moc zamówiona przekracza 1 M W zlokalizowanych w: 
 
Opolu przy ul. O�wiêcimskiej 88, G³ucho³azach przy ul. Wieniawskiego, Lewinie Brzeskim przy ul. M oniuszki 14, 
Lewinie Brzeskim przy ul. Matejki 1, Byczynie przy ul. Zamoyskiego 8, Wo³czynie przy ul. Dworcowej 28, Wo³czynie 
przy ul. Partyzantów 4, Wo³czynie przy ul. Osiedle M ³odych 9a. 
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K o t ³o w n ie  o le jo w e  A O  

A O .m  O d b io rc y  z a o p a try w a n i  w  c ie p ³o  z  k o t³o w n i  lo k a ln y c h  o p a la n y c h  o le je m , d la  k tó ry c h  m o c  z a m ó w io n a  n ie  p r z e k ra c z a  1  
M W  z lo k a li z o w a n y c h  w : 

O p o lu  p rz y  u l .  P ró s z k o w s k ie j  1 5 1 ,O p o lu  p r z y  u l.  C m e n ta rn e j  7 ,  O p o lu  p r z y  u l.  G m in n e j  1 ,   B y c z y n ie  p rz y  u l .  K o s tó w  5 6 ,  
B ia ³e j  p rz y  u l.  R y n e k  6 -9 .  

K o t ³o w n ie  w ê g lo w o  -  k o k s o w e  A W  

A W . m  O d b io rc y  z a o p a try w a n i  w  c ie p ³o  z  k o t³o w n i  lo k a ln y c h  o p a la n y c h  p a liw e m  s ta ³y m , d la  k tó ry c h  m o c  z a m ó w io n a  n ie  
p r z e k ra c z a  1  M W  z lo k a li z o w a n y c h  w : 

L ig o c ie  D o ln e j  7 6 , B ¹ k o w ie  p r z y  u l.  B ra c i  B a s s y  3 2 ,  P o la n o w ic a c h  9 3 ,  S u c h y m  B o rz e  O R D M , S o w c z y c a c h  u l.  D ³u g a  3 7 ,  
W o ³c z y n ie  p rz y  u l .  K o � c iu s z k i  1 , W o ³c z y n ie  p rz y  u l.   B y c z y ñ s k ie j  2 ,  G ó ra ¿ d ¿ a c h  p rz y  u l.  C h o ru ls k ie j  5 ,  K a m ie n iu  
� l¹ s k im  p rz y  u l.  K la s z to rn e j  2 ,  B ia ³e j  p rz y  u l.  K o ³ ³a ta j a  4 ,  B ia ³e j  p rz y  u l.  R y n e k  1 0 ,  B ia ³e j  p rz y  u l.1 0 0 0 - le c ia  1 6 ,  P o k o ju  
p r z y  u l.  N a m y s ³o w s k ie j  2 2 ,  S t rz e lc a c h  O p o ls k ic h  p r z y  u l.  M a te jk i  2 1  

A W .d - 1  O d b io rc y  z a o p a try w a n i  w  c ie p ³o  z  k o t³o w n i  lo k a ln y c h  o p a la n y c h  p a liw e m  s ta ³y m , d la  k tó ry c h  m o c  z a m ó w io n a  p rz e k ra c z a  
1  M W  z lo k a li z o w a n y c h  w : 

C e n tru m  T e ra p ii  N e rw ic  -  Z a m e k  w  M o s z n e j  g m in a  S t rz e le c z k i . 

 

 

 

a )  g r u p y  t a r y f o w e  z a o p a t r y w a n e  z e  � r ó d e ³ c e n t r a ln y c h  i  s ie c i  c ie p ³ o w n i c z y c h  

 

B - 0  
O d b io rc y  z a o p a try w a n i  b e z p o � re d n io  z e  � ró d ³a  c ie p ³a  sp rz e d a w c y  

B - 1  
O d b io rc y  z a o p a try w a n i  z e  � ró d e ³ c ie p ³a  s p rz e d a w c y  z a  p o � r e d n ic tw e m  s i e c i c ie p ³o w n ic z e j  s p r z e d a w c y .  

B - 3  O d b io rc y  z a o p a try w a n i  z e  � ró d e ³ c ie p ³a  s p rz e d a w c y  z a  p o � r e d n ic tw e m  s ie c i c ie p ³o w n ic z e j  i  w ê z ³ó w  c ie p ln y c h  s p rz e d a w c y .  

 

C - 1  
O d b io rc y  z a o p a try w a n i  z  o b c e g o  � ró d ³a  c ie p ³a  z a  p o � r e d n ic tw e m  s ie c i  c ie p ³o w n ic z e j  s p rz e d a w c y .  

C - 2  O d b io rc y  z a o p a try w a n i  z  o b c e g o  � ró d ³a  c ie p ³a  i  o b c e j  s i e c i  c i e p ³o w n ic z e j   
z a  p o � re d n ic tw e m  w ê z ³ó w  c ie p ln y c h  s p rz e d a w c y  

C - 3  O d b io rc y  z a o p a try w a n i  z  o b c e g o  � ró d ³a  c ie p ³a  z a  p o � r e d n ic tw e m  s ie c i  c ie p ³o w n ic z e j   
i  w ê z ³ó w  c ie p ln y c h  s p rz e d a w c y .  

 
U w a g a : 

-  G ru p y  ta ry fo w e  B -0 ,  B -1 , B -3  z  ró ¿ n y m i  c e n a m i i  s ta w k a m i o p ³a t  w y s tê p u j¹  w  m ia s ta c h :  
 O p o le ,  B rz e g ,  G ro d k ó w , K lu c z b o rk ,  K ra p k o w ic e ,  L u b l in ie c  i  S t rz e lc e  O p o ls k ie , 

G r u p y  ta r y f o w e  C - 1 ,  C - 3 ,  C -2  w y s tê p u j ¹  w  G ³u c h o ³a z a c h .
 

IV. Ceny i stawki op³at: 

 

1. Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at 

a) grupy taryfowe zaopatrywane z kot³owni lokalnych 

KOT£OWNIE GAZOWE � AG 

Grupa taryfowa AG.m 

Wysoko�æ stawek op³at 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc 
iepln¹ 

z³/MW  7 317,60 8 927,47  

Stawka op³aty za ciep³o z³/GJ  31,78 38,77  
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G rupa taryfow a A G .d-1  

W ysoko�æ  cen  

W yszczególn ien ie Jednostk i 

netto brutto*  

z³/M W /rok 72 978,26  89 033,48  

C ena za  zam ów ion¹ m oc ciep ln¹  

rata  m iesiêczna  6  081,52  7  419,45  

C ena ciep ³a z³/G J 30,26  36,92  

C ena no�nika  c iep ³a z³/m 3 2 ,68  3 ,27  

 
G rupa taryfow a A G .d-2  

W ysoko�æ  cen  i staw ek op³at 

W yszczególn ien ie Jednostk i 

netto brutto* 

z³/M W /rok  72 978,26  89 033,48  

C ena za  zam ów ion¹ m oc ciep ln¹  

rata  m iesiêczna  6  081,52  7  419,45  

C ena ciep ³a  z³/G J 30,26  36,92  

C ena no�nika  c iep ³a  z³/m 3 2 ,68  3 ,27  

z³/M W /rok  4  470 ,16  5  453 ,60  

S taw ka op³aty sta³ej za  u s³ugi przesy³ow e 

rata  m iesiêczna  372 ,51  454 ,46  

S taw ka op³aty zm iennej za  u s³ugi przesy³ow e z³/G J 1 ,92  2 ,34  

z³/punkt 
pom iarow y/rok  

172 ,92  210 ,96  

S taw ka op³aty abonam entow ej 

rata  m iesiêczna  14,41  17,58  

 

K O T £ O W N IE O L E JO W E  � A O  
 
G rupa taryfow a A O .m  

W ysoko�æ staw ek  op³at 

W yszczególn ien ie Jednostk i 

netto brutto* 

S taw ka op ³aty m iesiêcznej za zam ów ion¹ m oc ciep ln¹ z³/M W  8 067 ,98  9  842 ,94  

Staw ka op ³aty za c iep ³o z³/G J 39 ,94  48 ,73  

 
 
K O T £ O W N IE N A  PA L IW A  ST A£ E  � A W  
 
G rupa taryfow a A W .m  

W ysoko�æ staw ek  op³at 

W yszczególn ien ie Jednostk i 
netto brutto* 

S taw ka op ³aty m iesiêcznej za zam ów ion¹ m oc 
ciep ln¹  

z³/M W  6 404 ,01  7  812 ,89  

Staw ka op ³aty za c iep ³o z³/G J 29 ,25  35 ,68  
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Grupa taryfowa A W .d-1  

W ysoko�æ cen 

W yszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/M W /rok 79 503,31  96 994,04 

Cena za zam ówion¹ m oc ciepln¹  

rata m iesiêczna 6  625,28  8  082,84 

Cena ciep³a z³/GJ 28,72 35,04 

Cena no�nika ciep³a z³/m 3 2 ,68 3 ,27 

 

a) grupy taryfow e zaopatryw ane ze �róde³ centralnych i sieci ciep³ow niczych 

O PO LE 

Grupa taryfowa B -1 

 

W ysoko�æ cen i stawek op³at 
W yszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/M W /rok 50 268,20 61 327,20 
Cena za zam ówion¹ m oc ciepln¹  

rata m iesiêczna 4  189,02 5  110,60  

Cena ciep³a z³/GJ 16,80 20,50 

Cena no�nika ciep³a z³/m 3 10,70 13,05 

z³/M W /rok 17 111,67 20 876,24 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³ow e 

rata m iesiêczna 1  425,97 1  739,68  

Stawka op³aty zm iennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 6 ,48 7 ,91 

z³/punkt 

pom iarowy/rok 
172,92 210,96 

Stawka op³aty abonam entowej 

rata m iesiêczna 14,41 17,58 

 

Grupa taryfowa B -3 

 

W ysoko�æ cen i stawek op³at 
W yszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/M W /rok 50 268,20 61 327,20 
Cena za zam ówion¹ m oc ciepln¹  

rata m iesiêczna 4  189,02 5  110,60  

Cena ciep³a z³/GJ 16,80 20,50 

Cena no�nika ciep³a z³/m 3 10,70 13,05 

z³/M W /rok 28 192,29 34 394,59 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³ow e 

rata m iesiêczna 2  349,36 2  866,22  

Stawka op³aty zm iennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 10,26 12,52 

z³/punkt 

pom iarowy/rok 
172,92 210,96 

Stawka op³aty abonam entowej 

rata m iesiêczna 14,41 17,58 
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BRZEG 
Grupa taryfowa B-1 
 

Wysoko�æ cen i stawek op³at 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/MW/rok 40 891,64 49 887,80 
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  

rata miesiêczna 3 407,64 4 157,32 

Cena ciep³a z³/GJ 15,93 19,43 

Cena no�nika ciep³a z³/m3 10,74 13,10 

z³/MW/rok 15 620,29 19 056,75 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata miesiêczna 1 301,69 1 588,06 

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 6,85 8,36 

z³/punkt 
pomiarowy/rok 

172,92 210,96 
Stawka op³aty abonamentowej 

rata miesiêczna 14,41 17,58 

 
Grupa taryfowa B-3 
 

Wysoko�æ cen i stawek op³at 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/MW/rok 40 891,64 49 887,80 
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  

rata miesiêczna 3 407,64 4 157,32 

Cena ciep³a z³/GJ 15,93 19,43 

Cena no�nika ciep³a z³/m3 10,74 13,10 

z³/MW/rok 28 018,65 34 182,75 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata miesiêczna 2 334,89 2 848,57 

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 11,08 13,52 

z³/punkt 
pomiarowy/rok 

172,92 210,96 
Stawka op³aty abonamentowej 

rata miesiêczna 14,41 17,58 

 
GRODKÓW 
Grupa taryfowa B-1 
 

Wysoko�æ cen i stawek op³at 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

Z³/MW/rok 46 830,67 57 133,42 
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  

rata miesiêczna 3 902,56 4 761,12 

Cena ciep³a z³/GJ 19,02 23,20 

Cena no�nika ciep³a z³/m3 10,90 13,30 

z³/MW/rok 12 680,18 15 469,82 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata miesiêczna 1 056,68 1 289,15 

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 9,04 11,03 

z³/punkt 
pomiarowy/rok 

172,92 210,96 
Stawka op³aty abonamentowej 

rata miesiêczna 14,41 17,58 
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Grupa taryfowa B-3 

 

Wysoko�æ cen i stawek op³at 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/MW/rok 46 830,67 57 133,42 
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  

rata miesiêczna 3 902,56 4 761,12 

Cena ciep³a z³/GJ 19,02 23,20 

Cena no�nika ciep³a z³/m3 10,90 13,30 

z³/MW/rok 24 871,25 30 342,92 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata miesiêczna 2 072,60 2 528,57 

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 10,38 12,66 

z³/punkt 

pomiarowy/rok 
172,92 210,96 

Stawka op³aty abonamentowej 

rata miesiêczna 14,41 17,58 

 

KLUCZBORK 

 

Grupa taryfowa B-1 

 

Wysoko�æ cen i stawek op³at 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/MW/rok 50 642,90 61 784,34 
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  

rata miesiêczna 4 220,24 5 148,69 

Cena ciep³a z³/GJ 18,53 22,61 

Cena no�nika ciep³a z³/m3 10,74 13,10 

z³/MW/rok 14 651,54 17 874,88 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata miesiêczna 1 220,96 1 489,57 

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 5,97 7,28 

z³/punkt 

pomiarowy/rok 
172,92 210,96 

Stawka op³aty abonamentowej 

rata miesiêczna 14,41 17,58 

 

Grupa taryfowa B-3 

 

Wysoko�æ cen i stawek op³at 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/MW/rok 50 642,90 61 784,34 
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  

rata miesiêczna 4 220,24 5 148,69 

Cena ciep³a z³/GJ 18,53 22,61 

Cena no�nika ciep³a z³/m3 10,74 13,10 

z³/MW/rok 24 149,71 29 462,65 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata miesiêczna 2 012,48 2 455,23 

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 9,28 11,32 

z³/punkt 

pomiarowy/rok 
172,92 210,96 

Stawka op³aty abonamentowej 

rata miesiêczna 14,41 17,58 
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KRAPKOWICE 

 
Grupa taryfowa B-1 

 

Wysoko�æ cen i stawek op³at 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/MW/rok 43 099,85 52 581,82 
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  

rata miesiêczna 3 591,65 4 381,81 

Cena ciep³a z³/GJ 17,19 20,97 

Cena no�nika ciep³a z³/m3 12,18 14,86 

z³/MW/rok 20 352,13 24 829,60 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata miesiêczna 1 696,01 2 069,13 

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 8,37 10,21 

z³/punkt 
pomiarowy/rok 

172,92 210,96 
Stawka op³aty abonamentowej 

rata miesiêczna 14,41 17,58 

 
Grupa taryfowa B-3 

 

Wysoko�æ cen i stawek op³at 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/MW/rok 43 099,85 52 581,82 
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  

rata miesiêczna 3 591,65 4 381,81 

Cena ciep³a z³/GJ 17,19 20,97 

Cena no�nika ciep³a z³/m3 12,18 14,86 

z³/MW/rok 29 158,82 35 573,76 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata miesiêczna 2 429,90 2 964,48 

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 12,56 15,32 

z³/punkt 
pomiarowy/rok 

172,92 210,96 
Stawka op³aty abonamentowej 

rata miesiêczna 14,41 17,58 

 

STRZELCE OPOLSKIE 

 

Grupa taryfowa B-1 

 

Wysoko�æ cen i stawek op³at 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/MW/rok 48 373,08 59 015,16 
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  

rata miesiêczna 4 031,09 4 917,93 

Cena ciep³a z³/GJ 16,73 20,41 

Cena no�nika ciep³a z³/m3 10,85 13,24 

z³/MW/rok 20 137,62 24 567,90 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata miesiêczna 1 678,13 2 047,32 

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 8,87 10,82 

z³/punkt 
pomiarowy/rok 

172,92 210,96 
Stawka op³aty abonamentowej 

rata miesiêczna 14,41 17,58 
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Grupa taryfowa B-3 

 

Wysoko�æ cen i stawek op³at 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/MW/rok 48 373,08 59 015,16 
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  

rata miesiêczna 4 031,09 4 917,93 

Cena ciep³a z³/GJ 16,73 20,41 

Cena no�nika ciep³a z³/m 3 10,85 13,24 

z³/MW/rok 31 532,90 38 470,14 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata miesiêczna 2 627,74 3 205,84 

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 11,79 14,38 

z³/punkt 

pomiarowy/rok 
172,92 210,96 

Stawka op³aty abonamentowej 

rata miesiêczna 14,41 17,58 

 

LUBLINIEC 

 

Grupa taryfowa B-0 

 

Wysoko�æ cen 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/MW/rok 42 353,93 51 671,79 
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  

rata miesiêczna 3 529,49 4 305,98 

Cena ciep³a z³/GJ 18,13 22,12 

Cena no�nika ciep³a z³/m 3 10,98 13,40 

 

Grupa taryfowa B-1 

 

Wysoko�æ cen i stawek op³at 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/MW/rok 42 353,93 51 671,79 
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  

rata miesiêczna 3 529,49 4 305,98 

Cena ciep³a z³/GJ 18,13 22,12 

Cena no�nika ciep³a z³/m 3 8,81 10,75 

z³/MW/rok 11 997,49 14 636,94 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata miesiêczna 999,79 1 219,74 

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 5,36 6,54 

z³/punkt 

pomiarowy/rok 
172,92 210,96 

Stawka op³aty abonamentowej 

rata miesiêczna 14,41 17,58 
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Grupa taryfowa B-3 

 

 

W ysoko�æ cen i stawek op³at 
W yszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/M W /rok 42 353,93 51 671,79 
Cena za zam ówion¹ m oc ciepln¹  

rata m iesiêczna 3 529,49 4 305,98 

Cena ciep³a z³/GJ 18,13 22,12 

Cena no�nika ciep³a z³/m 3 8,81 10,75 

z³/M W /rok 21 817,48 26 617,33 
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata m iesiêczna 1 818,12 2 218,11 

Stawka op³aty zm iennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 7,45 9,09 

z³/punkt 
pom iarowy/rok 

172,92 210,96 
Stawka op³aty abonam entowej 

rata m iesiêczna 14,41 17,58 

 

 

G£UCH O£AZY 

 

Grupa taryfowa C-1  

W ysoko�æ stawek op³at 

W yszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/M W /rok 15 807,89 19 285,63 

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata m iesiêczna 1 317,32 1 607,13 

Stawka op³aty zm iennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 6,01 7,33 

z³/punkt 

pom iarowy/rok 
172,92 210,96 

Stawka op³aty abonam entowej 

rata m iesiêczna 14,41 17,58 

 
Grupa taryfowa C-2  

W ysoko�æ stawek op³at 

W yszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

z³/M W /rok 11 169,23 13 626,46 

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe 

rata m iesiêczna 930,77 1 135,54 

Stawka op³aty zm iennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 4,47 5,45 

z³/punkt 

pom iarowy/rok 
172,92 210,96 

Stawka op³aty abonam entowej 

rata m iesiêczna 14,41 17,58 
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G rupa taryfow a C -3  

W ysoko�æ  staw ek  op ³a t 

W yszczegó ln ien ie  Jednostk i 

netto  b ru tto* 

z³/M W /rok 26 977 ,12  32 912 ,09  

S taw k a op ³aty sta ³ej za  u s³ugi p rzesy³ow e 

ra ta  m iesiêczna 2  248 ,09  2  742 ,67  

S taw ka op ³aty zm iennej za  us³ugi p rzesy³ow e z³/G J 9 ,32  11,37  

z³/punkt 
pom iarow y/rok  

172 ,92  210 ,96  

S taw ka op ³aty abonam en tow ej 

ra ta  m iesiêczna 14,41  17,58  

 
*  ceny i staw k i op³at bru tto zaw iera j¹  podatek  od  tow arów  i u s³ug w  w ysoko�ci 22 %  

W rozliczeniach z odbiorcami ciep³a z grup taryfowych C-1,
C-2 i C-3, poza stawkami op³at wymienionymi w niniejszej taryfie,
stosowane bêd¹ równie¿ ceny za zamówion¹ moc ciepln¹, ceny
ciep³a, ceny no�nika ciep³a oraz stawki op³at sta³ych i zmiennych
za us³ugi przesy³owe w wysoko�ci ustalonej w taryfie dla ciep³a
G³ucho³askich Zak³adów Papierniczych.

2. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
1) W przypadku przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za przy-

³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z
nak³adów ustalonych w oparciu o kosztorysowe normy nak³adów
rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czyn-
ników produkcji dla potrzeb sporz¹dzenia kosztorysu inwestor-
skiego, okre�lonego w przepisach wydanych na podstawie art.
35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zmianami), obo-
wi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpo-
wiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2) W razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie przy³¹-
czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kal-
kulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i
budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹cze-
nia, okre�lony w z³o¿onej  w toku przetargu ofercie, pod warun-
kiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu
norm i cen, o których mowa w pkt. 1).

V. Sposób obliczania op³at

Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹, po-
bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ lub stawki
op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy
taryfowej.

Op³ata za ciep³o, pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym
nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci dostarczonego cie-
p³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiaro-
wo-rozliczeniowego zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a ciepl-
nego lub zewnêtrznych instalacji odbiorczych albo w innych miej-
scach rozgraniczenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okre�lo-
nych w umowach, oraz ceny lub stawki op³aty za ciep³o dla danej
grupy taryfowej.

Op³ata za no�nik ciep³a, pobierana za ka¿dy miesi¹c, w
którym nast¹pi³ pobór no�nika ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci no-
�nika ciep³a dostarczonego do nape³niania i uzupe³nienia ubyt-
ków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie
odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainsta-
lowanego w wê�le cieplnym, oraz ceny no�nika ciep³a dla danej
grupy taryfowej.

Miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe, po-
bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
danej grupy taryfowej.

Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe, pobierana za ka¿dy
miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci
dostarczonego ciep³a ustalonej na podstawie odczytów wskazañ
uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przy³¹-
czu do wêz³a cieplnego lub zewnêtrznych instalacji odbiorczych
albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urz¹dzeñ i
instalacji okre�lonych w umowach, oraz stawki op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe dla danej grupy taryfowej.

Miesiêczna rata op³aty abonamentowej, pobierana w ka¿-
dym miesi¹cu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i 1/12
stawki op³aty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

VI. Warunki stosowania cen i stawek op³at

Ustalone w taryfie ceny i stawki op³at obowi¹zuj¹ przy za-
chowaniu standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców okre�lo-
nych w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ

uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
- niedotrzymywania przez przedsiêbiorstwo energetyczne

standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y

ciep³a,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych

odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okre�lone w roz-

dziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podstawie

cen i stawek op³at netto.

VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek op³at

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do og³oszenia w Dziennikach Urzêdo-
wych Województwa Opolskiego oraz �l¹skiego i przedsiêbior-
stwo wprowadza taryfê do stosowania nie wcze�niej ni¿ po up³y-
wie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy bêd¹ powiadamiani pisemnie o wpro-
wadzaniu nowych cen i stawek op³at z wyprzedzeniem, co naj-
mniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.
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