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1256

Uchwa³a Nr VI/65/03
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 20 czerwca  2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Chrzelice

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r.  Nr 142  poz.1591;
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i  Nr  214
poz. 1806 ),  Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Statut So³ectwa Chrzelice, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§  2. Traci moc uchwa³a Nr V/44/94 Rady Miejskiej w Bia³ej
z dnia 21 listopada 1994r. w sprawie uchwalenia statutów Samorz¹-
du Mieszkañców Wsi i Osiedli w stosunku do w/w so³ectwa .

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VI/65/03
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 20 czerwca 2003 r.

Statut
So³ectwa  Chrzelice

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. So³ectwo Chrzelice obejmuje obszar o pow. 4.195,22  ha,
a jego granice okazane s¹ na mapce Gminy Bia³a stanowi¹cej
za³¹cznik do niniejszego Statutu.

§ 2. So³ectwo Chrzelice  jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i  Osiedlem Nr 1 i 2  w
mie�cie Bia³a tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Bia³a.

§ 3. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa Chrzelice dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami),

2) Statutu Gminy Bia³a, przyjêtego ucwa³¹ Rady Miejskiej
w Bia³ej Nr VII/68/00 z dnia 30 marca 1999 r. z pó�n. zm.,

3) niniejszego Statutu.

§ 4. Powo³anie, znoszenie, podzia³,  ³¹czenie oraz zmiana
granic so³ectwa nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej na
wniosek mieszkañców obszaru, którego jednostka ta obejmuje
lub ma obejmowaæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady
Miejskiej, Burmistrza) po przeprowadzeniu konsultacji z miesz-
kañcami tego obszaru

Rozdzia³ 2
Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 5. Celem  so³ectwa jest wyra¿enie i zaspokojenie zbio-
rowych potrzeb jego mieszkañców, okre�lenie warunków dla
racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz two-

rzenie warunków do pe³nego uczestnictwa mieszkañców w ¿y-
ciu wspólnoty so³eckiej.

§ 6. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania prze-

strzennego so³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwe-
stycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypo-
czynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania;

2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania;

3) d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i es-
tetyki so³ectwa;

4) troska o �rodowisko naturalne oraz promowanie dzia-
³añ proekologicznych;

5) inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i nie-
pe³nosprawnych;

6) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi  w za-
kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.

2. Rada Miejska na wniosek  so³ectwa w drodze odrêbnej
uchwa³y mo¿e przekazaæ okre�lone sk³adniki mienia komunal-
nego so³ectwu do korzystania.

3. Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
so³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a.

§ 7. Zadania okre�lone w § 7 so³ectwo  realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

so³ectwa;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;

4) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa oraz kierowa-
nia do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

5) udzia³ So³tysa w sesjach Rady Miejskiej.

Rozdzia³ 3
Struktura organizacyjna

§ 8. 1. Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest so³ec-
two s¹:

1) Zebranie Wiejskie - organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) So³tys - organ wykonawczy so³ectwa;
3) Rada So³ecka - organ wspomagaj¹cy so³tysa w funk-

cjach wykonawczych.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e

lub dora�ne organy so³ectwa, okre�laj¹c zakres ich dzia³ania.

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Miejskiej.

2. Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Rozdzia³ 4
Zebranie Wiejskie

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.
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2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy zameldowani lub stale zamieszkuj¹cy na obszarze
so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

3. Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do:
1) zabrania g³osu w dyskusji;
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³;
3) g³osowania;
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu;
3) na wniosek Rady So³eckiej;
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okre�lo-

nych w ust. 1 pkt. 2 - 4 powinno odbyæ siê najpó�niej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

4. W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania zebrania przez So³tysa,
zebranie zwo³uje Rada So³ecka w tym samym trybie co So³tys.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w so³ectwie lub
inny przyjêty w so³ectwie sposób.

2. Dla prawomocno�ci uchwa³, opinii,  niezbêdna jest obec-
no�æ co najmniej 20 % upowa¿nionych mieszkañców so³ectwa.

3. Zebraniu Wejskiemu z zastrze¿eniem § 30 ust. 4 prze-
wodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ prze-
wodnicz¹cego zebrania.

§ 13. 1. G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których ustawa przewiduje g³o-
sowanie tajne.

2. Uchwa³y , rozstrzygniêcia zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów oznacza przynajmniej o jeden
g³os wiêcej "za" od g³osów "przeciwnych".

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³ec-

kiej lub poszczególnych jej cz³onków;
2) rozpatruje sprawozdania z pracy so³ectwa;
3) podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie

tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia so³ectwa;
4) uchwala roczny plan finansowo - rzeczowy so³ectwa;
5) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców

wsi sprawach, a w szczególno�ci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-

cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego so³ectwa i
jego realizacji,

b) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek han-
dlowych, us³ugowych;

c) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alno�æ mo¿e byæ uci¹¿liwa dla otoczenia,

d) gospodarowania mieniem gminnym na terenie so³ectwa,
e) utrzymanie, remonty, konserwacja obiektów mieszkal-

nych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w ra-
mach ustaleñ planu zadañ gospodarczych gminy,

f) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Miej-
ska, Burmistrz uzna za celow¹,

2. Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przed-
stawienia organom gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii i
wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania so³ectwa.

§ 15. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-

kazuje Burmistrzowi Bia³ej.
2. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia

we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

3. O sposobie za³atwienia sprawy Burmistrz informuje
So³tysa.

§ 16. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Miejskiego, jednostek organizacyjnych gminy dla refe-
rowania spraw i udzielania wyja�nieñ.

§ 17. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ:

1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie;

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwier-
dzenie jego prawomocno�ci;

3) zatwierdzony porz¹dek obrad;
4) sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z

poprzedniego zebrania;
5) przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³o-

wanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków;
6) podjête uchwa³y na zebraniu;
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania

przekazuje siê Burmistrzowi.

§ 18. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo
nawi¹zuje wspó³pracê z  s¹siednimi so³ectwami, zawiera poro-
zumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

§ 19. So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu admi-
nistracyjnym na zasadach okre�lonych w Kodeksie postêpo-
wania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych, je¿eli jest
to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przema-
wia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

Rozdzia³ 5
So³tys, Rada So³ecka

§ 20. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienie sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.

§ 21. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa, wybra-
nym przez Zebranie Wiejskie.

§ 22.1. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y w
szczególno�ci:

1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich, z wyj¹tkiem zebrañ okre-
�lonych w § 30, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania,  pro-
jekt porz¹dku obrad oraz informowanie o tym mieszkañców na
7 dni przed terminem zebrania;

2) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej;
3) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
4) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawoz-

dania z swej dzia³alno�ci;
5) wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów so³ectwa;
6) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem w realizacji

zadañ so³ectwa;
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8) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej w Bia³ej;
9) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Burmistrza;
10) inkasowanie podatków i op³at lokalnych za prowizj¹

okre�lon¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej;
11)  reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz, w tym tak¿e w

zakresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej so³ectwa;
12) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, insty-

tucji w sprawach dotycz¹cych so³ectwa;
13) wspó³praca z w³a�ciwymi organami w sprawach zapo-

biegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej  przys³uguj¹cej funk-

cjonariuszom publicznym.

§ 23. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

§ 24. Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charakte-
rze doradczym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹-
cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej inicjaty-
wy, jak i na wniosek So³tysa.

§ 25. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

§ 26. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa , a w szcze-
gólno�ci do:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ectwa ;

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców;

3) wspó³dzia³ania z w³a�ciwymi organizacjami w celu wspól-
nej realizacji zadañ wsi;

4) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach nie bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego;

5) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa, oraz realizacji zadañ samorz¹du;

6) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

§ 27. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³y-
wanych przez So³tysa wsi.

2. Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestni-
czy w nim co najmniej po³owa cz³onków.

§ 28. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedze-
nia przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i
spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, omawiaæ plany oraz za-
mierzenia, podejmowaæ inicjatywy wspó³dzia³ania.

§ 29. 1. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynno�ciach podejmowanych miêdzy zebraniami.

Rozdzia³  6
Zasady i tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 30. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska  w terminie do 4 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Miejskiej.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz, okre�laj¹c
dzieñ, miesi¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo�ci miesz-

kañcom so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.

4. Burmistrz lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Bur-
mistrza dokonuje otwarcia zebrania stwierdza jego prawomoc-
no�æ oraz prowadzi dalsz¹ czê�æ zebrania.

§ 31. 1. Dla dokonania wa¿no�ci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³oso-
wania.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno-
�ci wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie, tj. po up³ywie 0,30 min. bez wzglêdu na
ilo�æ mieszkañców, zapewniaj¹ca jednak liczbê osób potrzeb-
nych do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje pe³nolet-
nim  mieszkañcom so³ectwa, maj¹cym sta³e zameldowanie
lub stale zamieszkuj¹cym na obszarze so³ectwa.

4. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³o-
sowania okre�la Burmistrz na podstawie dokumentacji ewi-
dencji ludno�ci.

5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹
zobowi¹zani do podpisania listy obecno�ci.

§ 32. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie 3 osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych do g³o-
sowania uczestników Zebrania Wiejskiego

Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;
2) przeprowadzenie g³osowania;
3) ustalenie wyników g³osowania;
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów;
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przepro-

wadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.

§ 33. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uczestników Ze-
brania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

3. Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandy-
dowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nie-
obecno�ci na Zebraniu Wiejskim.

§ 34. 1. G³osowanie odbywa siê  odrêbnie dla wyboru
So³tysa i Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.

§ 35. Wybory So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.

§ 36. 1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ec-
twa g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych piecz¹tk¹
Rady Miejskiej.

2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1) w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania

pozostawiono tylko jedno nie skre�lone nazwisko;
2) w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do

g³osowania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.
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4. W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³o-
sów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowa-
niu tym bior¹ tylko udzia³ kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.

5. W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie,
decyzje podejmuje Zebranie Wiejskie.

§ 37. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:

1) �mierci;
2) rezygnacji w toku kadencji;
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji;
4) utraty prawa wybieralno�ci.

§ 38. 1. So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezpo�rednio od-
powiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Ze-
branie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu So³ectwa,
uchwa³ Rady Miejskiej i Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów so³ectwa kierowany jest
do Burmistrza.

Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.
3. Zebranie Wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania

So³tysa b¹d� Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz ustalaj¹c miej-
sce, dzieñ i godzinê zebrania.

4. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który
nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³ siê prze-
stêpstwa i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.

5. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 20 %  mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zain-
teresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych przyczyn.

8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu tajnym.

§ 39. 1. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³-
tysa.

2. W przypadku przedterminowego odwo³ania So³tysa, z
chwil¹ wyboru nowego So³tysa wygasa kadencja Rady So³ec-
kiej i wybiera siê nowy sk³ad osobowy.

§ 40. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa czy
Rady So³eckiej, Rada Miejska zarz¹dza  w terminie do 60 dni
wybory uzupe³niaj¹ce.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre-
�lonych w § 34 - 36   niniejszego Statutu.

3. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji orga-
nów jednostek pomocniczych.

Rozdzia³ 7
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa

§ 41. 1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

1) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹  mienia;
2) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z

jego aktualnym przeznaczeniem;
3) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysta-

niem mienia, którym zarz¹dza w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej;

4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-
stania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Bur-
mistrzem zasad i warunków tych czynno�ci;

5) pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.

§ 42. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowa-
dzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

§ 43. 1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) �rodki wyodrêbnione w bud¿ecie Gminy na wspieranie

dzia³alno�ci so³ectw;
2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników

mienia komunalnego przekazywanego so³ectwu
4) wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,

wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

§ 44. 1. So³ectwo ma prawo do korzystania ze �rodków
bud¿etu gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alno�ci
so³ectw i osiedli.

2. Wniosek (uchwa³ê) Zebrania Wiejskiego o przyznanie
�rodków finansowych z bud¿etu gminy, So³tys przedk³ada Bur-
mistrzowi  w terminie do 15 pa�dziernika ka¿dego roku.

3. �rodki finansowe so³ectwo przeznacza na realizacjê
zadañ planu rzeczowo - finansowego so³ectwa a w szczególno-
�ci na :

1) utrzymanie dróg polnych;
2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego so³ectwa;
3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych so³ectwu;
4) zagospodarowanie miejscowych potrzeb kulturalno -

o�wiatowych i sportowych.
4. Burmistrz analizuje zg³oszone potrzeby so³ectwa pod

k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje o
wielko�ci przyznania �rodków finansowych na wnioskowane cele.

5. Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie so³ec-
twa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.

Rozdzia³ 8
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 45. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetel-
no�ci i gospodarno�ci.

§ 46. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada Miejska;
2) Burmistrz.

§ 47. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za
pomoc¹ Komisji Rewizyjnej, która dokonuje kontroli gospodarki
finansowej so³ectwa, zgodnie z uchwalonym planem kontroli.

§ 48. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa
sprawuje Burmistrz, który zobowi¹zany jest do:

1) czuwania aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie;

2) stworzenie warunków aby organy so³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

§ 49. 1. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby
�rodki finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z przepi-
sami i Statutem So³ectwa.

2. Burmistrz je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so-
³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji,
s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Od stanowiska Burmistrza w sprawach okre�lonych w ust.
1 organy so³ectwa mog¹ wnie�æ odwo³anie do Rady Miejskiej.
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§ 50. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania so-
³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

Rozdzia³ 9
Postanowienia koñcowe

§ 51. Zmiany do  Statutu uchwala  Rada Miejska z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i
na zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

§ 52. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.



Na podstawie art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierz¹t ( Dz. U. Nr 111, poz. 724;  1998r. Nr 106, poz.
668; 2000 r. Nr 12, poz. 136; 2001r. Nr 3, poz. 21, Nr 111, poz.
1194; 2002r. Nr 135, poz. 1141 ) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy
z dnia  8  marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. 2001r.
Nr 142, poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) i § 2 rozpo-
rz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wy³apywania
bezdomnych zwierz¹t ( Dz. U. Nr 116, poz. 753 ), po uzgodnieniu
z Pañstwowym Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kluczbor-
ku oraz po zasiêgniêciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzê-
tami, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Wy³apywanie zwierz¹t bezdomnych z terenu gminy
Byczyna ma charakter sta³y. Prowadzone bêdzie na podstawie
zawartej umowy przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego uprawnie-
nia weterynaryjne.

§ 2.1. Wy³apane zwierzêta umieszczane bêd¹ w Przytuli-
sku dla zwierz¹t bezdomnych w Byczynie.
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Uchwa³a Nr VIII/79/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 12 czerwca 2003r.

w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t z terenu gminy Byczyna oraz rozstrzygania  o sposobie dalszego
postêpowania z nimi.

2. Umieszczone w Przytulisku zwierzêta po odbyciu mak-
symalnie siedmiodniowej a w przypadku podejrzenia o w�cie-
kliznê dziesiêciodniowej kwarantanny, wydane zostan¹ opie-
kunom po pobraniu równowarto�ci poniesionych kosztów zwi¹-
zanych z pobytem zwierz¹t w Przytulisku. Natomiast w przypad-
ku nie zg³oszenia siê opiekuna, wy³apane zwierzêta zostan¹
przekazane na podstawie zawartej przez Gminê umowy do
schroniska dla zwierz¹t bezdomnych.

3. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami humani-
tarnymi, konieczno�ci¹ sanitarn¹ oraz nadmiern¹ agresywno-
�ci¹ powoduj¹c¹ bezpo�rednie zagro¿enie dla zdrowia lub
¿ycia ludzkiego, mo¿liwe jest usypianie zwierz¹t na podstawie
orzeczenia lekarza weterynarii.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

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

 Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Byczynie

             Józef Lucjan Kêdzia

- 5505 -            Poz. 1257-1258
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Uchwa³a Nr VII/41/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia  16 czerwca 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr Sp 1, obejmuj¹cego dzia³ki Nr 216, 226/1 227
oraz czê�æ dzia³ki Nr 219 przy ulicy Guznera w Spóroku.

Na podstawie art. 10, 11 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz.139 z pó�n. zm. ),  art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.)  oraz w zwi¹zku  z uchwa³¹  Rady Miejskiej w
Kolonowskiem Nr XXXVIII/227/02 z dnia 20 czerwca 2002 r.- Rada
Miejska w Kolonowskiem uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Nr Sp 1, obejmuj¹cy dzia³ki Nr 216, 226/1, 227 oraz
czê�æ dzia³ki Nr 219 przy ulicy Guznera w Spóroku.

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go Nr Sp 1, obejmuj¹cy dzia³ki Nr 216, 226/1, 227 oraz czê�æ
dzia³ki Nr 219 przy ulicy Guznera w Spóroku sk³ada siê z:

1) ustaleñ planu zawartych w uchwale,
2) rysunku planu na mapie w skali 1: 500, stanowi¹cego

za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Przedmiotem planu s¹ ustalenia dotycz¹ce przezna-

czenia terenów, sposobu ich zagospodarowania wraz z infra-
struktur¹, okre�lone w art. 10 ust. 1 w punktach 1-10 wymienio-
nej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie
wynikaj¹cym z okre�lonych planem rodzaju funkcji terenu.

3. Celem opracowania planu, wymienionego w ust. 1 jest
przeznaczenie terenu by³ego przedszkola na zabudowê miesz-
kaniow¹ nisk¹ z us³ugami niesprecyzowanymi  (mog¹ to byæ
us³ugi rzemios³a, handlu, gastronomii i inne o podobnym cha-
rakterze); przeznaczenie terenu by³ej szko³y na  us³ugi kultury np.
wiejski dom spo³eczny z towarzysz¹cym terenem  sportowym i
placem zabaw dla dzieci; przeznaczenie terenu obecnego placu
zabaw na  zabudowê mieszkaniow¹ nisk¹ z us³ugami niespre-
cyzowanymi.

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

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

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej ;

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y;

4) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, nor-
my bran¿owe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wy-
nikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych;
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5)  przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia   terenu, które powinno przewa¿aæ na
danym obszarze, okre�lonego symbolem literowym  i wyzna-
czonego obowi¹zuj¹cymi lub orientacyjnymi liniami rozgranicza-
j¹cymi i  liniami    wewnêtrznego podzia³u terenów;

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

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

8) obiektach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
budynki pomocnicze, gospodarcze, gara¿e, obiekty ma³ej archi-
tektury  oraz inne urz¹dzenia pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec prze-
znaczenia terenu lub budynku, a tak¿e lokale u¿ytkowe;

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

10) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ tere-
ny w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych  ulic i innych urz¹dzeñ po-
wszechnie dostêpnych lub okre�lonych za dostêpne przez w³a-
dze samorz¹dowe;

11) zabudowie mieszkaniowej niskiej - nale¿y przez to
rozumieæ zabudowê mieszkaniow¹ nie przekraczaj¹c¹ dwóch
kondygnacji nadziemnych i poddasza u¿ytkowego, obejmuj¹c¹
budynki jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne zawieraj¹ce
dwa mieszkania, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹-
cych w nich rodzin  budynkami gara¿owymi i gospodarczymi;

12) zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny na wydzielonej dzia³-
ce lub  zespó³ takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla po-
trzeb mieszkaj¹cych w nich rodzin budynkami gara¿owymi i go-
spodarczymi;

13) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ ogólnodostêpny
budynek u¿yteczno�ci publicznej,  zespó³ budynków lub teren,
przeznaczone do wykonywania funkcji: kultury, sportu, handlu,
gastronomii, rzemios³a oraz innych podobnych funkcji;

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

15) odleg³o�ciach i strefach ograniczeñ zabudowy - na-
le¿y przez to rozumieæ  ograniczenia  wywo³ane obecno�ci¹ lub
dzia³aniem istniej¹cych i planowanych funkcji terenu,   urz¹dzeñ
i sieci technicznych, wymagaj¹cych zachowania  odleg³o�ci od
innych funkcji  lub terenów  stosownie do wymaganych  stan-
dardów technicznych, b¹d� nie powodowania lub unikniêcia
zagro¿eñ i uci¹¿liwo�ci ;

16) zagro¿eniach i uci¹¿liwo�ciach - nale¿y przez to ro-
zumieæ zjawiska fizyczne lub stany  przekraczaj¹ce standardy
okre�lone w przepisach odrêbnych, a w szczególno�ci  szkodli-
we promieniowanie i oddzia³ywanie pól elektromagnetycznych,
ha³as, wibracje,  zanieczyszczenie powietrza, gruntu lub wód,
zalewanie wodami;

17)  �rodowisku - rozumie siê przez to ogó³ elementów
przyrodniczych, w tym tak¿e  przekszta³conych w wyniku dzia³al-
no�ci cz³owieka, a w szczególno�ci  powierzchniê    ziemi, kopa-
liny, wody, powietrze, zwierzêta i ro�liny, krajobraz oraz klimat;

18)  znacz¹cym oddzia³ywaniu na �rodowisko - nale¿y
przez to rozumieæ oddzia³ywania przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które wymagaj¹  sporz¹dze-

nia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko oraz oddzia³ywania
rodzaju  przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia ra-
portu o oddzia³ywaniu na  �rodowisko mo¿e byæ wymagany;

19)  walorach krajobrazowych  i kulturowych �rodowi-
ska - rozumie siê przez to  warto�ci ekologiczne, estetyczne,
widokowe i kulturowe terenu i zwi¹zanych    z nim elementów
przyrodniczych, ukszta³towanych przez si³y przyrody lub   w wyni-
ku dzia³alno�ci cz³owieka.

§ 4. PRZEZNACZENIE TERENÓW

1. MN/UX - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe -
tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej z us³ugami niesprecy-
zowanymi (mog¹ to byæ us³ugi handlu, gastronomii rzemios³a i
inne o podobnym charakterze)  wraz z urz¹dzeniami budowlany-
mi i jako przeznaczenie towarzysz¹ce:  parkingi - (KP).

Na terenach tych:
1) adaptuje siê istniej¹cy budynek by³ego przedszkola oraz

przeznacza siê woln¹ dzia³kê na cele  zabudowy mieszkaniowej
niskiej z us³ugami;

2) okre�la siê udzia³ us³ug o powierzchni nie przekracza-
j¹cej  50%  powierzchni u¿ytkowej budynków na dzia³ce ( w tym
budynków gospodarczych);

3) nakazuje siê, aby intensywno�æ zabudowy i utwardze-
nia dzia³ek nie przekracza³y 70% ich powierzchni (w tym: budyn-
ki, nawierzchnie utwardzone, doj�cia, dojazdy     i parkingi, tara-
sy i trwa³e urz¹dzenia rekreacyjne),  pozosta³¹ czê�æ dzia³ek
nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie;

4) ustala siê zakaz  realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko  lub mog¹cych powodo-
waæ zagro¿enia i uci¹¿liwo�ci okre�lone w przepisach szcze-
gólnych;

5) ustala siê zakaz  realizacji obiektów wymagaj¹cych wie-
lokrotnej obs³ugi transportowej (ponad  2 kursy na dobê ) oraz
ciê¿kiego transportu dostawczego ( ponad 3,5 tony );

6) parkingi i gara¿e dla zabudowy mieszkaniowej i us³ug
winny byæ zlokalizowane w ca³o�ci w obrêbie granic dzia³ek:
parkingi  w ilo�ciach okre�lonych  w § 8, ust.4, pkt 1 i 2 niniejszej
uchwa³y;  gara¿e w ilo�ci maksimum 2 stanowiska na dzia³ce.

2. U - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - UK, UX
lub towarzysz¹ce -(US) - tereny us³ug na wydzielonych dzia³kach
z urz¹dzeniami budowlanymi:

a) us³ugi kultury UK,
b) us³ugi niesprecyzowane  UX.
c) us³ugi sportu (US),
i jako przeznaczenie towarzysz¹ce:  parkingi - (KP).

Na terenach tych:
1) adaptuje siê budynek by³ej szko³y na cele us³ug kultury

- UK i us³ug niesprecyzowanych - UX;
2) adaptuje siê istniej¹cy plac sportowy - (US) i przezna-

cza pod lokalizacjê boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz
placu zabaw wraz z elementami ma³ej architektury, zieleni¹ to-
warzysz¹c¹ i zagospodarowaniem terenu;

3) ustala siê zakaz budowy budynków na terenie oznaczo-
nym symbolem (US), na terenie tym dopuszcza siê budowê
tymczasowych obiektów budowlanych;

4) ustala siê zakaz  realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko lub mog¹cych powodowaæ za-
gro¿enia i uci¹¿liwo�ci okre�lone w przepisach szczególnych;

5) ustala siê zakaz  realizacji obiektów wymagaj¹cych wie-
lokrotnej obs³ugi transportowej (ponad  2 kursy na dobê )  oraz
ciê¿kiego transportu dostawczego ( ponad 3,5 tony );

6) parkingi dla nowego lub modernizowanego budynku
powinny byæ zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt
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bêdzie wznoszony lub modernizowany, w ilo�ciach okre�lonych
w § 8, ust. 4, pkt 2 niniejszej uchwa³y.

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

1. Zabudowa mieszkaniowa niska z us³ugami na tere-
nach oznaczonych symbolem MN/UX:

1) dla budynku istniej¹cego( by³e przedszkole ) nakazuje
siê zachowaæ kszta³t dachu oraz ganek od strony wschodniej
budynku;

2) ustala siê wysoko�æ planowanego budynku mieszkal-
nego , która nie mo¿e przekraczaæ 2 kondygnacji, (w tym  podda-
sze u¿ytkowe w dachu stromym ) i 11,0 m  liczonych od po-
wierzchni terenu do kalenicy;

3) dla budynku planowanego zaleca siê stosowaæ dach
dwuspadowy,  symetryczny o k¹cie nachylenia  300 - 450  kryty
dachówk¹ lub materia³em odpowiadaj¹cym dachówce;

4) ustala siê poziom podpiwniczenia budynku mieszkal-
nego na wysoko�ci poziomu parteru nie wy¿ej ni¿ 1,5 m nad
poziomem terenu, natomiast w przypadku wystêpowania wody
gruntowej na g³êboko�ci mniej ni¿ 1,0 m pod powierzchni¹  te-
renu,  zaleca siê projektowanie budynków bez podpiwniczenia;

5) ustala siê, ¿e  wysoko�æ budynków gospodarczych i
gara¿y nie mo¿e przekroczyæ 1 kondygnacji z dachem wysokim;

6) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy wg ozna-
czeñ na rysunku planu.

2. Obiekty us³ugowe na terenach oznaczonych symbolem
UK, UX:

1) w razie przebudowy lub odtworzenia budynków istnie-
j¹cych ich wysoko�æ nie mo¿e  przekraczaæ wysoko�ci istniej¹-
cego budynku dwukondygnacyjnego;

2)  ustala siê, ¿e wysoko�æ budynków gospodarczych i
towarzysz¹cych nie mo¿e  przekroczyæ 1 kondygnacji naziemnej
z dachem wysokim;

3)  ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy wg ozna-
czeñ na rysunku planu.

3. Obiekty us³ugowe - budynki u¿yteczno�ci publicznej,
drogi i chodniki nale¿y wyposa¿yæ w   rozwi¹zania techniczne lub
urz¹dzenia zapewniaj¹ce niezbêdne warunki do korzystania z
nich przez osoby niepe³nosprawne,  w szczególno�ci porusza-
j¹ce siê na wózkach  inwalidzkich.

§ 6. ZASADY I WARUNKI PODZIA£U TERENÓW

1. Dla terenu us³ug oznaczonego  symbolem UK, UX, ( US ),
( KP ) okre�la siê:

1) granice terenu  wyznaczone liniami  rozgraniczaj¹cymi
ulic oraz  granicami w³asno�ci terenu, które s¹ oznaczone na
rysunku planu;

2) linie wewnêtrznego podzia³u terenu, wydzielaj¹ce tere-
ny przeznaczenia towarzysz¹cego jak: teren us³ug sportowych
(US) i teren parkingu (KP), które s¹ oznaczone na rysunku planu.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej niskiej z us³uga-
mi, oznaczonych symbolem MN/UX okre�la siê:

1) granice terenu  wyznaczone  liniami  rozgraniczaj¹cymi
ulic oraz  granicami w³asno�ci terenu, które s¹ oznaczone na
rysunku planu;

2) linie wewnêtrznego podzia³u terenu, wydzielaj¹ce tere-
ny przeznaczenia towarzysz¹cego - teren parkingu (KP), które
s¹ oznaczone na rysunku planu.

§ 7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TE-
RENÓW

1. Zasady ochrony zasobów wodnych G³ównego Zbiorni-
ka Wód Podziemnych nr 333 "Opole-Zawadzkie" i  G³ównego

Zbiornika Wód Podziemnych nr 335 " Krapkowice - Strzelce Opol-
skie", okre�lone w przepisach szczególnych i decyzjach admini-
stracyjnych nale¿y stosowaæ w obszarze planu.

2. Nale¿y w pe³ni  respektowaæ zasady ochrony �rodowi-
ska  okre�lone w przepisach szczególnych na obszarze chro-
nionego krajobrazu " Lasy Stobrawsko - Turawskie", w którego
granicach jest po³o¿ony obszar planu.

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

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

2) w zakresie gospodarki �ciekowej:
a) zakazuje wprowadzania �cieków do ziemi i wód po-

wierzchniowych
b) nakazuje siê uregulowanie gospodarki �ciekami byto-

wymi oraz �ciekami pochodz¹cymi z wód opadowych i roztopo-
wych , zgodnie z ustaleniem § 9, ust. 2 i 3 niniejszej uchwa³y;

3) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala siê:
a) wymóg prowadzenia zorganizowanej selektywnej zbiórki

odpadów, czasowego ich gromadzenia  oraz  wywóz na sk³ado-
wisko komunalne poza obszarem opracowania planu,

b) zakaz sk³adowania odpadów komunalnych oraz innych
odpadów na obszarze planu;

4) w zakresie zachowania i ochrony istniej¹cego ukszta³-
towania powierzchni ziemi:

a)  nakazuje siê na obszarze  planu zachowanie istniej¹-
cego ukszta³towania powierzchni terenu, ograniczaj¹c prace
niwelacyjne do niezbêdnego minimum,

b) zakazuje siê wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kszta³caj¹cych rze�bê terenu.

4. W  zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê obowi¹-
zek zachowania dla terenów normowanych MN dopuszczalne
poziomy ha³asu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi;

5. Nakazuje siê zachowanie istniej¹cych warto�ciowych
drzew, zespo³ów zadrzewieñ i krzewów;

6. Przy dokonywaniu nowych nasadzeñ drzew i krzewów
stosowaæ gatunki pochodzenia rodzimego w³a�ciwe dla lokal-
nego siedliska.

§ 8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

1. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce  przestrzeñ publiczn¹ w
zakresie komunikacji i wprowadza siê nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê
funkcjonaln¹ wg oznaczeñ:

1) KZ - ulica klasy zbiorczej uk³adu obs³uguj¹cego;
Ulica Guznera ,w ci¹gu drogi powiatowej  nr 27-816   przy-

lega do zachodniej  granicy opracowania - pas drogowy tej ulicy
po³o¿ony jest poza granicami planu i nie ustala siê w planie
jego szeroko�ci;

- normatywna szeroko�æ pasa ulicy w liniach rozgranicze-
nia -                                                                                           15,0 m ;

2) KD - ulica klasy dojazdowej uk³adu obs³uguj¹cego
          - szeroko�æ w liniach rozgraniczenia ustalona w planie -

                                                                                                         10,0 m .
2. W liniach rozgraniczenia ulic dopuszcza siê:
1) ruch ko³owy i postój pojazdów ( jezdnie, wjazdy na teren),
2) ruch pieszy i ruch rowerowy ( chodniki),
3) infrastrukturê techniczn¹ podziemn¹ na warunkach

okre�lonych w przepisach szczególnych,
4) lokalizacjê w sposób nie ograniczaj¹cy bezpieczeñstwa

ruchu, jak: obiektów in¿ynierskich oraz urz¹dzeñ technicznych
zwi¹zanych  z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

3. (KP)- ustala siê jako przeznaczenie towarzysz¹ce  - te-
ren parkingów samochodowych  wraz z dojazdami  i zieleni¹.

Dziennik Urzêdowy
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4. Ustala siê minimalne ilo�ci miejsc parkingowych w
obrêbie terenu (KP) w ilo�ciach wynikaj¹cych ze wska�ników
obs³ugi motoryzacji:

1) w zabudowie mieszkaniowej niskiej  z us³ugami ozna-
czonej symbolem MN/UX - 0.5 - 1.0  stanowiska / mieszkanie oraz
dla us³ug wg pkt 2,

2) w zabudowie us³ugowej oznaczonej symbolami UK,
UX, (US):

a) 1- 2 stanowisk/ 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
b) 1,5 - 2 stanowisk/ 10 miejsc konsumpcyjnych,
c) 1 stanowisko/ 10 jednoczesnych u¿ytkowników.

§ 9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

1. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
a) �ród³o zaopatrzenia w wodê -  z istniej¹cych  ujêæ wodo-

ci¹gowych na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci,
b) sieci wodoci¹gowe magistralne i rozdzielcze winny byæ

prowadzone w obrêbie pasów ulicznych, zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami szczególnymi, z uwzglêdnieniem dostêpno�ci
wody dla celów po¿arowych;

2. W zakresie gospodarki  �ciekami  bytowymi :
1) Odprowadzenie �cieków bytowych, docelowo nale¿y

w³¹czyæ do sieci kanalizacji sanitarnej  gminnego grupowego
systemu odbioru i oczyszczania �cieków bytowych, okre�lone-
go w " Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Kolonowskie";

2) dopuszcza siê, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-
nej we wsi Spórok, odprowadzenie �cieków bytowych do indy-
widualnych szczelnych, bezodp³ywowych zbiorników na nieczy-
sto�ci ciek³e, lokalizowanych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami szczególnymi;

3) bezodp³ywowe zbiorniki winny byæ sukcesywnie opró¿-
niane, a nieczysto�ci wywo¿one  do oczyszczalni �cieków;

4) ustala siê zasadê prowadzenia sieci kanalizacyjnej  w
pasach drogowych i ulicznych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami szczególnymi,

5) zakazuje siê lokalizowania przydomowych oczyszczalni
�cieków.

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopo-
wych ustala siê nastêpuj¹ce wymogi:

1) w razie braku mo¿liwo�ci przy³¹czenia do sieci kanali-
zacji deszczowej dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych
na w³asny teren nieutwardzony, do do³ów ch³onnych lub do zbior-
ników retencyjnych;

2) docelowo ustala siê odprowadzenie wód opadowych i
roztopowych do krytej gminnej kanalizacji deszczowej, do której
powinny byæ pod³¹czone wpusty deszczowe i rynny  budynków;

3) ustala siê odprowadzenie �cieków pochodz¹cych z opa-
dów i roztopów, po ich uprzednim oczyszczeniu w odstojnikach
szlamowych,  piaskownikach i separatorach do okolicznych od-
biorników po uzgodnieniu z ich w³a�cicielami, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

4) okre�la siê prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej
w pasach ulicznych i drogowych, a tak¿e za zgod¹ w³a�cicieli i
u¿ytkowników, przez tereny o innym przeznaczeniu w sposób nie
powoduj¹cy kolizji z podstawow¹ funkcja terenu  oraz zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê:
1) zastosowanie indywidualnych i lokalnych �róde³ ciep³a,

opartych na paliwie proekologicznym ( olej opa³owy, gaz prze-
wodowy oraz energia elektryczna),

2) dopuszczenie  stosowania paliw sta³ych dla celów
grzewczych w budynkach istniej¹cych, do czasu pó�niejszej  mo-
dernizacji obecnego systemu grzewczego,

3) stosowanie paliwa sta³ego do celów grzewczych, w
obiektach innych ni¿ wymienione w pkt. 2, mo¿e byæ dopuszczo-

ne jedynie wyj¹tkowo, pod warunkiem nie przekraczania do-
puszczalnych standardów emisyjnych okre�lonych w przepisach
szczególnych.

5. W zakresie elektroenergetyki ustala siê:
a) zwiêkszenie mocy szczytowej wynikaj¹ce z planowanej

zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej na obszarze  planu wy-
niesie 20 kW,

b) zasilanie ze stacji transformatorowej Spórok Wie� poza
granicami opracowania  planu.

6. W zakresie ³¹czno�ci:
     1)  zaleca siê prowadzenie sieci ³¹czno�ci w liniach

rozgraniczaj¹cych ulic,
      2)  poza terenami ulic,  sieci ³¹czno�ci nale¿y prowa-

dziæ jako podziemne na terenach zainwestowania, a jako napo-
wietrzne na terenach pozosta³ych.

7. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala siê:
1) wymóg wyposa¿enia dzia³ek w miejsca na pojemniki

lub kontenery do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych, z
uwzglêdnieniem mo¿liwo�ci ich segregacji i wywozu na sk³a-
dowisko odpadów, w ramach zorganizowanej, selektywnej go-
spodarki odpadami przez specjalistyczne s³u¿by zgodnie  z prze-
pisami szczególnymi,

2) zakaz  sk³adowania odpadów komunalnych b¹d� obo-
jêtnych na terenach jakiejkolwiek funkcji planu, a gospodaro-
wanie pozosta³ymi odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

3) wywóz odpadów na sk³adowisko odpadów poza ob-
szarem opracowania planu w ramach gminnego systemu usu-
wania odpadów.

§ 10. OCHRONA  DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1. Dla ochrony krajobrazu wsi na obszarze planu ustala
siê nastêpuj¹ce warunki: planowane lub  poddane przebudo-
wie budynki winny nawi¹zywaæ bry³¹, form¹ dachu, kierunkiem
usytuowania kalenicy oraz  gabarytem do zabudowy s¹siedniej.

2. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych znalezisk archeologicznych nale¿y:

a) powiadomiæ o znalezisku S³u¿bê Ochrony Zabytków,
Oddzia³ Wojewódzki w Opolu,

b) przeprowadziæ ratownicze badania archeologiczne przez
specjalistyczne placówki.

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

§ 12. Plan  ustala stawkê procentow¹ od wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci w zwi¹zku z  jego uchwaleniem, s³u¿¹c¹ nali-
czeniu i pobraniu jednorazowej op³aty nale¿nej od w³a�ciciela
nieruchomo�ci dla gminy Kolonowskie  przy zbyciu nierucho-
mo�ci:

a) tereny mieszkaniowe - MN:           10,0 %
b) tereny us³ug  - U:                       15,0 %,
c) tereny pozosta³ych funkcji planu:             5,0 %.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi  Kolonowskiego.

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

Przewodnicz¹cy
        Rady Miejskiej

w Kolonowskiem

Herbert Wac³awczyk
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142,poz. 1591;
2002 r. Nr 23,poz. 220,Nr 62,poz. 558 ,Nr 113 ,poz. 984 , Nr 153 , poz.
1271 i Nr 214 ,poz. 1806/, Rada Gminy Murów uchwala, co na-
stêpuje :

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Murów ,stanowi¹cy za³¹cz-
nik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Murowie Nr XI/71/99
z dnia  9 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Murów ,uchwa³a Rady Gminy w Murowie Nr XIII/90/2000 z dnia
24 lutego 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Murów  / Dz.
Urz. Woj. Opolskiego  Nr 21 ,poz. 77 i poz. 78/ oraz uchwa³a
Rady Gminy w Murowie Nr XXIII/138/2001 z dnia 30 sierpnia
2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Murów /Dz. Urz. Woj.
Opolskiego Nr 96 ,poz.  797/.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Sowada

Za³¹cznik
 do uchwa³y Nr VII/37/2003

                                                       Rady Gminy Murów
                                                      z dnia 26 czerwca 2003 r.

 STATUT   GMINY   MURÓW

Rozdzia³ I.
Postanowienia ogólne

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

stek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Gminy,

- organizacjê oraz tryb pracy Rady Gminy Murów ,komisji
sta³ych i dora�nych Rady Gminy Murów,

- zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej,
- zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Murów,
- zasady  dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady ,jej Komisji i Wójta Gminy,
- wykaz stanowisk , na których zatrudnia siê pracowników

na podstawie mianowania.

§   2.   Ilekroæ w Statucie jest mowa o :
- Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Murów,
- Radzie  -  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Murów,
- Komisji -  nale¿y przez to rozumieæ Komisje Rady Gminy

Murów,
- Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy Murów,
- Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Murów,
- Statucie - nale¿y rozumieæ Statut Gminy Murów.
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Uchwa³a  Nr VII/37/2003
Rady Gminy Murów

z   dnia  26 czerwca  2003 r.

w sprawie   Statutu Gminy Murów.

Rozdzia³   II.
Gmina

§   3.  Gmina Murów  jest  wspólnot¹ samorz¹dow¹ obej-
muj¹c¹ wszystkich jej mieszkañców.

§   4. 1 . Gmina po³o¿ona jest w powiecie opolskim ,w
województwie opolskim i obejmuje obszar 160 km2.

  2.  Granice terytorialne Gminy okre�la mapa stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do Statutu.

§   5.   Wójt prowadzi rejestry :
  1/ jednostek pomocniczych gminy,
  2/ gminnych jednostek organizacyjnych.

§   6.  1.  Herbem Gminy Murów jest  mur z ostro³ukowym
obramionym portalem o czerwonym wnêtrzu. We wnêtrzu tym
bucha z³oty p³omieñ. W polu czo³a tarczy  barwy z³ota , dwa wyra-
staj¹ce z blanków muru schematyczne drzewa iglaste /�wierk/.

W dole tarczy , w podstawie- barwy b³êkitu , znajduje siê
przystaj¹ce do³em do czerwonego wnêtrza portalu ze z³otym p³o-
mieniem , pó³ ko³a zamachowego -barwy z³ota. Wzór herbu okre-
�la za³¹cznik nr 2 do Statutu.

2. Barwy Gminy Murów okre�la jej flaga . Flaga ma kszta³t
prostok¹tny .

Posiada nastêpuj¹ce kolory ,ustawiaj¹c barwy od góry :
- pasek zielony,
- pasek z³oty,
- pasek czerwony.
Wzór flagi okre�la za³¹cznik nr 3 do Statutu.
3. Pieczêæ Gminy Murów jest okr¹g³a z herbem gminy w

�rodku i napisem "Gmina Murów" w otoku.

§   7.   Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowo�æ Murów,
ul. Dworcowa 2.

Rozdzia³  III.
Jednostki pomocnicze Gminy

§   8.  1.  O utworzeniu , po³¹czeniu , podziale lub zniesie-
niu jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic roz-
strzyga Rada w drodze uchwa³y , z uwzglêdnieniem nastêpuj¹-
cych zasad :

1/ inicjatorem utworzenia , po³¹czenia , podzia³u lub znie-
sienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru ,
który  ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ , albo organy
Gminy.

 2/ utworzenie , po³¹czenie , podzia³ lub zniesienie jed-
nostki pomocniczej wymaga przeprowadzenia konsultacji,

3/  projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

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

2. Uchwa³a o jakiej mowa w ust.1 powinna okre�laæ w
szczególno�ci :
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1/  nazwê jednostki pomocniczej,
2/  obszar,
3/  granice.

§   9.  1.  Jednostkom pomocniczym mo¿e byæ w drodze
uchwa³y Rady przyznane prawo zarz¹du wydzielonej czê�ci mie-
nia komunalnego , znajduj¹cego siê na ich terytorium.

Uchwa³ê winien poprzedziæ wniosek o przekazanie czê�ci
mienia ,wyra¿ony w formie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

2. Czynno�ci dokonywane samodzielnie przez jednostki
pomocnicze nie mog¹ przekraczaæ granic zwyk³ego zarz¹du,

3. Jednostki pomocnicze prowadz¹ gospodarkê finanso-
w¹ w ramach bud¿etu gminy.

4. Dochodami jednostek pomocniczych s¹ :
1/   udzia³y w bud¿ecie gminy,
2/   przychody w³asne z najmu lokali ,organizowanych im-

prez,
3/   dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
5. Uprawnienia jakie przys³uguj¹ jednostkom pomocni-

czym do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu gminy , okre�la Rada w odrêbnej uchwale.

§  10.  1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ organom jednostek
pomocniczych rozpatrywanie i rozstrzyganie niektórych spraw
gminy  odnosz¹cych siê do terytorium tych jednostek , z wyj¹t-
kiem zadañ przypisanych  do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Rady.

2. Przekazywanie spraw wynikaj¹cych z ust.1 nastêpuje w
formie uchwa³y Rady , na pisemny wniosek organów jednostek
pomocniczych albo Komisji Rady lub Wójta za zgod¹ Zebrania
Wiejskiego.

3. Koordynacja , wspó³dzia³anie jednostek pomocniczych
z organami gminy spoczywa  w imieniu Rady , na Przewodnicz¹-
cym Rady.

4. Wójt udziela pomocy organom jednostek pomocniczych
w wykonywaniu ich zadañ i w tym celu zapewnia im niezbêdne
warunki organizacyjne , techniczne i lokalowe.

§   11.  Rada zarz¹dza wybory So³tysów i cz³onków Rad
So³eckich.

 §   12.  So³tys mo¿e zabieraæ g³os na sesjach i sk³adaæ
wnioski.

Rozdzia³ IV.
Organizacja oraz tryb pracy Rady i Komisji sta³ych i do-

ra�nych Rady

§ 13.  W sk³ad Rady wchodzi 15 radnych.

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

2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady , któ-
rej sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci.

§  15.  Rada nowej kadencji na pierwszej sesji dokonuje
wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego.

Kandydatów na Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹-
cego zg³aszaj¹ radni ,podaj¹c uzasadnienie.

§  16.  Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady , a w przypadku
jego nieobecno�ci  Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wy³¹cznie
zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady , a w szczegól-
no�ci :

- zwo³ywania sesji Rady i przewodniczenie jej obradom,
- przeprowadzenie g³osowania nad projektami uchwa³,

- podpisywanie uchwa³ Rady oraz protoko³u z sesji,
- czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do

wykonywania przez radnych ich mandatu.

§  17. Obs³ugê Rady i jej organów prowadzi zatrudniony
na stanowisku do spraw obs³ugi Rady pracownik Urzêdu.

§  18.  Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji.

§   19.  1.    Przygotowanie sesji obejmuje :
           1/  ustalenie terminu i miejsca obrad,
           2/  ustalenie porz¹dku obrad,
           3/  zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów ,

w tym projektów uchwa³ , dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.

2.  O terminie , miejscu porz¹dku obrad sesji powiadamia
siê radnych najpó�niej na 7 dni przed terminem obrad , listow-
nie lub w inny skuteczny sposób. Wraz z zawiadomieniem dorê-
cza siê radnym odpowiednie materia³y.

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

§   20.  Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady , po zasiê-
gniêciu opinii Wójta ,ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

§   21.  Wójt obowi¹zany jest udzieliæ wszelkiej pomocy
technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji Rady.

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

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

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

3.  O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym  w ust.2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególno�ci  ze wzglêdu na brak
mo¿liwo�ci wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego
rozszerzenia ,potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów oraz
innych nieprzewidzianych przeszkód , uniemo¿liwiaj¹cych Ra-
dzie w³a�ciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

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

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

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

§  25. 1.  Sesjê otwiera , prowadzi i zamyka Przewodnicz¹-
cy Rady.

2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego mo¿e powo³aæ
spo�ród radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie
listy mówców ,obliczanie wyników g³osowania jawnego ,spraw-
dzanie quorum oraz wykonywanie innych czynno�ci o podob-
nym charakterze.

§   26.  1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu
formu³y " Otwieram ....  sesjê Rady Gminy Murów".

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 66
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2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad oraz stawia py-
tanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

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

dejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3/ sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta w okresie miêdzy-

sesyjnym ,zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4/ rozpatrzenie projektów uchwa³,
5/ interpelacja radnych , w tym sk³adanie nowych interpe-

lacji i odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach lub w okresie miêdzysesyjnym,

6/ zapytania radnych,
7/ wolne wnioski i informacje.

 §   28. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 27 pkt.3 sk³ada Wójt.
2. Sprawozdanie komisji Rady sk³adaj¹ ich przewodni-

cz¹cy lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

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

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

3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.

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

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

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

2.  Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi doty-
cz¹ce tematu i  czasu trwania ich wyst¹pieñ.

3.  Je¿eli temat  lub sposób wyst¹pienia  albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d� uchy-
biaj¹ powadze sesji , Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje radnego " do
porz¹dku" , a gdy przywo³anie  nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu
g³os , nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

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

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

§   32. 1.   Przewodnicz¹cy Rady  udziela g³osu poza kolej-
no�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej , w szczególno�ci
dotycz¹cych :

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

dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jednego g³osu
"przeciwko" wnioskowi , po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.

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

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza
g³osowanie.

§  34.  1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê , wypowiadaj¹c formu³ê "Zamykam ..... sesjê
Rady Gminy Murów".

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

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

§  35.1 .  Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili wej�cia w
jej ¿ycie.

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

 §  36.1.  Protokó³  z sesji winien  odzwierciedlaæ  jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególno�ci  zawieraæ :
1/ numer , datê i miejsce odbywania sesji ,godzinê jej

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

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

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

streszczenie ,teksty zg³oszonych , jak równie¿ uchwalonych wnio-
sków , a nadto odnotowanie faktów  zg³oszenia pisemnych wy-
st¹pieñ,

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

8/  wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbne-
go do tre�ci uchwa³y,

9/  podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.

§  37.1.   Nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹
zg³aszaæ  poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u , przy czym o
ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³u-
chaniu protokolanta.

2.  Je¿eli wniosek w ust.1 nie zostanie uwzglêdniony ,wnio-
skodawca mo¿e wnie�æ sprzeciw do Rady.

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

 §  38.1.  Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci , przyjête przez Radê
uchwa³y , usprawiedliwienia osób nieobecnych , o�wiadczenia
i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

2.  Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi  naj-
pó�niej w ci¹gu     4 dni od dnia  zakoñczenia sesji.

§  39.1.  Interpelacje s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminy o zasadniczym cha-

rakterze.
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3. Interpelacjê mo¿na z³o¿yæ na sesji poprzez jej odczyta-
nie i przekazanie na rêce przewodnicz¹cego obrad lub w okre-
sie miêdzysesyjnym na rêce Przewodnicz¹cego Rady za po-
�rednictwem sekretariatu Urzêdu.

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

5.  Interpelacjê sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady ; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przeka-
zuje interpelacjê Wójtowi.

6.  Odpowied� na interpelacjê  jest udzielana w formie
pisemnej  , w terminie 14 dni-na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.

7.  Odpowiedzi na   interpelacjê udziela Wójt.
8.  W razie uznania odpowiedzi za  niezadowalaj¹c¹ , rad-

ny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie  niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

9.  Przewodnicz¹cy Rady sk³ada informacjê o tre�ci z³o¿o-
nych interpelacji i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady.

§   40.1.  Zapytania sk³ada siê do Wójta w sprawach aktu-
alnych problemów Gminy ,tak¿e w celu uzyskania informacji o
konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania  formu³owane s¹ ustnie w trakcie sesji.
3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest

mo¿liwa ,pytany udziela odpowiedzi pisemnej. Paragraf 39 ust.
6, 7 i 8 stosuje siê odpowiednio.

§  41.  Inicjatywê uchwa³odawcz¹  posiada ka¿dy z rad-
nych , komisje Rady oraz Wójt.

§   42.   W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§   43.1.  G³osowanie jawne odbywa siê przez  podniesie-
nie rêki.

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

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

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza  Przewodnicz¹cy
obrad.

5. G³osowanie imienne  przeprowadza siê w sprawach
okre�lonych  w ustawie i dokonywane jest w trybie i na zasa-
dach przyjêtych przez Radê.

  §  44.1.   W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych  pieczêci¹ Rady a samo  g³osowanie prze-
prowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³o-
nionym spo�ród  siebie przewodnicz¹cym.

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

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

4.  Umieszczone w zamkniêtej ,opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§  45.1.   Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wnio-
sku pod g³osowanie  precyzuje  i og³asza Radzie  proponowan¹
tre�æ wniosku w taki sposób , aby jego redakcja by³a przejrzysta,

a wniosek nie budzi³ w¹tpliwo�ci  co do  intencji wnioskodawcy.
2.  W pierwszej kolejno�ci  Przewodnicz¹cy  obrad podda-

je pod g³osowanie  wniosek  najdalej id¹cy ,  je�li mo¿e to
wykluczyæ potrzebê  g³osowania  nad pozosta³ymi wnioskami.
Ewentualny spór co do tego , który  z wniosków  jest najdalej
id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.

3.  W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów za-
pytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzyma-
niu odpowiedzi twierdz¹cej  poddaje pod g³osowanie zamkniê-
cie listy kandydatów , a nastêpnie zarz¹dza wybory.

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

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

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

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

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

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

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

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

§   47.1.    Sk³ady osobowe , przedmiot dzia³ania Komisji
sta³ych i dora�nych okre�la Rada  w odrêbnych uchwa³ach.

2.  Przewodnicz¹cych Komisji sta³ych i dora�nych wybiera
Rada spo�ród cz³onków Komisji. Zastêpcê przewodnicz¹cego
wybiera Komisja.

3.  Uchwa³a o powo³aniu Komisji dora�nej , oprócz sk³adu
osobowego powinna  zawieraæ cel , tryb i zasady dzia³ania , a
tak¿e postanowienie o jej rozwi¹zaniu.

 4.  Rada mo¿e  powo³ywaæ i odwo³ywaæ cz³onków Komisji
w ka¿dym czasie.

§  48.1.  Komisje sta³e  dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie , w terminie do koñca grudnia ka¿-
dego roku na rok nastêpny.

2.  Rada mo¿e nakazaæ komisjom  dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.

§  49.1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-
nia ,które zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.

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

3.  Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
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§   50.  Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy Komisji
lub zastêpca Przewodnicz¹cego.

§   51.  1.  Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ Komisji sta³ych i dora�nych stosuje siê

odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§   52.1.  Przewodnicz¹cy Komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alno-
�ci Komisji.

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

§   54.  Wyja�nieñ na posiedzeniach Komisji Rady udziela
Wójt.

§    55. 1 .  Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na se-
sjach i posiedzeniach Komisji  podpisem  na li�cie obecno�ci,

2.  Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub
posiedzenia komisji albo po ustaniu przyczyn winien usprawie-
dliwiæ swoj¹ nieobecno�æ ,sk³adaj¹c stosowne pisemne wyja-
�nienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹ce-
go komisji.

§   56. 1 .  W przypadku  wniosku pracodawcy zatrudniaj¹-
cego  radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy , Rada mo¿e
powo³aæ komisjê dora�n¹ do szczegó³owego zbadania wszyst-
kich okoliczno�ci sprawy.

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

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

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

Rozdzia³  V.
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§   58. 1 .  Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹-
cego , Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz trzech cz³onków.

2.  Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
spo�ród cz³onków Komisji.

3.  Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wy-
biera Komisja.

§   59.  Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje
pracê Komisji ,zwo³uje posiedzenia , ustala porz¹dek obrad ,
zaprasza go�ci oraz prowadzi jej obrady.

W przypadku nieobecno�ci Przewodnicz¹cego lub niemo¿-
no�ci dzia³ania , jego zadania wykonuje jego Zastêpca.

§   60. 1 .  Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach , w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ.

2.  W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz cz³onka komisji decyduje pisemnie Prze-
wodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3.  O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

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

§    61.1.  Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
Gminy pod wzglêdem :

              -   legalno�ci,
              -   gospodarno�ci,
              -   rzetelno�ci,
              -   celowo�ci,
2.  Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci  gospodar-

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

§ 62.  Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrol-
ne w zakresie i w formach wskazanym w uchwa³ach Rady.

 § 63.  Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce kon-
trole :

1/  kompleksowe -obejmuj¹ca ca³o�æ  dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu,

2/  problemowe -obejmuj¹ce wybrane zagadnienia z za-
kresu dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu,

3/  sprawdzaj¹ce -podejmowane dla ustalenia , czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w dzia³alno�ci dane-
go podmiotu.

§  64. 1 .  Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie
ustalonym w jej planie pracy , zatwierdzonym przez Radê.

2.  Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê w sprawie przeprowadze-
nia kontroli  nie objêtej planem.

 § 65. 1 .  Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w
sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu ,
jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno�ci
wed³ug kryteriów z § 61 ust.1.

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

3.  Jako dowód mo¿na dopu�ciæ wszystko , co mo¿e przy-
czyniæ siê do wyja�nienia sprawy , a co nie jest sprzeczne z
prawem , a w szczególno�ci  : dokumenty , wyniki oglêdzin ,
zeznania �wiadków , opinie bieg³ych oraz pisemne wyja�nienia
kontrolowanych.

§ 66. 1 .  Kontrole  przeprowadzane s¹ na podstawie pi-
semnego imiennego upowa¿nienia wydanego przez Przewod-
nicz¹cego Rady  wskazuj¹cego kontrolowany podmiot oraz za-
kres kontroli.

2.  Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹  przed przyst¹pieniem do
czynno�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia , o których mowa w ust.1 , oraz dowody
to¿samo�ci.

§ 67. 1 .   W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa , kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta
, przywo³uj¹c na tê okoliczno�æ dowody.

2.  Je¿eli podejrzenie dotyczy Wójta , kontroluj¹cy zawia-
damia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§  68. 1 .  Kierownik  kontrolowanego podmiotu obowi¹za-
ny jest zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przeprowa-
dzenia kontroli.

2.  Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie  kontroluj¹cych doku-
menty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umo¿liwiæ  kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kon-
trolowanego podmiotu oraz udzielaæ wyja�nieñ.
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3.Kierownik kontrolowanego podmiotu ,który odmówi wy-
konania czynno�ci , o których mowa w ust.1 i 2 ,obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pi-
semnego wyja�nienia.

§ 69.  Czynno�ci kontrolne winny byæ wykonywane w
dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 70. 1 .  Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie do 14 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³
pokontrolny , obejmuj¹cy :

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

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

no�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce na  stwierdzenie nieprawi-
d³owo�ci w dzia³alno�ci  kontrolowanego podmiotu oraz wskaza-
nie  dowodów  potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole.

7/  datê i miejsce podpisania protoko³u,
8/  podpisy kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego

podmiotu , lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z poda-
niem przyczyn odmowy.

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

§71. 1 .  W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika  kontrolowanego podmiotu , jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyja-
�nienia jej przyczyn.

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

§ 72. 1 .  Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o-
¿yæ na rêce  Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i
jej wyników.

2.  Uwagi , o których mowa w ust. 1 , sk³ada siê w terminie
7 dni od daty  przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§ 73.  Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzem-
plarzach , które w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u - otrzy-
muj¹ :  Przewodnicz¹cy Rady , Wójt Gminy ,Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 74. 1 .  Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do za-
twierdzenia plan pracy w terminie do koñca grudnia ka¿dego
roku na rok nastêpny.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej :
1/  terminy odbywania posiedzeñ,
2/  terminy i wykaz podmiotów , które zostan¹ poddane kontroli,
3/  zakres kontroli,

3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czê�æ planu pracy Komisji
Rewizyjnej :  przyst¹pienie do wykonywania kontroli  mo¿e

nast¹piæ po   zatwierdzeniu  planu pracy lub jego czê�ci.

§    75. 1 .  Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie

do koñca marca ka¿dego roku -rocznego sprawozdania ze swo-
jej dzia³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ :
1/   liczbê ,przedmiot ,miejsca ,rodzaj i czas przeprowa-

dzonych kontroli,
2/  wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci  wykrytych w

toku kontroli,
3/  wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4/  ocenê  wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz

wniosek w sprawie absolutorium.

3.  Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1 ,Komisja Re-
wizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady , okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o-
¿enia sprawozdania.

§   76. 1 .  Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego , zgodnie z zatwier-
dzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

Zawiadomienie o terminie , miejscu i porz¹dku obrad otrzy-
muj¹ cz³onkowie komisji  i kierownik jednostki kontrolowanej
na pi�mie na 5 dni przed terminem posiedzenia.

  2.  Posiedzenia nie objête planem pracy mog¹ byæ zwo-
³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej , a tak¿e  na pisemny umotywowany wniosek :

1/   Przewodnicz¹cego Rady,
2/   nie mniej ni¿ 4 radnych.

3.  Przewodnicz¹cy  Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
posiedzenie osoby  w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

4.  Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  sporz¹dza siê pro-
tokó³ , który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji uczestnicz¹-
cy w posiedzeniu.

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

§ 78.  Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§   79.   Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad , opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych  wiedzê fachow¹  w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

§   80. 1 .  Komisja Rewizyjna mo¿e  na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie  zainteresowane
Komisje ,  wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi
komisjami Rady , w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

2.  Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególno�ci  na
wymianie uwag ,informacji i do�wiadczeñ dotycz¹cych dzia³al-
no�ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu  wspólnych kontroli.

3.  Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady  o wskazanie osoby
maj¹cej kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹ do ze-
spo³u kontrolnego.

 4.  Do cz³onków  uczestnicz¹cych w kontroli ,prowadzonej przez
Komisjê stosuje siê  odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.

Rozdzia³  VI.    Zasady dzia³ania klubów radnych
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§   81.   Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych , wed³ug  kryte-
riów przez siebie przyjêtych.

§   82. 1 .    Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowa-
nie w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.

2.  Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

3.  W zg³oszeniu podaje siê :
1/  nazwê  klubu,
2/  listê cz³onków,
3/  imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.

4.  W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania prze-
wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

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

2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

 §   84. 1 .   Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest  równoznaczny  z rozwi¹zaniem klubów.

2.  Kluby mog¹  ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków , podejmowanych zwyk³¹ wiêkszo-
�ci¹ g³osów  w obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

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

§   86. 1 .  Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.

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

3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani  do niezw³ocznego
przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.

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

§   87. 1 .   Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodaw-
cze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

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

§  88.   Na wniosek  przewodnicz¹cych klubów  Wójt obo-
wi¹zany jest  zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakre-
sie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

  Rozdzia³ VII

  Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-
mentów Rady ,Komisji , Wójta oraz Urzêdu.

§   89.   Obywatelom udostêpnia siê wszystkie dokumenty
za wyj¹tkiem tych , których jawno�æ wy³¹czaj¹ ustawy.

  §    90.  Protoko³y z sesji Rady i posiedzeñ Komisji podle-
gaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu -zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

§    91. 1 .  Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê na stanowisku  zajmuj¹cym siê obs³ug¹ Rady,
w dniach i godzinach pracy Urzêdu Gminy.

2.  Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udo-
stêpniane s¹ na stanowiskach pracy Urzêdu , za wiedz¹ Wójta ,
w dniach i godzinach pracy Urzêdu.

3.  Ponadto dokumenty o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

 §   92. 1 .   Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 90 i 91
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy w asy�cie pra-
cownika Urzêdu Gminy.

2.  Odp³atno�æ za kopiowanie udostêpnionych dokumen-
tów ustala Wójt.

Rozdzia³    VIII
Pracownicy samorz¹dowi

§   93 */
§   94.*/
§   95.*/
§   96.*/
§   97 */
*/ Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN. III-MK-0911-1-105/2003     z dnia 4 sierpnia 2003 r.

Rozdzia³   IX
Postanowienia koñcowe

§  98. 1.  Zmiany Statutu dokonuje siê w trybie w³a�ciwym
dla jego uchwalenia.

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym / Dz.U z 2001r. Nr 142 ,poz. 1591 z pó�-
niejszymi zmianami/ oraz inne przepisy szczególne.
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Na podstawie art. 35 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n.
zm. ) w zwi¹zku z § 38 pkt.3 Statutu So³ectwa Pogorzela, okre-
�lonego uchwa³¹ Nr IV/38/2003 Rady Gminy w Olszance z dnia
19 lutego 2003r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 17, poz. 426) -
Rada Gminy Olszanka uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami wpro-
wadza siê zmiany w Statucie So³ectwa Pogorzela, stanowi¹cym
za³¹cznik do uchwa³y Nr IV/38/2003 Rady Gminy w Olszance z
dnia 19 lutego 2003r., jak nastêpuje:

1) w§ 18 ust. 1 liczbê "7''  zastêpuje siê liczb¹ ,,6".
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Uchwa³a Nr IX/109/2003
Rady Gminy Olszanka

z dnia 4 lipca 2003 r.

w sprawie zmian w Statucie So³ectwa Pogorzela.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ol-
szanka.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

 Na podstawie  § 69 ust.1 i 2 rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych z dnia 3 listopada 1992r.w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków i innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz.U.Nr 92 poz.460 z pó�n. zm.), Rada Gminy Prósz-
ków uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wykonawca czynno�ci wypalania obowi¹zany jest do
zg³oszenia tego faktu w Urzêdzie Gminy Prószków co najmniej
2 dni przed wypalaniem. Zg³oszenie powinno obejmowaæ:

1/ datê wypalania,
2/ godzinê rozpoczêcia i zakoñczenia wypalania,
3/ miejsce wypalania,
4/ obszar przeznaczony do wypalania.

§ 2. Osoba zg³aszaj¹ca zamiar wypalania s³omy i pozo-
sta³o�ci ro�linnych ma obowi¹zek powiadomiæ najbli¿sz¹ jed-
nostkê Stra¿y Po¿arnej podaj¹c dane zawarte w § 2.

§ 3. Wypalanie s³omy i pozosta³o�ci ro�linnych na polach
mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w porze dziennej w godzinach:  od
6oo  do 9oo  - w okresie ¿niw od 9oo  do 18oo- po okresie ¿niw.

§ 4. Powierzchnia pola, na której bêdzie dokonywane wy-
palanie, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1,00 ha. W przypadku wiêk-
szej powierzchni, obszar ten nale¿y podzieliæ na kwatery i wypa-
laæ je kolejno.

§ 5. Wykonawca wypalania s³omy i pozosta³o�ci ro�lin-
nych na polach jest zobowi¹zany do:
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Uchwa³a
N r IX / 73 / 2003

Rady Gminy Prószków

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie okre�lenia szczegó³owych zasad wykonywania czynno�ci wypalania s³omy i pozosta³o�ci ro�linnych
 na polach

1/ wykonania, poprzez oboranie powierzchni wypalania,
pasa mineralnego o szeroko�ci co  najmniej 2 m,

2/ posiadania w bezpo�rednim s¹siedztwie miejsca wy-
palania, sprzêtu  i urz¹dzeñ ga�niczych (jak np. ³opaty, t³umice,
beczkowóz z wod¹),

3/ nie u¿ywania do wzniecania ognia materia³ów innych
(w szczególno�ci  paliw p³ynnych, tworzyw sztucznych) ni¿ te,
które maj¹ byæ wypalane,

4/ dokonywania wypalania w sposób nie powoduj¹cy utrud-
nieñ w ruchu drogowym.

§ 6. Czynno�ci wypalania musz¹ odbywaæ siê w obecno-
�ci co najmniej dwóch osób doros³ych.

§ 7. Dokonywanie czynno�ci wypalania s³omy i pozosta³o-
�ci ro�linnych na polach mo¿e byæ dokonywane podczas: dni
bezwietrznych, poza okresem  suszy, w dniach o dobrej widocz-
no�ci.

§ 8.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Prószków

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

§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Klaudia Lakwa
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Uchwa³a Nr IX/74/2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 30  czerwca 2002 r.

w sprawie powo³ania M³odzie¿owej Rady Gminy Prószków oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5b ust. 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.), Rada Gminy Prószków uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1.  Powo³uje siê M³odzie¿ow¹ Radê Gminy Prószków.
§ 2.  M³odzie¿owej Radzie Gminy Prószków nadaje siê

Statut, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od daty jej og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miny

Klaudia Lakwa

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/74/2003

Rady Gminy Prószków
z dnia 30 czerwca 2003 r.

STATUT M£ODZIE¯OWEJ RADY GMINY PRÓSZKÓW

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Statut okre�la zasady dzia³ania, cele i zadania do
M³odzie¿owej Rady Gminy Prószków, zwanej dalej M³odzie¿ow¹
Rad¹ oraz tryb jej wyboru.

2. M³odzie¿owa Rada jest reprezentacj¹ m³odzie¿y szkó³
gimnazjalnych po³o¿onych na terenie gminy Prószków.

3. Podstaw¹ dzia³alno�ci M³odzie¿owej Rady Gminy Prósz-
ków jest praca spo³eczna radnych (cz³onków M³odzie¿owej Rady
Gminy Prószków) wybieranych zgodnie z Ordynacj¹ Wyborcz¹
do M³odzie¿owej Rady, stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 1 do Statutu
M³odzie¿owej Rady.

4. Kadencja M³odzie¿owej rady trwa 1 rok szkolny. D³u-
go�æ kadencji liczona jest od daty wyborów.

5. Siedziba M³odzie¿owej Rady znajduje siê w Gminnym
O�rodku Kultury w Prószkowie.

6. W³a�ciw¹ organizacjê pracy M³odzie¿owej Rady, w tym
koszty zwi¹zane z biurow¹ obs³ug¹ M³odzie¿owej Rady (w szcze-
gólno�ci papier, ksero, komputer), w kwocie nie wy¿szej ni¿
2000 z³ rocznie zapewnia Gminny O�rodek Kultury w Prószko-
wie.

Rozdzia³ II
Cele i �rodki dzia³ania

§ 2. Celem dzia³ania M³odzie¿owej Rady jest:
1) reprezentowanie interesów m³odzie¿y wobec instytu-

cji rz¹dowych i pozarz¹dowych,
2) wspó³praca z samorz¹dami uczniowskimi, admini-

stracj¹ szkoln¹ oraz organami samorz¹dowymi,
3) promocja kultury, w szczególno�ci tworzonej przez lu-

dzi m³odych i do nich adresowanej,
4) kszta³towanie i utrwalanie postaw demokratycznych,
5) czynny udzia³ w walce o czyste �rodowisko,
6) organizowanie przez ludzi m³odych pomocy charyta-

tywnej,
7) dzia³anie na rzecz integracji i wspó³pracy �rodowisk

m³odzie¿owych i twórczych,
8) zapewnienie m³odzie¿y ca³ej gminy aktywnego uczest-

nictwa w ¿yciu publicznym.

§ 3. M³odzie¿owa Rada realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ dotycz¹cych ¿ycia m³odych ludzi w

Gminie, w szczególno�ci w zakresie nauki, kultury i sportu,
2) opiniowanie projektów niektórych uchwa³ Rady Gminy

Prószków reguluj¹cych sprawy maj¹ce wp³yw na warunki roz-
woju m³odego pokolenia, dotycz¹ce nauki, kultury, sportu i ochro-
ny �rodowiska,

3) uczestnictwo w obradach Rady Gminy Prószków, zg³a-
szanie jej odpowiednich wniosków,

4) nawi¹zywanie wspó³pracy z krajowymi oraz zagranicz-
nymi organizacjami m³odzie¿owymi,

5) organizowanie imprez kulturalnych i spotkañ m³odzie-
¿owych propaguj¹cych cele M³odzie¿owej Rady,

6) koordynacjê i inspirowanie inicjatyw m³odych ludzi,
7) prowadzenie dzia³alno�ci informacyjno-doradczej.

Rozdzia³ III
Organy M³odzie¿owej Rady

§ 4. 1. M³odzie¿owa Rada wybiera nastêpuj¹ce organy:
a) Prezydium M³odzie¿owej Rady,
b) Komisjê Rewizyjn¹,
c) Zespo³y Problemowe.
2. Organy M³odzie¿owej Rady dzia³aj¹ na podstawie Statutu.

§ 5. 1. Organem wykonawczym M³odzie¿owej Rady jest
Prezydium powo³ywane drog¹ uchwa³y M³odzie¿owej Rady na
okres jej kadencji. Prezydium sk³ada siê z Przewodnicz¹cego
M³odzie¿owej Rady Gminy Prószków, dwóch Wiceprzewodnicz¹-
cych, Sekretarza.

2. M³odzie¿owa Rada wybiera Przewodnicz¹cego bez-
wzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci przynajmniej 2/3
sk³adu M³odzie¿owej Rady w g³osowaniu tajnym. Pozostali cz³on-
kowie Prezydium wybierani s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy
obecno�ci przynajmniej 2/3 sk³adu M³odzie¿owej Rady w g³oso-
waniu tajnym. Prezydium wybierane jest w okresie nie krótszym
ni¿ 2 tygodnie i nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty og³oszenia
wyników wyborów do M³odzie¿owej Rady.

3. M³odzie¿owa Rada mo¿e odwo³aæ Prezydium lub cz³on-
ka Prezydium wiêkszo�ci¹ 2/3 g³osów przy obecno�ci przynaj-
mniej 2/3 sk³adu M³odzie¿owej Rady, w g³osowaniu tajnym, je-
dynie na wniosek 1/3 sk³adu M³odzie¿owej Rady.

4. Wniosek o odwo³anie Prezydium lub cz³onka Prezydium
M³odzie¿owa Rada rozpatruje na sesji nastêpnej, zwo³anej nie
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wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od sesji, na której zg³oszono
wniosek, nie pó�niej jednak ni¿ przed up³ywem miesi¹ca.

5. Je¿eli wniosek o odwo³anie Prezydium lub cz³onka Prezy-
dium nie uzyska³ wymaganej wiêkszo�ci g³osów, to kolejny wnio-
sek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wcze�niej ni¿ po up³ywie
3 miesiêcy od poprzedniego g³osowania, w trybie ust. 3 i 4.

6. Odwo³anie Prezydium lub odwo³any cz³onek Prezydium
pe³ni swoje obowi¹zki do czasu powo³ania nowego Prezydium
lub cz³onka Prezydium.

7. Prezydium ustêpuj¹cej kadencji pe³ni swoje obowi¹zki
do czasu powo³ania Prezydium kolejnej kadencji.

8. Cz³onek Prezydium mo¿e zrezygnowaæ z pe³nionej funkcji
w Prezydium. Na jego miejsce M³odzie¿owa Rada wybiera now¹
osobê zgodnie z ust. 2.

§ 6. W realizacji zadañ M³odzie¿owej Rady Prezydium pod-
lega wy³¹cznie M³odzie¿owej Radzie.

§ 7. Do zadañ Prezydium nale¿y w szczególno�ci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ M³odzie¿owej Rady,
2) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) realizacja uchwa³ M³odzie¿owej Rady.

§ 8. Do kompetencji Przewodnicz¹cego M³odzie¿owej
Rady Gminy Prószków nale¿y:

1) kierowanie bie¿¹cymi sprawami M³odzie¿owej Rady,
organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie M³odzie-
¿owej Rady na zewn¹trz, rozstrzyganie spraw w imieniu M³o-
dzie¿owej Rady, w sytuacjach nag³ych, po konsultacji z odpo-
wiedni¹ osob¹ z Prezydium,

2) zwo³ywanie sesji M³odzie¿owej Rady, przygotowanie
porz¹dku obrad, przewodniczenie obradom,

3) wnioskowanie o odwo³anie cz³onków Prezydium,
4) sk³adanie M³odzie¿owej Radzie sprawozdañ ze swo-

jej dzia³alno�ci pomiêdzy sesjami.

§ 9. Do kompetencji Wiceprzewodnicz¹cych M³odzie¿o-
wej Rady Gminy Prószków nale¿y:

1) koordynowanie dzia³añ Zespo³ów Problemowych M³o-
dzie¿owej Rady,

2) w razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego kierowanie
obradami M³odzie¿owej Rady,

3) informowanie �rodków masowego przekazu o poczy-
naniach M³odzie¿owej Rady.

§ 10. Do kompetencji Sekretarza M³odzie¿owej Rady Gmi-
ny Prószków nale¿y:

1) odpowiedzialno�æ za ca³¹ dokumentacjê M³odzie¿o-
wej Rady,

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania M³odzie¿o-
wej Rady,

3) sporz¹dzanie protoko³ów z sesji M³odzie¿owej Rady i
posiedzeñ Prezydium.

§ 11. 1. Dla sta³ego kontrolowania dzia³alno�ci Prezydium
M³odzie¿owa Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.

2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych.
3. W pracach Komisji Rewizyjnej nie mog¹ uczestniczyæ

cz³onkowie Prezydium.
4. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski 1/3 sk³adu M³o-

dzie¿owej Rady o odwo³anie Prezydium lub cz³onka Prezydium.
5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez

M³odzie¿ow¹ Radê w zakresie kontroli.
6. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek Przewodnicz¹ce-

go o odwo³anie poszczególnych cz³onków Prezydium.
7. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek o odwo³anie rad-

nego.

8. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera
Przewodnicz¹cego spo�ród cz³onków Komisji. Przewodnicz¹cy
podlega zatwierdzeniu przez M³odzie¿ow¹ Radê.

9. Komisjê Rewizyjn¹ mo¿na odwo³aæ na wniosek Prezy-
dium lub 5 cz³onków M³odzie¿owej Rady w g³osowaniu tajnym
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 12. 1. M³odzie¿owa Rada mo¿e powo³ywaæ ze swego
grona Zespo³y Problemowe, których zadaniem jest zajmowanie
siê problemami wynikaj¹cymi z uchwa³ M³odzie¿owej Rady.

2. Sk³ad osobowy oraz zakres dzia³ania zespo³u okre�la
uchwa³a M³odzie¿owej Rady.

3. Zespó³ ulega rozwi¹zaniu z chwil¹ osi¹gniêcia celu, o
ile uchwa³a nie stanowi inaczej.

4. Ze swego grona zespó³ wybiera przewodnicz¹cego, który
jest odpowiedzialny za realizacjê zadania.

5. Zespó³ mo¿e wystêpowaæ z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹.

§ 13. Pozosta³e postanowienia dotycz¹ce organizacji i
dzia³ania M³odzie¿owej Rady oraz zespo³ów zawiera Regula-
min M³odzie¿owej Rady, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do Statutu
M³odzie¿owej Rady.

Rozdzia³ IV
Radni M³odzie¿owej Rady Gminy Prószków

§ 14. 1. Radnym mo¿e byæ ka¿da osoba zamieszkuj¹ca
na terenie gminy Prószków, uczêszczaj¹ca do gimnazjum na
terenie gminy Prószków albo uczêszczaj¹ca do szko³y na tere-
nie innej gminy, która w dniu wyborów nie ukoñczy³a 18 roku
¿ycia.

2. Kadencja radnych trwa 1 rok.

§ 15. Radny ma prawo:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów M³odzie-

¿owej Rady,
2) zg³aszania postulatów i inicjatyw,
3) sk³adania interpelacji w istotnych sprawach zwi¹za-

nych z dzia³alno�ci¹ M³odzie¿owej Rady,
4) uczestniczenia w pracach Zespo³ów Problemowych,
5) uzyskania ka¿dej informacji dotycz¹cej prac M³odzie-

¿owej Rady,
6) domagania siê wniesienia pod obrady sesji spraw,

które uwa¿a za spo³ecznie pilne i uzasadnione, zw³aszcza tych,
które wynikaj¹ z postulatów wyborców.

§ 16. Radny ma obowi¹zek:
1)  przestrzegania Statutu i uchwa³ M³odzie¿owej Rady,
2) udzia³u w realizacji celów M³odzie¿owej Rady,
3) uczestniczenia w sesjach M³odzie¿owej Rady, zebra-

niach roboczych i pracach Zespo³ów Problemowych, do których
zosta³ wybrany,

4)informowania swoich wyborców o dzia³alno�ci M³odzie-
¿owej Rady,

5) przedstawiania wniosków swoich wyborców na sesjach,
6) powiadomienia o zmianie miejsca nauki i zamieszka-

nia Przewodnicz¹cego M³odzie¿owej Rady,
7) przed³o¿enia usprawiedliwienia Prezydium M³odzie-

¿owej Rady w razie nieobecno�ci na posiedzeniu M³odzie¿owej
Rady, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni.

§ 17. 1. Kadencja radnego mo¿e byæ skrócona, je¿eli nie
wywi¹zuje siê on ze swoich obowi¹zków i nie przestrzega Statu-
tu M³odzie¿owej Rady. Radnego odwo³uje M³odzie¿owa Rada
na wniosek Prezydium, Przewodnicz¹cego M³odzie¿owej Rady
lub 5 radnych bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, po zaopinio-
waniu wniosku przez Komisjê Rewizyjn¹.
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2. Radny ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stano-
wiska oraz do zrzeczenia siê mandatu w czasie trwania kaden-
cji.

3. Mandat radnego wygasa tak¿e wskutek ukoñczenia przez
niego szko³y lub skre�lenia go z listy uczniów.

Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe

§ 18. W sprawach nieobjêtych Statutem M³odzie¿owa Rada
decyduje w drodze podejmowanych przez ni¹ uchwa³.

§ 19. Sprawy, których nie uda³o siê zakoñczyæ w czasie
trwania kadencji, powinny byæ kontynuowane w nastêpnej ka-
dencji.

§ 20. 1. Wniosek o dokonanie zmian w Statucie mo¿e byæ
przed³o¿ony Radzie Gminy Prószków po przyjêciu go w g³oso-
waniu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci 2/3 sk³a-
du M³odzie¿owej Rady.

2. Z propozycj¹ zmian w Statucie mo¿e wyst¹piæ Prezy-
dium, Przewodnicz¹cy lub 1/3 sk³adu M³odzie¿owej Rady.

Za³¹cznik nr 1
do  Statutu

Ordynacja Wyborcza do M³odzie¿owej Rady Gminy-
Prószków

§ 1. Ordynacja Wyborcza okre�la zasady i tryb wyboru rad-
nych do M³odzie¿owej Rady Gminy Prószków.

§ 2. 1. Do M³odzie¿owej Rady mo¿e kandydowaæ osoba,
która uczêszcza do szkó³ gimnazjalnych po³o¿onych na terenie
Gminy Prószków i w dniu wyborów nie ukoñczy³a 17 roku ¿ycia.

2. Ka¿dy rocznik ka¿dej szko³y gimnazjalnej wybiera 3
przedstawicieli.

3. Ka¿dy rocznik ka¿dej szko³y gimnazjalnej jest odrêb-
nym okrêgiem wyborczym.

4. Tworzy siê odrêbny okrêg wyborczy dla osób zamiesz-
ka³ych na terenie gminy Prószków, uczêszczaj¹cych do szkó³ na
terenie innej gminy. G³osowanie dla tych osób odbywaæ siê bê-
dzie w Gminnym O�rodku Kultury w Prószkowie.

5. Osoby, o których mowa w ust. 4, wybieraj¹ 3 przedsta-
wicieli.

6. § 5, § 6 oraz § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 3. Wybory do M³odzie¿owej Rady s¹ równe, bezpo�red-
nie, powszechne i wiêkszo�ciowe, a g³osowanie tajne.

§ 4. 1. Wybory do M³odzie¿owej Rady przeprowadzane s¹
przez Gminn¹ Komisjê Wyborcz¹ powo³an¹ przez Wójta Gminy
Prószków.

2. Komisja ze swego grona wybiera Przewodnicz¹cego
oraz sekretarza. W sk³ad Komisji wchodz¹ osoby dokonuj¹ce
czynno�ci wyborczych w poszczególnych okrêgach wyborczych.

3. W pracach Komisji nie mo¿e uczestniczyæ kandydat na
radnego.

4. Wybory zarz¹dza Gminna Komisja Wyborcza w terminie
1 miesi¹ca przed up³ywem kadencji M³odzie¿owej Rady.

5. Wybory powinny byæ przeprowadzone najpó�niej 30 dni
od ich zarz¹dzenia.

6. Wybory pierwszej kadencji przeprowadza siê do dnia
30 pa�dziernika 2003 r.

§ 5. Kandydaci na radnych powinni posiadaæ poparcie co
najmniej 5 uczniów z w³asnego okrêgu wyborczego.

§ 6. 1. Listy osób popieraj¹cych kandydata musz¹ zawie-
raæ imiê, nazwisko, klasê, adres zamieszkania, rok urodzenia,
numer legitymacji szkolnej osoby popieraj¹cej oraz jej w³asno-

rêczny podpis. Wzór listy osób popieraj¹cych kandydaturê sta-
nowi za³¹cznik nr 1 do Ordynacji Wyborczej.

2. Listy te powinny zostaæ z³o¿one do Gminnej Komisji
Wyborczej w ci¹gu 14 dni od daty pisemnego poinformowania
szko³y o wyborach.

3. Na podstawie list osób popieraj¹cych kandydatów
Gminna Komisja Wyborcza w ci¹gu 5 dni od daty ich wp³yniêcia
ustala listê osób uprawnionych do kandydowania.

4. Odrzucenie kandydatury mo¿e nast¹piæ w sytuacji, gdy
nie spe³nia wymogów zawartych w ust. 1, 2.

§ 7. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem jej
og³oszenia przez Gminn¹ Komisjê Wyborcz¹ w postaci osob-
nego og³oszenia.

§ 8. 1. Prowadzenie kampanii w dniu wyborów jest zaka-
zane.

§ 9. 1. G³osuj¹cy otrzymuje od Okrêgowej Komisji Wybor-
czej kartê do g³osowania ostemplowan¹ piecz¹tk¹ Gminnej
Komisji Wyborczej.

2. G³osuj¹cy mo¿e otrzymaæ tylko jedn¹ kartê do g³osowa-
nia, po przedstawieniu Gminnej Komisji Wyborczej legitymacji
szkolnej lub po�wiadczenia wychowawcy b¹d� innego nauczycie-
la, ¿e jest uczniem danej szko³y, i po podpisaniu listy wyborców.

3. G³osuj¹cy stawia w pustym polu przy nazwisku kandy-
data, którego popiera, znak "X".

4. Na karcie do g³osowania znak "X" mo¿e byæ umieszczo-
ny tylko przy jednym nazwisku.

5. Za g³osy niewa¿ne uznaje siê karty, na których znak "X"
zakre�lono przy nazwisku wiêcej ni¿ jednego kandydata.

6. Karty puste nale¿y uznaæ za wa¿ne, ale bez dokonania
wyboru.

§ 10. 1. Mandat radnego uzyskuj¹ osoby, które uzyska³y
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych
równej liczby g³osów Gminna Komisja Wyborcza w ci¹gu 3 dni
przeprowadza kolejne wybory. Na kartach do g³osowania umiesz-
cza siê jedynie nazwiska tych kandydatów, którzy otrzymali rów-
n¹ liczbê g³osów.

§ 11. 1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania Gmin-
na Komisja Wyborcza przystêpuje do obliczania jego wyników.

2. Z przeprowadzonego g³osowania Gminna Komisja
Wyborcza sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:

- liczbê osób uprawnionych do g³osowania,
- liczbê wydanych kart do g³osowania,
- liczbê oddanych g³osów,
- liczbê g³osów oddanych na poszczególnych kandydatów,
- liczbê g³osów niewa¿nych,
- liczbê g³osów wa¿nych bez dokonania wyborów,
- nazwiska i imiona osób wybranych do M³odzie¿owej Rady.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Gminnej Komi-

sji Wyborczej i podaj¹ wyniki g³osowania do wiadomo�ci wy-
borców, w sposób zwyczajowo przyjêty w danym okrêgu.

§ 12. Wyga�niêcie mandatu Radnego M³odzie¿owej Rady
nastêpuje wskutek zrzeczenia siê mandatu, ukoñczenia szko³y
lub skre�lenia z listy uczniów. Radny, który nie przestrzega Sta-
tutu M³odzie¿owej Rady i nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹z-
ków, mo¿e zostaæ pozbawiony mandatu na podstawie uchwa³y
M³odzie¿owej Rady. Zasady i tryb podejmowania niniejszej
uchwa³y okre�la Statut M³odzie¿owej Rady.

§ 13. Je¿eli okrêg wyborczy nie jest reprezentowany przez
okre�lon¹ w § 2 Ordynacji Wyborczej liczbê radnych, M³odzie¿o-
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wa Rada powierza mandat radnego nastêpnej osobie, która w
danym okrêgu uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 14. Je¿eli obsadzenie mandatu by³oby niemo¿liwe z
powodu braku kandydatów z danego okrêgu wyborczego, man-
dat ten pozostaje nieobsadzony.

§ 15. Protesty zwi¹zane z przebiegiem wyborów lub usta-
leniem ich wyników mo¿na zg³aszaæ do Gminnej Komisji Wy-
borczej w ci¹gu 7 dni od daty zakoñczenia g³osowania. Po tym
terminie protesty nie bêd¹ rozpatrywane.

§ 16. Gminna Komisja Wyborcza 9 dni po wyborach, na
podstawie protoko³ów, og³asza wyniki wyborów w formie zwy-
czajowo przyjêtej. Decyzja Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi
w ¿ycie 7 dni od daty jej og³oszenia.

§ 17. 1. Pierwsz¹ sesjê M³odzie¿owej Rady Gminy Prósz-
ków pierwszej kadencji zwo³uje i prowadzi najstarszy wiekiem
radny w ci¹gu 14 dni od daty uprawomocnienia siê wyników

wyborów do M³odzie¿owej Rady.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej M³odzie¿owej Rady

Gminy Prószków ka¿dej nastêpnej kadencji zwo³uje i prowadzi
Przewodnicz¹cy M³odzie¿owej Rady Gminy Prószków ustêpuj¹-
cej kadencji. Sesja ta zwo³ywana jest w ci¹gu 14 dni od daty
uprawomocnienia siê wyników wyborów do M³odzie¿owej Rady.
Je�li zwo³anie sesji przez Przewodnicz¹cego ustêpuj¹cej ka-
dencji nie bêdzie mo¿liwe, sesja zwo³ywana jest przez Prze-
wodnicz¹cego Gminnej Komisji Wyborczej.

§ 18. 1. Wniosek o dokonanie zmian w Ordynacji Wybor-
czej mo¿e byæ przed³o¿ony Radzie Gminy Prószków po przyjêciu
go w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obec-
no�ci 2/3 sk³adu M³odzie¿owej Rady.

2. Z propozycj¹ zmian w Ordynacji Wyborczej mo¿e wyst¹-
piæ Prezydium, Przewodnicz¹cy lub 1/3 sk³adu M³odzie¿owej
Rady.

Za³¹cznik nr 1
do Ordynacji Wyborczej do M³odzie¿owej Rady Gminy

Prószków

Za³¹cznik nr 2

Regulamin M³odzie¿owej Rady Gminy Prószków

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin niniejszy stanowi integraln¹ czê�æ Statutu
M³odzie¿owej Rady, okre�la organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb
pracy M³odzie¿owej Rady Gminy Prószków.

§ 2. M³odzie¿owa Rada dzia³a na sesjach, a tak¿e za po-
�rednictwem Przewodnicz¹cego, Prezydium i Zespo³ów Proble-
mowych.

§ 3. Na sesjach M³odzie¿owa Rada rozpatruje i rozstrzyga
w drodze uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okre�lo-
ne w Statucie.

Rozdzia³ 2
I. Zasady ogólne

§ 4. M³odzie¿owa Rada odbywa sesje w liczbie niezbêd-
nej do wype³niania swoich zadañ, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.

§ 5. 1. Sesje nadzwyczajne zwo³ywane s¹ na wniosek
Prezydium lub co najmniej 1/3 liczby radnych w ci¹gu 4 dni od
daty z³o¿enia wniosku.
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Imiê i 

nazwisko 

 

 

 

Klasa 

 

 

 

Adres 

zamieszkania 

 

 

Rok 

urodzenia 

 

Nr 

legitymacji 

szkolnej 

 

Podpis 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

..................                    ........................ 
 

      (data)                             (podpis kandydata) 
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2. Przewodnicz¹cy M³odzie¿owej Rady ma prawo do zwo³a-
nia sesji nadzwyczajnej M³odzie¿owej Rady Gminy Prószków.

3. Sesje nadzwyczajne po�wiêcone s¹ sprawom pilnym,
wymagaj¹cym niezw³ocznego rozstrzygniêcia. Przewodnicz¹cy
niezw³ocznie powiadamia radnych o terminie i projekcie porz¹d-
ku obrad sesji. Je�li o ww. sprawach powiadamia siê w czasie
sesji M³odzie¿owej Rady, obecnych na niej radnych uwa¿a siê
za powiadomionych.

4. Sesje nadzwyczajne bêd¹ zwo³ywane równie¿ na wnio-
sek Przewodnicz¹cego Rady Gminy Prószków lub Wójta Gminy
Prószków.

II. Organizacja sesji

§ 6. 1. Sesje organizuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy M³o-
dzie¿owej Rady, ustalaj¹c projekt porz¹dku, miejsce, dzieñ i
godzinê otwarcia obrad.

2. O sesji powiadamia siê radnych na 5 dni przed wyzna-
czonym terminem, w sposób ustalony przez radnych. Przewod-
nicz¹cy mo¿e równocze�nie przekazaæ projekt obrad.

3. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w
ust. 2, M³odzie¿owa Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu
sesji, wyznaczaj¹c nowy termin jej odbycia.

4. Warunki, o których mowa w ust. 2, nie dotycz¹ sesji
zwo³ywanych w trybie nadzwyczajnym.

§ 7. Listê go�ci zaproszonych na sesjê ustala Przewodni-
cz¹cy M³odzie¿owej Rady.

§ 8. 1. O sesji M³odzie¿owej Rady Sekretarz powiadamia
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Prószków oraz Wójta Gminy
najpó�niej 5 dni przed wyznaczonym terminem.

2. Posiedzenia M³odzie¿owej Rady s¹ jawne. Miejsce, ter-
min i przedmiot obrad Przewodnicz¹cy M³odzie¿owej Rady po-
daje do wiadomo�ci spo³eczno�ci uczniowskiej.

III. Obradowanie na sesjach

§ 9. 1. M³odzie¿owa Rada jest zdolna do podejmowania
uchwa³.

1) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w sesji co
najmniej po³owa cz³onków,

2) w drugim terminie - bez wzglêdu na liczbê obecnych
cz³onków.

2. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie ob-
rad Przewodnicz¹cy podejmuje decyzjê o przerwaniu sesji, wy-
znaczaj¹c jej nowy termin.

§ 10. 1. Sesjê otwiera i prowadzi jej obrady Przewodnicz¹-
cy M³odzie¿owej Rady, a w razie jego nieobecno�ci lub gdy za-
chodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach jeden z Wiceprze-
wodnicz¹cych.

2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Prze-
wodnicz¹cego M³odzie¿owej Rady formu³y: "Otwieram sesjê
M³odzie¿owej Rady Gminy Prószków".

§ 11. 1. Na pocz¹tku sesji Przewodnicz¹cy na podstawie
listy obecno�ci radnych stwierdza kworum, a w razie jego braku
wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, polecaj¹c jedno-
cze�nie odnotowanie w protokole przyczyn, w zwi¹zku z którymi
sesja siê nie odby³a.

2. Po stwierdzeniu, ¿e M³odzie¿owa Rada mo¿e prawo-
mocnie obradowaæ, Przewodnicz¹cy przedstawia M³odzie¿owej
Radzie do uchwalenia projekt porz¹dku obrad oraz przyjmuje
wnioski w tej sprawie i wnioski o charakterze formalnym.

3. Przedmiotem wniosków o charakterze formalnym mog¹
byæ w szczególno�ci sprawy, o których mowa w § 6 ust. 3. W

ka¿dym momencie sesji Przewodnicz¹cy udziela g³osu dla zg³o-
szenia wniosku o charakterze formalnym, którego przedmiotem
mog¹ byæ ponadto sprawy:

- odroczenie dyskusji i skre�lenie danego tematu z po-
rz¹dku obrad, zakoñczenie dyskusji i przyst¹pienie do podjêcia
uchwa³y,

- zamkniêcie listy mówców,
- stwierdzenie kworum,
- naruszenie w toku prac M³odzie¿owej Rady Statutu M³o-

dzie¿owej Rady Gminy Prószków, w tym niniejszego Regulami-
nu.

4. Przewodnicz¹cy poddaje wniosek o charakterze formal-
nym pod g³osowanie. M³odzie¿owa Rada decyduje w tych spra-
wach zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.

§ 12. 1. W czasie obrad ka¿dej sesji przewiduje siê zg³a-
szanie interpelacji przez radnych.

2. Radni sk³adaj¹ interpelacje w sprawach o zasadniczym
znaczeniu. Adresatem jest Prezydium M³odzie¿owej Rady. Inter-
pelacje musz¹ zawieraæ przedstawienie stanu faktycznego bê-
d¹cego ich przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.

3. W miarê mo¿liwo�ci i w zale¿no�ci od charakteru inter-
pelacji cz³onkowie Prezydium udzielaj¹ na nie odpowiedzi na
sesji lub pisemnie w ci¹gu 14 dni.

4. W porz¹dku obrad ka¿dej sesji przewiduje siê równie¿
wolne wnioski i zapytania sk³adane przez m³odzie¿ gminy Prósz-
ków. Przez "wolne wnioski" nale¿y rozumieæ uwagi, spostrze¿e-
nia, propozycje, pomys³y dotycz¹ce funkcjonowania M³odzie¿o-
wej Rady i stanowi¹ce ofertê zg³aszaj¹cego do wykorzystania
przez M³odzie¿ow¹ Radê.

§ 13. 1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug ustalo-
nego przez M³odzie¿ow¹ Radê porz¹dku, przy czym w uzasad-
nionych przypadkach mo¿e za zgod¹ M³odzie¿owej Rady doko-
nywaæ zmian w kolejno�ci realizacji jego poszczególnych punk-
tów.

2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu radnym wed³ug kolejno-
�ci zg³oszeñ. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy
mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejno�ci¹.

3. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobom -nie bê-
d¹cym radnymi - po uprzednim zg³oszeniu siê tych osób do listy
mówców.

4. Listê mówców prowadzi jeden z Wiceprzewodnicz¹cych
M³odzie¿owej Rady.

§ 14. 1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebie-
giem i zachowaniem w³a�ciwego porz¹dku obrad.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ uwagi dotycz¹ce tematu,
formy i czasu trwania wyst¹pieñ na sesji. Ma prawo odebraæ
g³os, polecaj¹c odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

3. Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad
przez osoby spoza M³odzie¿owej Rady, które swoim zachowa-
niem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek b¹d� uchybiaj¹ po-
wadze sesji M³odzie¿owej Rady.

§ 15. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê: "Zamykam sesjê M³odzie-
¿owej Rady Gminy Prószków".

§ 16. 1. Z ka¿dej sesji Sekretarz M³odzie¿owej Rady spo-
rz¹dza protokó³, bêd¹cy urzêdowym zapisem przebiegu obrad i
podejmowanych przez M³odzie¿ow¹ Radê rozstrzygniêæ. Do pro-
toko³u do³¹cza siê listê obecno�ci oraz teksty podjêtych przez
M³odzie¿ow¹ Radê uchwa³ i z³o¿onych interpelacji. Protoko³y z
sesji s¹ jawne.

2. Protokó³ z ka¿dej sesji wyk³ada siê do wgl¹du i ewentu-
alnych uzupe³nieñ na nastêpnej sesji. Wnioski w sprawach
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Uchwa³a Nr IX/48/03/03
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia  30 czerwca 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chró�cina.

poprawek i uzupe³nieñ protoko³u sk³ada siê Przewodnicz¹ce-
mu M³odzie¿owej Rady. Radni, których wnioski nie zosta³y
uwzglêdnione, mog¹ przedstawiæ je na sesji do rozstrzygniêcia
M³odzie¿owej Rady.

IV. Uchwa³y M³odzie¿owej Rady

§ 17. 1. Sprawy bêd¹ce przedmiotem obrad M³odzie¿owa
Rada rozstrzyga w drodze uchwa³.

§ 18. 1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y (inicjatywa uchwa-
³odawcza) mog¹ wystêpowaæ Przewodnicz¹cy M³odzie¿owej
Rady, Zespo³y Problemowe, co najmniej 5 radnych i Prezydium
M³odzie¿owej Rady.

2. Samorz¹dy uczniowskie szkó³ po³o¿onych na terenie
gminy Prószków mog¹ zg³aszaæ propozycje uchwal do podmio-
tów wymienionych w § 18 ust. 1.

§ 19. 1. Wnioski w sprawie podjêcia uchwa³y przez M³o-
dzie¿ow¹ Radê, a tak¿e projekty uchwa³ przedstawia M³odzie¿o-
wej Radzie wraz z uzasadnieniem Przewodnicz¹cy M³odzie¿o-
wej Rady.

2. Je�li inicjatywa podjêcia uchwa³y lub konkretny projekt
zosta³y zg³oszone w trakcie obrad sesji, M³odzie¿owa Rada mo¿e
przyst¹piæ do uchwalenia b¹d� odes³aæ je do opracowania Pre-
zydium.

3. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ przede wszystkim:
- datê i tytu³ uchwa³y,
- tre�æ uchwa³y,
- motywacjê podjêcia uchwa³y,
- okre�lenie organów odpowiedzialnych za wykonanie

uchwa³y oraz sprawuj¹cych nadzór nad ich wykonaniem,
- termin wej�cia w ¿ycie uchwa³y oraz ewentualny czas jej

obowi¹zywania.

§ 20. 1. Uchwa³y opatruje siê numerem wyra¿aj¹cym ko-
lejno�æ uchwa³ i datê uchwalenia.

2. Uchwa³y M³odzie¿owej Rady podpisuje Przewodnicz¹-
cy lub Wiceprzewodnicz¹cy, który przewodniczy³ obradom.

3. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje i przechowuje wraz z
protoko³em sesji Sekretarz.

V. Tryb g³osowania

§ 21. 1. W sytuacjach, kiedy nie ma okre�lonego trybu
g³osowania, M³odzie¿owa Rada podejmuje uchwa³ê w g³oso-

waniu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w trybie okre�lonym
w § 9 Regulaminu M³odzie¿owej Rady.

2. G³osowanie tajne zarz¹dza siê w przypadku g³osowa-
nia w sprawach personalnych, tj. wyboru b¹d� odwo³ania cz³on-
ków Prezydium oraz wyboru Przewodnicz¹cego Komisji Rewi-
zyjnej.

§ 22. 1. Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów oznacza, ¿e na obradu-
j¹cej prawomocnie sesji "za" projektem opowiedzia³o siê wiê-
cej radnych ni¿ "przeciw" projektowi uchwa³y. G³osy wstrzymuj¹-
ce siê nie wp³ywaj¹ na wynik g³osowania.

2. Bezwzglêdna wiêkszo�æ g³osów oznacza, ¿e na obra-
duj¹cej prawomocnie sesji wiêcej ni¿ po³owa obecnych rad-
nych opowiedzia³a siê "za" projektem uchwa³y.

§ 23. 1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez pod-
niesienie rêki. Za g³osy oddane uznaje siê g³osy "za", "przeciw"
oraz "wstrzymuj¹ce siê".

2. W przypadku równej liczby g³osów "za" i "przeciw" roz-
strzyga g³os Przewodnicz¹cego M³odzie¿owej Rady.

3. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ kartkami opatrzo-
nymi pieczêci¹ M³odzie¿owej Rady. Za g³osy oddane uznaje siê
kartki, na których radni g³osowali w sposób zgodny z ustalonymi
zasadami.

4. G³osowanie w trybie tajnym przeprowadza Komisja
Skrutacyjna, powo³ana na sesji spo�ród radnych.

5. Wyniki g³osowania zawsze odnotowuje siê w protokole
sesji.

Rozdzia³ 3
Komisja Rewizyjna i Zespo³y Problemowe

§ 25. 1. W toku kadencji M³odzie¿owa Rada mo¿e na wnio-
sek Przewodnicz¹cego, Prezydium, 5 radnych lub Przewodni-
cz¹cych Zespo³ów Problemowych dokonaæ zmian w sk³adach
liczbowych i osobowych Zespo³ów Problemowych.

2. M³odzie¿owa Rada powo³uje ze swego grona Zespo³y
Problemowe.

3. Uchwa³y w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, M³o-
dzie¿owa Rada podejmuje w g³osowaniu tajnym zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej podlega zatwier-
dzeniu przez M³odzie¿ow¹ Radê w g³osowaniu tajnym zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

5. Zespo³y Problemowe wybieraj¹ Przewodnicz¹cych ze
swego grona.

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139,
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr
109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085,Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz.
1804; 2002 r. 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 Chró�cina, obejmuj¹cy ustalenia planu i rysu-
nek planu  stanowi¹cy za³¹czniki nr 1 do niniejszej uchwa³y w
skali 1:5000.
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§ 2. Przedmiotem ustaleñ s¹:
1/ zasady ochrony warto�ci kulturowych,
2/ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (z jed-

nym lub dwoma mieszkaniami) oznaczone symbolem "MN", za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone  symbolami
"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 jednorodzinn¹
oznaczone symbolem lub "MRj",

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

6/ tereny urz¹dzeñ produkcji gospodarki polowej oznaczo-
ne symbolem RP-P, tereny urz¹dzeñ produkcji gospodarki ogrod-
niczej 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,
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", zie-
leni izolacyjnej oznaczone symbolem "ZI", zieleni nieurz¹dzonej
oznaczone symbolem "ZN", lasów oznaczone symbolem "ZL",

14/ tereny cmentarzy oznaczone symbolem "ZC", tereny
cmentarzy zamkniêtych oznaczone symbolem "ZCz"

15/ tereny ogrodów dzia³kowych oznaczone symbolem "ZD",
16/ tereny upraw polowych oznaczone symbolem RP, tereny

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 komunika-
cji zbiorowej i inne) oznaczone symbolem "KS",

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

Rozdzia³ II
Ustalenia dla wydzielonych na rysunku planu terenów.

§1. Tereny oznaczone symbolami 1MR,ZN,RP; 10MR,ZN
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaln¹ zagrodow¹, zieleñ
nie urz¹dzon¹, z dopuszczeniem przekszta³ceñ i lokalizacji plom-
bowych obiektów lokalnych us³ug bytowych i zabudowy miesz-
kalnej jednorodzinnej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-

darowania:
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/ 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 oddzia³y-
waæ na �rodowisko, dla których wymagane jest ustalenie obo-
wi¹zku 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
zasadniczego dachu nie mo¿e przekroczyæ 6,0m a poziom kale-
nicy 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/ 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,

9/ tereny niezabudowane pozostawia siê w u¿ytkowaniu
rolnym (ogrody przydomowe, ³¹ki, pastwiska, grunty orne); utrzy-
muje siê istniej¹ce tereny zieleni nie urz¹dzonej (wysokiej i ni-
skiej),

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

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

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

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

§2.Tereny oznaczone symbolami 2MR,MN,MS;
4MN,MS,UT,MR,EE; 14MR,MN,MRj,MS,KP;  19MR,MN,EE,UT
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaln¹ zagrodow¹, jedno-
rodzinn¹, wielorodzinn¹  z dopuszczeniem przekszta³ceñ zabu-
dowy zagrodowej na jednorodzinn¹ oraz us³ug turystycznych
(UT), stacji elektroenergetycznych (EE), parkingu (KP). 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 linii zabudowy  okre-
�lonej na rysunku planu, w dostosowaniu architektonicznym
do istniej¹cej zabudowy wsi o zachowanych cechach stylowych,

3/ budynki o z³ym stanie technicznym nie podlegaj¹ce
ochronie konserwatorskiej  przeznacza siê do wyburzenia,
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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/ tereny niezabudowane pozostawia siê w u¿ytkowaniu
rolnym (ogrody przydomowe, ³¹ki, pastwiska, grunty orne); utrzy-
muje siê istniej¹ce wody otwarte,

11/ na terenach 4MN,UT,MR,EE; 19MR,MN,EE,UT  dopusz-
cza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów zwi¹zanych z us³ugami
turystyki (agroturystyki), mo¿liwe wykorzystanie na cel agrotury-
styki istniej¹cej zabudowy zagrodowej,

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/ na terenach oznaczonych symbolami EE utrzymuje siê
istniej¹ce stacje transformatorowe z mo¿liwo�ci¹ ich rozbudo-
wy, a na terenie oznaczonym symbolem KP utrzymuje siê istnie-
j¹cy parking, na którym wymagana jest nawierzchnia utwardzo-
na, teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹
N/N kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, te-
lekomunikacyjn¹ i gazow¹,

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

§ 3. Tereny oznaczone symbolami 3MN; 18MN,RP-O;
23MN; 34MN,MS,U; 43MN; 45MN,MS,UR; 46MN,MS,UR;
47MN,MS,UH,U,ZI; 52MNp,MS; 55MN; 56MN,UH,ZI,MNp;  prze-
znacza siê pod zabudowê nisk¹, mieszkaln¹ jednorodzinn¹ (MN),
wielorodzinn¹ (MS) i zabudowê us³ugow¹ w otoczeniu zieleni
(U), zabudowê us³ug handlu (UH) i rzemios³a (UR) oraz tereny
urz¹dzeñ produkcji gospodarki ogrodniczej (RP-O). Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki  zabudowy i zagospodarowania:

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

2/ przy rozbudowie uwzglêdniæ istniej¹c¹  liniê zabudowy,
a przy lokalizacji nowej zabudowy przyj¹æ liniê zabudowy zgod-
nie z rysunkiem planu,

3/ wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 2 kondy-
gnacji nadziemnych; poziom okapów zasadniczego dachu nie
mo¿e przekroczyæ 6,5m, a poziom kalenicy 10 m, mierz¹c od
�redniego poziomu przy budynku; dach zabudowy mieszkanio-
wej stromy o nachyleniu 30-45o kryty dachówk¹ lub materia³ami

dachówkopodobnymi,
4/ w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza siê dodatkowy

lokal mieszkalny,
5/ dopuszcza siê realizacjê 1-kondygnacyjnych wolno sto-

j¹cych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego obiektów
gospodarczych, us³ugowych i gara¿y o architekturze nawi¹zuj¹-
cej do budynku mieszkalnego,

6/ dla korzystaj¹cych z us³ug zapewniæ parking na samo-
chody osobowe, zlokalizowany od strony dróg dojazdowych KD
i lokalnych KL,

7/ na terenach 3MN;  23MN;  43MN; 55MN  nie przewiduje
siê lokalizacji zabudowy us³ugowej, a na terenie oznaczonym
symbolem 52MNp i 56MN,UH,ZI,MNp dopuszcza siê przekszta³-
cenie czê�ci budynku mieszkalnego na wbudowane nieuci¹¿li-
we zak³ady pracy,

8/ na terenie przewiduje siê budowê i rozbudowê istniej¹-
cych obiektów i sieci infrastruktury technicznej, przy czym lokali-
zacjê obiektów i urz¹dzeñ nale¿y dowi¹zaæ do projektowanego
podzia³u terenu,

9/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wyma-
gane jest sporz¹dzenie raportu i dla których mo¿e byæ wymaga-
ne sporz¹dzenie stosownego raportu,

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

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

12/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym.

§ 4. Tereny oznaczone symbolami 5ZN,Z£,W; 13RP( RP-O);
22aRP; 22bRP; 26RP; 40RP; 41RP; 43aRP; 57RP; 95RP,(NU) prze-
znacza siê pod u¿ytki rolne . Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich
u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce u¿ytkowanie w formie ³¹k i pa-
stwisk (Z£), ogrodów przydomowych (RO), upraw polowych (RP)
oraz zieleni nie urz¹dzonej (wysokiej i niskiej),

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 terenie 26RP po³o¿onym w strefie sanitarnej wpro-
wadza siê zakaz upraw ro�lin do bezpo�redniej konsumpcji,

7/ teren 40RP podlega³ lokalnej powodzi w lipcu 1997r.;
stanowi obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi,

8/ tereny rolne oznaczone symbolami 13RP( RP-O);
95RP,(NU) stanowi¹ rezerwê pod lokalizacjê funkcji okre�lonych
wg oznaczeñ na rysunku planu,

§ 5. Tereny oznaczone symbolami 6RP-Z,MS,RP-O,EE,W;
61RP-Z  przeznacza siê pod zabudowê rolnicz¹, sk³adow¹, pro-
dukcyjno-us³ugow¹, us³ugow¹, obiektów infrastruktury technicz-
nej, wód otwartych w ramach baz rolnych (urz¹dzeñ produkcji
gospodarki ogrodniczej, urz¹dzeñ produkcji gospodarki zwie-
rzêcej).

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:
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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,

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 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,

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

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

7/ gospodarkê �ciekami prowadziæ zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c zacho-
wanie 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/ architektura nowych budynków typu rolniczego, ich wy-
soko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu do
gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹cych
budynki nie mo¿e przekroczyæ 10 m,

10/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych pracowników,

11/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ wie-
lorodzinn¹ (zak³adow¹) na terenie 6RP-Z,MS,RP-O,EE,W; ist-
niej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji,

12/  tereny niezabudowane pozostawia siê w u¿ytkowaniu
rolnym,

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

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

15/ utrzymuje siê istniej¹ce stacje transformatorowe z
mo¿liwo�ci¹ ich rozbudowy,

16/ tereny przewidziane do uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ kablow¹ N/N i SN, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹.

§ 6. Teren oznaczony symbolem 7ZP,US,UT przeznacza
siê pod us³ugi sportu, turystyki i zieleñ parkow¹. Ustala siê na-
stêpuj¹ce warunki ich zabudowy i u¿ytkowania:

1/ teren obejmuje zabytkowy park dworski wpisany do re-
jestru zabytków (nr rej.49/81); prace z rewaloryzacj¹ parku oraz
lokalizacj¹ dodatkowych urz¹dzeñ i obiektów okre�lonych w pkt.2
wymagaj¹ uzgodnieñ z Opolskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków,

2/ teren przeznacza siê pod zabudowê i obiekty sportowe
oraz turystyki i rekreacji w otoczeniu zieleni parkowej,

3/ zabudowa kubaturowa niska, nie mo¿e przekraczaæ 6,0 m
nad poziom terenu,

4/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
5/ wymagane uporz¹dkowanie istniej¹cej zieleni parkowej,
6/ istniej¹ce stanowisko archeologiczne stanowi¹ce obiekt

zabytkowy (nr rej. A-600/81) podlega ochronie prawnej; roboty
ziemne w jego otoczeniu wymagaj¹ pozwolenia Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a prace nale¿y prowa-
dziæ pod nadzorem archeologicznym.

§ 7. Teren oznaczony symbolem 8NO przeznacza siê pod
urz¹dzenia i obiekty oczyszczania �cieków. Ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie terenu; ist-
niej¹ce urz¹dzenia i obiekty mog¹ podlegaæ rozbudowie i mo-
dernizacji z uwzglêdnieniem wymogów technicznych i ochrony
sanitarnej,

2/ dopuszczalna realizacja nowych urz¹dzeñ i obiektów
zwi¹zanych z funkcj¹ terenu; przy czym wysoko�æ zabudowy nie
mo¿e przekraczaæ 6m,

3/ uci¹¿liwo�æ urz¹dzeñ i obiektów nie mo¿e wykraczaæ
poza granice wyznaczonego terenu okre�lonego tytu³em praw-
nym w³a�ciciela,

4/ w zagospodarowaniu terenu dopuszcza siê nasadze-
nia zieleni ochronnej.

5/ w obrêbie terenu dopuszcza siê prowadzenie podziem-
nych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej.

§ 8. Teren oznaczony symbolem 9ZP,W przeznacza siê
pod zieleñ parkow¹ z wod¹ otwart¹. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ca zieleñ o charakterze parkowym
oraz wody otwarte,

2/ wymagana rewaloryzacja za³o¿enia parkowego, utrzy-
mania wymaga drzewostan parku,

3/ dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacyjnych i
obiektów ma³ej architektury.

§ 9. Teren oznaczony symbolem 11MS,MN,ZN przeznacza
siê pod zabudowê nisk¹, 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/ przy rozbudowie uwzglêdniæ istniej¹c¹  liniê zabudowy,
a przy lokalizacji nowej zabudowy przyj¹æ liniê zabudowy zgod-
nie z rysunkiem planu,

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
minimum min. 2 stanowiska postojowe dla samochodów oso-
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bowych, przypadaj¹ce na 1 mieszkanie (wliczaj¹c gara¿ i utwar-
dzony podjazd przedgara¿owy), dla budynku wielorodzinnego
przewidzieæ 1 stanowisko postojowe na ka¿de mieszkanie, przy
czym terenowe miejsca postojowe wykonaæ jako ogólnodostêpne,

10/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
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 wielorodzinnej.

§ 10. Teren oznaczony symbolem 12RP-O,UZ, UH, UK, EE,
WW, EC przeznacza siê pod zabudowê rolnicz¹, us³ugow¹,
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w ramach bazy
gospodarstwa ogrodniczego (urz¹dzeñ produkcji gospodarki
ogrodniczej).

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,

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,

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 obowi¹zu-
j¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c ich
odzysk,

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

7/ architektura nowych budynków typu rolniczego, ich wy-
soko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu do
gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹cych
budynki nie mo¿e przekroczyæ 10 m,

8/ dopuszczalne powi¹zanie funkcjonalne z terenem 13RP,
9/ utrzymuje siê na terenie istniej¹c¹ zabudowê us³ug

zdrowia (z mieszkaniami funkcyjnymi), kultury, handlu,
10/ utrzymuje siê istniej¹ce  ogrzewanie zabudowy w opar-

ciu o niskoemisyjne �ród³a energii (gaz, olej opa³owy, energia
elektryczna) lub wysokosprawne systemy grzewcze opalane
paliwem sta³ym,

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

12/ utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia i obiekty elektro-
energetyczne, energetyki cieplnej, zaopatrzenia w wodê (ujêcia
wody)  z mo¿liwo�ci¹ ich przebudowy i rozbudowy,

13/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitar-
nej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹ i gazow¹.

§ 11. Teren oznaczony symbolem  15UR,U,UG przeznacza
siê pod zabudowê us³ug rzemios³a, us³ug gastronomii i innych

us³ug. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zago-
spodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym mo¿e ona
podlegaæ przebudowie,

2/ utrzymuje siê istniej¹c¹  liniê zabudowy i istniej¹c¹ wy-
soko�æ zabudowy; now¹ zabudowê dostosowaæ architektonicz-
nie do istniej¹cej 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 istniej¹c¹ kapliczkê,
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.

§12. Tereny oznaczone symbolami 16MR,MRj,MN,MS,UR;
32MRj ,MR,MN,MS,UH,UG,U I ,UR ,S ,EE;33MRj ,MS;
3 6 M R j , M N , M S ; 3 9 M R , M R j , M N , M S , U £ , U H , U R , E E ;
42MR,MRj,MN,MS; przeznacza siê pod zabudowê mieszkaln¹
zagrodow¹, jednorodzinn¹, wielorodzinn¹  z mo¿liwo�ci¹ prze-
kszta³ceñ zabudowy zagrodowej na jednorodzinn¹ i mo¿liwo-
�ci¹ lokalizacji plombowych  oraz wbudowanych lokalnych us³ug.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodaro-
wania:

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

2/ przy rozbudowie uwzglêdniæ istniej¹c¹  liniê zabudowy,
a przy lokalizacji nowej zabudowy przyj¹æ liniê zabudowy zgod-
nie z rysunkiem planu,

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/ dopuszcza siê lokalizacjê lokalnych us³ug wbudowa-
nych w zabudowie zagrodowej lub jednorodzinnej lub wolno
stoj¹cych z zakresu handlu, rzemios³a, ³¹czno�ci i innych oraz
sk³adów (wg oznaczeñ na rysunku planu),

6/ na terenie 32MRj,MR,MN,MS,UH,UG,UI,UR,S,EE utrzy-
muje siê istniej¹c¹ remizê p.po¿. i �wietlicê,

7/ 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,

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

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

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

11/ w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza siê dodatko-
wy lokal mieszkalny,



  Poz.1263
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 66                                       -5531 -

12/ na terenie 16MR,MRj,MN,MS,UR dopuszcza siê zmia-
nê funkcji d.szko³y ogrodniczej na cele mieszkalnictwa wieloro-
dzinnego w ramach modernizacji istniej¹cej zabudowy,

13/ 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,

14/ 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,

15/ w przypadku wprowadzenia podzia³u terenu, wewnêtrz-
n¹ obs³ugê komunikacyjn¹ przyj¹æ drogami dojazdowymi o sze-
roko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 10,0m, z jezdni¹ o szero-
ko�ci 5,5m z wykszta³conym ruchem pieszojezdnym,

16/ tereny niezabudowane pozostawia siê w u¿ytkowaniu
rolnym (ogrody przydomowe, ³¹ki, pastwiska, tereny upraw po-
lowych); utrzymuje siê istniej¹ce wody otwarte,

17/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

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

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

20/ na terenach oznaczonych symbolem EE utrzymuje siê
istniej¹ce stacje transformatorowe z mo¿liwo�ci¹ ich rozbudowy,

21/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

§ 13. Teren oznaczony symbolem 17UKs,ZCz przeznacza
siê pod us³ugi kultury sakralnej, kultu religijnego. Ustala 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/ obiekt wpisany do rejestru zabytków (nr rejestru 1143/
66); prace modernizacyjne ko�cio³a wymagaj¹ uzgodnieñ z
Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

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

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

5/ 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 obiektów ma³ej archi-
tektury,

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

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

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

§ 14. Teren oznaczony symbolem 20US,UT przeznacza
siê pod us³ugi sportu dopuszczeniem zabudowy us³ug turystyki
(w tym obiektu mieszkalnictwa zbiorowego).  Ustala siê nastê-

puj¹ce warunki zabudowy i u¿ytkowania:
1/ teren przeznacza siê pod urz¹dzenia sportowe (boisko

sportowe) i turystyczne  w otoczeniu zieleni urz¹dzonej,
2/ zabudow¹ zwi¹zana z us³ugami sportu i turystyki I kon-

dygnacyjna; nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 5,0 m nad poziom terenu,
3/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
4/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i

z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

5/ teren do docelowego uzbrojenia w sieæ elektroenerge-
tyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej, teleko-
munikacyjn¹ i gazow¹.

§ 15. Teren oznaczony symbolem 21ZL,ZP,W przeznacza
siê pod zieleñ le�n¹, parkow¹, wody otwarte. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

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

2/ 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),

3/ pozosta³e tereny zieleni, nie stanowi¹ce terenu le�ne-
go, przeznacza siê pod zieleñ parkow¹,

4/ utrzymuje siê istniej¹ce wody otwarte,
5/ teren obejmuje zabytkowy park dworski wpisany do re-

jestru zabytków (nr rej.49/81); prace zwi¹zane z rewaloryzacj¹
parku wymagaj¹ uzgodnieñ z Opolskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków.

§ 16. Teren oznaczony symbolem 22RP-O,EE,MN prze-
znacza siê pod zabudowê nisk¹ mieszkaln¹ jednorodzinn¹, urz¹-
dzenia gospodarki ogrodniczej (zespó³ szklarni), stacjê trans-
formatorow¹ . Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i
zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ modernizacji, przebudowie i rozbudowie
z uwzglêdnieniem wymogów technicznych, ochrony sanitarnej,

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

3/ przy rozbudowie i lokalizacji nowej zabudowy uwzglêd-
niæ liniê zabudowy okre�lon¹ na rysunku planu,

4/ wysoko�æ zabudowy mieszkalnej nie mo¿e przekraczaæ
2 kondygnacji nadziemnych; poziom okapów zasadniczego da-
chu nie mo¿e przekroczyæ 6,5m, a poziom kalenicy 10 m mie-
rz¹c od �redniego poziomu przy budynku; dach zabudowy miesz-
kaniowej stromy o nachyleniu 30-45o kryty dachówk¹ lub mate-
ria³ami dachówkopodobnymi,

5/ dopuszcza siê realizacjê 1-kondygnacyjnych wolno sto-
j¹cych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego obiektów
rolniczych oraz gospodarczych i gara¿y o architekturze nawi¹zu-
j¹cej do budynku mieszkalnego,

6/ w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza siê dodatkowy
lokal mieszkalny,

7/ na terenie przewiduje siê budowê i rozbudowê istniej¹-
cych obiektów i sieci infrastruktury technicznej,

8/ uci¹¿liwo�æ zespo³u szklarniowego nie mo¿e przekra-
czaæ dopuszczalnych norm i powinna siê zamykaæ w granicach
dzia³ki okre�lonej tytu³em prawnym w³a�ciciela,

9/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko dla których wymaga-
ne jest sporz¹dzenie raportu ,

10/ w strefie sanitarnej cmentarza wprowadza siê zakaz
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz prowadzenia upraw
przeznaczonych do bezpo�redniej konsumpcji,
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11/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych
i z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

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

13/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

14/ dla zabudowy mieszkaniowej dopuszczalny poziom
ha³asu przyj¹æ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej.

§ 17. Teren oznaczony symbolem 24UO  przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia o�wiaty 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,

4/ na terenie zaleca siê utrzymanie urz¹dzeñ sportowych i
rekreacyjnych,

5/ powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia towarzysz¹ce, z wy³¹czeniem terenu pod nie-
zbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodaro-
wana zieleni¹ urz¹dzon¹ typu parkowego z dopuszczeniem urz¹-
dzeñ rekreacyjnych,

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

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

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

9/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyjmowaæ jak dla tere-
nów zabudowy zwi¹zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i
m³odzie¿y.

§ 18. Tereny oznaczone symbolem 25ZN,KP przeznacza
siê pod parkingi w otoczeniu zieleni. Ustala siê nastêpuj¹ce
warunki ich zagospodarowania:

1/ parking wyposa¿yæ w nawierzchnie utwardzon¹,
2/ wody opadowe z parkingu po ich podczyszczeniu (se-

paracji) odprowadziæ do kanalizacji deszczowej,
3/ w obrêbie parkingu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ

telekomunikacyjnych,
4/ w urz¹dzeniu parkingów wydzieliæ miejsca postojowe

dla samochodów osobowych,
5/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i

z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

6/ w otoczeniu parkingów wprowadza siê nasadzenia zie-
leni wysokiej i niskiej,

7/ tereny zieleni wy³¹cza siê z u¿ytkowania rekreacyjnego.

§ 19. Teren oznaczony symbolem 27ZC przeznacza siê pod
cmentarz.  Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy cmentarz,
2/ dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych zwi¹zanych z funkcj¹ terenu w tym dom przedpogrzebowy,
3/ dopuszcza siê realizacjê ogrodzenia w formie muru

pe³nego o wysoko�ci do 2 m,

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

§20. Teren oznaczony symbolem 28ZD przeznacza siê pod
ogrody dzia³kowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudo-
wy 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.

§ 21. Teren oznaczony symbolem 29KP 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
nawierzchnie 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.

§ 22. Teren oznaczony symbolem 30UOp   przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia o�wiaty. Ustala siê nastêpuj¹ce wa-
runki ich zabudowy i zagospodarowania:

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

2/ na terenie zaleca siê utrzymanie urz¹dzeñ rekreacyj-
nych (plac zabaw),

3/ powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia towarzysz¹ce, z wy³¹czeniem terenu pod nie-
zbêdn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodaro-
wana zieleni¹ urz¹dzon¹ typu parkowego z dopuszczeniem urz¹-
dzeñ rekreacyjnych,

4/ dopuszczalne korekta granic terenu i w³¹czenie czê�ci
terenu do 23MN,

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

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

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

8/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyjmowaæ jak dla tere-
nów zabudowy zwi¹zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i
m³odzie¿y.

§23. Tereny oznaczone symbolem 31MW, UH, UR, UA, UK,
EE, EC, US przeznacza siê pod zabudowê nisk¹ mieszkaln¹ wie-
lorodzinn¹ oraz zabudowê us³ug handlu, rzemios³a, administra-
cji, kultury, sportu oraz zabudowê urz¹dzeñ i obiektów infrastruk-
tury technicznej. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i
zagospodarowania:

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 przeznacza siê do
wyburzenia,

4/ przy rozbudowie uwzglêdniæ istniej¹c¹  liniê zabudowy,
a przy lokalizacji nowej zabudowy przyj¹æ liniê zabudowy zgod-
nie z rysunkiem planu,

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
zabudowy osiedla wielorodzinnego,,

7/ wysoko�æ nowej zabudowy mieszkalnej nie mo¿e prze-
kroczyæ 3 kondygnacji nadziemnych,

8/ dla budynku wielorodzinnego przewidzieæ 1 stanowi-
sko postojowe na ka¿de mieszkanie przy czym terenowe miej-
sca postojowe wykonaæ jako ogólnodostêpne o nawierzchni
utwardzonej,

9/ wody opadowe z parkingów i placów odprowadzaæ do
kanalizacji deszczowej po ich separacji,

10/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹; now¹
zabudowê realizowaæ jako parterow¹ o wysoko�ci nie przekra-
czaj¹cej 5,0 m,

11/ teren niezabudowany i nie przeznaczony pod komuni-
kacjê wewnêtrzn¹ u¿ytkowaæ w formie zieleni urz¹dzonej o cha-
rakterze skwerowo-parkowym,

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

13/ utrzymuje siê istniej¹ce stacje transformatorowe, ko-
t³ownie lokalne z  mo¿liwo�ci¹ ich przebudowy i rozbudowy,

14/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

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

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

§24. Teren oznaczony symbolem  35UR,ZI przeznacza siê
pod us³ugi rzemios³a oraz zieleñ o charakterze izolacyjnym.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodaro-
wania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê rzemios³a, przy czym
istniej¹ce budynki mog¹ ulegaæ modernizacji, przebudowie i
rozbudowie z uwzglêdnieniem wymogów ochrony sanitarnej,

2/ wymagana regulacja formalno - prawna istniej¹cej sto-
larni w zakresie ochrony �rodowiska; uci¹¿liwo�æ us³ug rzemio-
s³a nie mo¿e wykraczaæ poza granice okre�lone tytu³em praw-
nym w³asciciela,

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

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

§25. Tereny oznaczone symbolami 37P,S,ZI,EE; 38P,S; 48S;
58P,UH,UR,EE; 62P,S,EE,UH,WW,KK; 63P,B,S,KP,UH,KSn,KK;
64S,B,P,KSn,   przeznacza siê pod zabudowê przemys³ow¹, sk³a-
dow¹, produkcyjno-us³ugow¹, technicznego zaplecza motory-
zacji (stacja paliw) i obiektów infrastruktury technicznej . Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

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

2/ 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,

3/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê
na granicy terenu okre�lonego tytu³em prawnym w³a�ciciela,

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

5/ 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,

6/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych pracowników i plac manewrowy,

7/ utrzymuje siê istniej¹ce stacje transformatorowe z mo¿-
liwo�ci¹ ich rozbudowy,

8/ gospodarkê �ciekami przemys³owymi i bytowo - go-
spodarczymi prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c zachowanie norm jako�ci
wód,

9/ 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,

10/ na terenie 62P,S,EE,UH,WW utrzymuje siê urz¹dzenia
zaopatrzenia w wodê ; teren w obrêbie ogrodzenia stacji wodo-
ci¹gowej stanowi jej strefê ochrony ujêcia wody podziemnej,
obowi¹zuj¹ normowe ograniczenia u¿ytkowania,
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11/ na terenie 63P,B,S,KP,UH,KSn  mo¿liwa lokalizacja urz¹-
dzeñ i obiektów technicznego zaplecza motoryzacji (stacja paliw
z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi wraz z parkingiem); przy czym
wysoko�æ zabudowy max.6,0m do okapu dachu wiat nad dystry-
butorami, pawilonu handlowego i gastronomicznego stacji; w
rozwi¹zaniach technologicznych stacji  przewidzieæ zabezpie-
czenia przed przedostaniem siê substancji ropopochodnych do
gruntu, hermetyzacjê gospodarki paliwowej, monitoring wód
gruntowych poprzez za³o¿enie piezometrów; wody deszczowe z
utwardzonego parkingu i dróg komunikacji wewnêtrznej odpro-
wadziæ po ich podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej,

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

13/ na terenach 62P, S, EE, UH, WW, KK;  63P, B, S, KP, UH,
KSn, KK istniej¹c¹ bocznicê kolejow¹ dopuszcza siê do rozbu-
dowy (lub likwidacji),

14/ czê�æ terenu 38P,S podlega³o lokalnej powodzi w lip-
cu 1997r. ( w granicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi
obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi, który wy³¹cza
siê z zabudowy; dopuszcza siê na nim wy³¹cznie sk³adowanie
drewna na potrzeby przemys³u drzewnego,

15/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicz-
nej wg aktualnych warunków technicznych,

16/ ogrzewanie obiektów przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �róde³ energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

17/ 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.

§26. Teren oznaczony symbolem 44EG przeznacza siê pod
obiekty i urz¹dzenia zaopatrzenia w gaz (stacje redukcyjno-po-
miarow¹ gazu). Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy 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.

§27. Tereny oznaczone symbolami 49RP-P; 59RP-P,B
przeznacza siê pod zabudowê rolnicz¹, sk³adow¹, produkcyjno-
us³ugow¹, us³ugow¹, obiektów infrastruktury technicznej w ra-
mach baz rolnych (urz¹dzeñ produkcji gospodarki polowej).

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których jest wymagane
sporz¹dzenie stosownego raportu,

2/ 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,

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

4/ wyklucza siê sk³adowanie, na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powodu-

j¹cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,
5/ architektura nowych budynków typu rolniczego, ich wy-

soko�æ mierzona od �redniego poziomu istniej¹cego terenu do
gzymsów, kalenic i innych poziomych elementów wieñcz¹cych
budynki nie mo¿e przekroczyæ 10 m,

6/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych pracowników,

7/ tereny niezabudowane pozostawia siê w u¿ytkowaniu
rolnym,

8/ na czê�ci terenu 59RP-P,B dopuszczalne funkcjonowa-
nie przedsiêbiorstwa budowlanego,

9/ czê�æ terenu 59RP-P,B podlega³o lokalnej powodzi w
lipcu 1997r. ( w granicach okre�lonych na rysunku planu); sta-
nowi obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi, który wy-
³¹cza siê z zabudowy,

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

11/ gospodarkê �ciekami przemys³owymi i bytowo - go-
spodarczymi prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
minimalizuj¹c ich ilo�æ i zapewniaj¹c zachowanie norm jako�ci
wód,

12/ 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,

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

14/ tereny przewidziane do uzbrojenia w sieæ elektroener-
getyczn¹ kablow¹ N/N i SN, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjn¹ i gazo-
w¹.

§28. Teren oznaczony symbolem  50UH,S,UR przeznacza
siê pod zabudowê us³ugi handlu (detalicznego i hurtowego),
sk³adów i rzemios³a. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego za-
budowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹ce
budynki mog¹ ulegaæ modernizacji, przebudowie i rozbudowie
z uwzglêdnieniem wymogów ochrony sanitarnej,

2/ utrzymuje siê istniej¹ce silosy na zbo¿e,
3/ 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,

4/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê
na granicy terenu okre�lonego tytu³em prawnym w³a�ciciela,

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 6,0 m,

7/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych pracowników i plac manewrowy,

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

9/ wody opadowe z parkingu i placu manewrowego od-
prowadziæ do kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu,
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10/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicz-
nej wg aktualnych warunków technicznych,

11/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i maksymalizuj¹c
ich odzysk,

12/ ogrzewanie zabudowy przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

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

§29. Teren oznaczony symbolem 51KK,KP,KS przeznacza
siê pod tereny kolejowe - dworzec kolejowy, parking, przystanek
komunikacji zbiorowej. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego
zabudowy i u¿ytkowania:

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

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

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

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

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

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

7/ parking o nawierzchni utwardzonej mo¿e byæ powi¹za-
ny funkcjonalnie z przystankiem komunikacji zbiorowej,

8/ w urz¹dzeniu przystanku przewidzieæ wiatê dla podró¿-
nych lub wykorzystaæ na ten cel dworzec kolejowy,

§30. Tereny oznaczone symbolami  53S;  54S, KSn, UH,
ZI, EE, KK; 65S, KS;  przeznacza siê pod zabudowê sk³adów,
handlu (detalicznego i hurtowego), stacji paliw LPG (gazowej),
tereny urz¹dzeñ gospodarki transportowej, stacji transformato-
rowej w otoczeniu zieleni o charakterze izolacyjnym. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ parterow¹ zabudowê, przy czym
istniej¹ce budynki mog¹ ulegaæ modernizacji, przebudowie i
rozbudowie z uwzglêdnieniem wymogów ochrony sanitarnej,
przeciwpo¿arowej,

2/ utrzymuje siê stacje prze³adunkowe i bocznice zwi¹za-
ne z funkcjonowaniem sk³adów,

3/ w s¹siedztwie istniej¹cego pawilonu handlowego wpro-
wadziæ parking o nawierzchni utwardzonej,

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/ uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ siê
na granicy terenu okre�lonego tytu³em prawnym w³a�ciciela,

6/ wyklucza siê lokalizacjê obiektów i funkcji wytwarzaj¹-
cych odpady gro¿¹ce ska¿eniem, zaka¿eniem lub odpady nie-
bezpieczne oraz sk³adowanie, na wolnym powietrzu lub w nie-
zadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powoduj¹cych
zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

7/ 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 6,0 m,

8/ w obrêbie dzia³ki przewidzieæ ogólnodostêpny parking
dla samochodów osobowych pracowników i plac manewrowy,

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

10/ 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,

11/ na terenie 65S,KS (nieczynnego lotniska) dopuszcza
siê lokalizacjê bazy transportowej ,

12/ na terenie dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i z zakresu infrastruktury technicz-
nej wg aktualnych warunków technicznych,

13/ gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i maksymalizuj¹c
ich odzysk,

14/ ogrzewanie zabudowy przyj¹æ w oparciu o niskoemi-
syjne �ród³a energii lub wysokosprawne systemy grzewcze opa-
lane paliwem sta³ym,

15/ utrzymuje siê istniej¹c¹ stacjê transformatorow¹ z
mo¿liwo�ci¹ jej rozbudowy,

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

§31. Teren oznaczony symbolem 60MN,WW,EE,MS prze-
znacza siê pod zabudowê nisk¹ mieszkaln¹ jednorodzinn¹ i
wielorodzinn¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i
zagospodarowania:

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/ dla budynku wielorodzinnego przewidzieæ 1 stanowi-
sko postojowe na ka¿de mieszkanie przy czym terenowe miej-
sca postojowe wykonaæ jako ogólnodostêpne,

10/ na terenie utrzymuje siê urz¹dzenia zaopatrzenia w
wodê ; teren w obrêbie ogrodzenia stacji wodoci¹gowej stano-
wi jej strefê ochrony ujêcia wody podziemnej, obowi¹zuj¹ nor-
mowe ograniczenia u¿ytkowania,

11/ teren do uzbrojenia w sieæ elektroenergetyczn¹ N/N
kablow¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji sanitarnej i desz-
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czowej,  telekomunikacyjn¹ i gazow¹,
12/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§32. Teren oznaczony symbolem 66ZL,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/ dopuszcza siê w ograniczonym zakresie wykorzystanie
terenu na cele rekreacyjne - w ramach odtworzenia nieczynne-
go basenu k¹pielowego,

5/ w zagospodarowaniu i u¿ytkowaniu terenu (zabudowy
po nieczynnym lotnisku) uwzglêdniæ ochronê stanowisk rzad-
kich i chronionych gatunków fauny (mopek, gacek).

§33. Teren oznaczony symbolem 86 KG przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu - drogê g³ów-
n¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospoda-
rowania:

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; pozosta³e para-
metry wg bran¿owych warunków technicznych,

4/ 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,

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

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

§34. Tereny oznaczone symbolami 67KL; 68KL przezna-
cza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu - ulice
lokalne. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zago-
spodarowania:

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 architek-
tury, reklamy i urz¹dzeñ technicznych (³awki, znaki drogowe, ta-
blice, szafki instalacyjne, lampy, s³upy), elementy te winny two-
rzyæ skoordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ dostosowanych do otocze-
nia,

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

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

§35. Tereny oznaczone symbolami  69KD; 70KD; 71KD;
72KD; 73KD; 74KD; 75KD; 76KD; 77KD; 78KD; 79KD; 80KD; 81KD;
82KD; 83KD; 84KD; 85KD; 87KD; 88KD;  90KD; 91KD;  93KD;
96KD; 97KD; 98KD przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia ko-
munikacji i transportu - ulice dojazdowe. Ustala siê nastêpuj¹-
ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

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.8m,

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

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.

§ 36. Tereny oznaczone symbolami 89KK; 89aKK; 89bKK;
89cKK; 89dKK przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia trans-
portu kolejowego (tereny kolejowe). Ustala siê nastêpuj¹ce wa-
runki ich zabudowy i u¿ytkowania:

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/ wyklucza siê sk³adowanie na wolnym powietrzu lub w
niezadaszonych budowlach, substancji i materia³ów powoduj¹-
cych zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód podziemnych,

5/ 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,

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

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

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

9/ 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.

§37. Teren oznaczony symbolem  94NUw  przeznacza siê
pod gminne sk³adowisko odpadów komunalnych. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹ce sk³adowisko odpadów, posia-
daj¹ce uregulowany stan formalno-prawny w zakresie ochrony
�rodowiska,

2/ rekultywacja terenu po zakoñczeniu eksploatacji sk³a-
dowiska w kierunku rolnym.

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
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prawnej ochronie konserwatorskiej w �wietle przepisów usta-

N a z w a  z a b y tk u  w  w o je w ó d z k im  re je s trz e  z a b y tk ó w N r  r e j e s t r u

1 . K o �c ió ³  p a ra f ia ln y  p .w  M ic h a ³a  A rc h a n io ³a  X V /X V I  w , m u r 1 1 4 3 /6 6

2 . p a rk  k ra jo b ra z o w y  w  z e sp o le  d w o rs k im 4 9 /8 1

3 . g ro d z isk o  p ó � n o � re d n io w ie c z n e  w  p a rk u  (d z .1 0 /2 ) A -6 0 0 /8 1

Z a b y tk i u jê te  w  e w id e n c j i  W O S O Z  w  O p o lu
4 . w ie ¿ a  1 8 2 0 , o d b u d . 1 9 4 6 r

5 . p o z o s ta ³o �c i  o g ro d z e n ia  X V  i X V I  w

6 . k a p lic z k a  �  p rz y  d o m u  u l.  D o ln a  3  ,o k . 1 9 0 0 r

7 . k a p lic z k a  u l .  O g ro d o w a  5 4 , o k . 1 8 5 0 r

8 . k a p lic z k a  u l .  O g ro d o w a  5 7  o k . 1 9 0 0  r

9 . ru in y  d w o r u

1 0 . sp ic h le rz  u l .  O g ro d o w a  8 8 a

1 1 . sz k o ³a  u l .  D o ln a  2

1 2 . k o m e n d a  P o lic j i ,  u l .  O g ro d o w a  4 2  o k . 1 9 2 0 r

1 3 . s ta c ja  P K P , m u r  o k . 1 9 0 0 r

1 4 . d o m  d ró ¿ n ik a  P K P  u l.  K o le jo w a  1 2  o k . 1 9 0 0 r

1 5 . m a g a z y n  u l.  O g ro d o w a  4 1

1 6 . tra fo s ta c ja  u l .  O g ro d o w a  ,  o k . 1 9 3 0 r

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)

17. stodo³y: 

-u l. O grodow a 88a 

-u l. K roszyñska 13 

-u l. K roszyñska 27 

 

 

18 . dom y: 

-u l. O grodow a 7  - poczta  

-u l. O grodow a 9 

-u l. O grodow a 29 

-u l. O grodow a 30 

-u l. O grodow a 31 

-u l. O grodow a 35 

-u l. O grodow a 41 

-u l. O grodow a 43 

-u l. O grodow a 19 

-u l. O grodow a 23 
-u l. O grodow a 27 

-u l. O grodow a 54 

-u l. O grodow a 55 

-u l. O grodow a 59 

-u l. O grodow a 65 

-u l. O grodow a 69b 

-u l. O grodow a 78-80 

-u l. O grodow a 66 

-u l.O grodow a 88a 

-u l.O grodow a 88d 

-u l.D olna 11  

-u l.D olna 21  

-u l. D olna 20  

-u l. D rzew na 1  ok. 1930r 

-u l. K olejow a 1  

-u l. K olejow a 2  ok . 1920r 

-u l. K olejow a 3  

-u l. K olejow a 6  ok . 1935r 

-u l. K roszyñska 1 

-u l. K roszyñska 2 

-u l. K roszyñska 3 

-u l. K roszyñska 9 

-u l. K roszyñska 11 

-u l. K roszyñska 13 

-u l. K roszyñska 17 

-u l. K roszyñska 20 

-u l. K roszyñska 24 

-u l. K roszyñska 33 

-u l. K roszyñska 35 

-u l.Le�na 1  
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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 za-
bytkowych winny prowadziæ osoby posiadaj¹ce w³a�ciwe ze-
zwolenie,

4/ Projekty inwestycyjne w obszarze lub w pobli¿u stano-
wisk archeologicznych wymagaj¹ uzgodnienia z Opolskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków,

5/ 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.

6/ 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 ujêtych w tej
ewidencji wymagaj¹ opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.

7/ 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, zadania dla realizacji celów publicznych

§ 1. Ustala siê, ¿e tereny objête niniejszym planem obs³u-
giwane bêd¹ infrastruktur¹ techniczn¹ wg nastêpuj¹cych za-
sad:

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

2/ odprowadzenie �cieków sanitarnych kanalizacj¹ sani-
tarn¹ do lokalnej oczyszczalni �cieków wsi Skoroszyce; po pod-
³¹czeniu terenów zabudowanych do systemu kanalizacji sani-
tarnej, sukcesywna likwidacja zbiorników wybieralnych, z któ-
rych �cieki bezwzglêdnie wywoziæ nale¿y transportem aseniza-
cyjnym do punktu zlewnego na oczyszczalni w Skoroszycach;
istniej¹c¹ oczyszczalniê �cieków we wsi Chró�cina docelowo
przekszta³ciæ w przepompowniê �cieków,

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  sie-
ci 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 nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy i terenów le�nych w przypad-
ku braku mo¿liwo�ci zlokalizowania sieci ,

5/ zasilanie elektroenergetyczne z istniej¹cych lub projek-
towanych  stacji transformatorowych   z uwzglêdnieniem alter-
natywnie zwiêkszenia zapotrzebowania mocy przeznaczonej 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 (w po³udniowo - wschod-
niej czê�ci wsi), stanowi¹ obszar wysokiej ochrony wód pod-
ziemnych,

2/ istniej¹ce wody otwarte, 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 nieruchomo�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:

10 % - dla terenów projektowanej zabudowy okre�lonej
symbolem 65 S,KS we wsi Chró�cina,

5 %   - dla terenów projektowanej zabudowy okre�lonej
symbolami 43 MN we wsi Chró�cina,

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 niniej-
sz¹ 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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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 1999
r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i  Nr 111 poz. 1279, 2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, 2001 r. Nr 5 poz.
42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154
poz. 1804, 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr  113 poz. 984 oraz Nr 130
poz. 1112) - Rada Gminy Strzeleczki uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr VI/50/03 Rady Gminy Strzeleczki z
dnia 27 marca 2003 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego  terenów  zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug we wsi Smolarnia
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Uchwa³a   Nr    IX/58/03
Rady  Gminy  Strzeleczki

z  dnia 30 czerwca  2003 r.

w sprawie  zmiany uchwa³y  dotycz¹cej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug we wsi Smolarnia.

koryguje siê omy³kowy koñcowy zapis w § 9 ust.1pkt 2 o tre�ci:
"w tym  poddasze u¿ytkowe, "zastêpuj¹c go s³owami": �nie wli-
czaj¹c poddasza  u¿ytkowego".

2. Ustalenia okre�lone w rysunku planu stanowi¹cym za-
³¹cznik do uchwa³y  Nr VI/50/03 z dnia 27 marca 2003r. pozosta-
j¹ bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Strze-
leczki .

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

                                                               Przewodnicz¹cy Rady
Walter Wieja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003r. Nr 80, poz.
717/ oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 oraz art.
70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomo�ciami /Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, 2001r.
Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, 2002r. Nr 25, poz. 253,
 Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130,
poz.1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz.
2058, 2003r. Nr 80, poz. 717, 720 i 721/, Rada Miejska w Zdzie-
szowicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmieniæ swoj¹ uchwa³ê z dnia 5 lutego 2002r. Nr XLVI/
344/02 w ten sposób, ¿e:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
 "§1 Wszystkie lokale stanowi¹ce samodzielne lokale

mieszkalne  stanowi¹ce w³asno�æ gminy podlegaj¹ sprzeda¿y
na zasadach    okre�lonych w niniejszej uchwale, z wy³¹czeniem
lokali znajduj¹cych  siê w budynkach u¿yteczno�ci publicznej.

Sprzeda¿ lokali nastêpuje wraz  ze sprzeda¿¹ udzia³u w
gruncie na którym  stoi budynek na w³asno�æ. Kolejno�æ sprze-
da¿y lokali ustali Burmistrz  Zdzieszowic."
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Uchwa³a Nr IX/57/03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 10 czerwca 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:
     "§ 4 1. Od tak ustalonej ceny lokalu oraz udzia³u w grun-

cie udzielone  bêd¹ bonifikaty okre�lone wg zasad:
1/ Przy zap³acie ca³ej ceny jednorazowo  bonifikata wynie-

sie 60 % ceny.
2/   Przy zap³acie po³owy ceny jednorazowo i roz³o¿eniu

pozosta³ej nale¿no�ci na   raty bonifikata wyniesie 50% ceny.
3/  Przy roz³o¿eniu ca³ej nale¿no�ci na raty bonifikata wy-

niesie 40% ceny.
2. Oprocentowanie niezap³aconej czê�ci nale¿no�ci wy-

niesie 1/4 odsetek ustawowych obowi¹zuj¹cych w dniu terminu
zap³aty raty. Bonifikaty oraz sposób ustalenia ceny wymienio-
nych w § 3 nie dotycz¹ lokali   sprzedawanych w drodze  przetargu.

3.  Gmina bêdzie ¿¹daæ zwrotu kwoty równej  bonifikacie
po jej   waloryzacji w przypadku zbycia lokalu przed up³ywem 10
lat, licz¹c od  dnia nabycia lub wykorzystania jego  na inne cele
ni¿ mieszkalne przed    up³ywem 5 lat licz¹c od dnia nabycia. Nie
dotyczy to zbycia na rzecz   osób bliskich.

4. Przy udzieleniu nabywcom lokali mieszkalnych bonifi-
katy kaucja   mieszkaniowa zostanie wliczona w poczet bonifikaty."

3. S³owa "Zarz¹d Miejski" wymienione w/w uchwale za-
stêpuje siê s³owami  "Burmistrz Zdzieszowic"

 Województwa Opolskiego Nr 66
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 4.   Pozosta³e postanowienia uchwa³y pozostaj¹ bez
zmian.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowic.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pacioek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), oraz art. 11 i art. 12 ust. 1
i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-
strzennym ( Dz. U.  z 1999 r. Nr 15, poz. 139;  Nr 41, poz. 412, Nr
111, poz. 1279; 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr
120, poz. 1268; 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz.
1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Miejska uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1.1.Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wyznaczonego obszaru w gminie
Zdzieszowice w obrêbie so³ectwa Januszkowice, zatwierdzone-
go uchwa³¹ Nr XXXI/2O8/96 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z
dnia 14 listopada 1996 r.

2.Przedmiotem zmiany planu s¹ tereny u¿ytków rolnych
obejmuj¹ce dzia³ki gruntowe oznaczone numerami: 46/2, 46/9,
46/4, 46/16, 46/15, 46/14 klasy VI o pow. 0,34 ha, które przezna-
czone siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dzia-
³alno�ci¹ gospodarcz¹

3.Rysunek planu wraz z ustaleniami zawartymi w niniej-
szej uchwale stanowi¹ ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

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

cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nym sposobie zago-
spodarowania,

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

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

- zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.
5.Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w § 3, zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siê dotychczaso-
wy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on sprzeczny i docelowo nie umo¿liwi zagospodarowania tere-
nów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

6.Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami regulacyjnymi i funkcyjny-
mi planu s¹:

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

o ró¿nych zasadach zabu-dowy i zagospodarowania,
c)symbole przeznaczenia terenów,
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Uchwa³a Nr X / 66 / 03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 1 lipca 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonego obszaru w Gminie
Zdzieszowice w obrêbie so³ectwa Januszkowice.

d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
Pozosta³e ustalenia maj¹ charakter informacyjny.

§ 2. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mówi siê o:
1/ planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu o któ-

rych mowa w rozdziale 2 niniejszej uchwa³y,
2/ rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ, stosownie do

tre�ci ustaleñ rysunki planu wykonane na mapie w skali 1:1000,
stanowi¹ce integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y,

3/ terenie - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony liniami
rozgraniczaj¹cymi obszar o okre�lonej funkcji, oznaczonej na
rysunku planu odpowiednim symbolem u¿ytkowania,

4/ przeznaczeniu podstawowym terenu - nale¿y przez to
rozumieæ rodzaj przeznaczenia dominuj¹cego na danym terenie,

5/ przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - nale¿y przez
to rozumieæ okre�lony niniejszym planem inny sposób przezna-
czenia terenu ni¿ przeznaczenie podstawowe, który mo¿e byæ
realizowany na terenie objêtym zmian¹ planu po spe³nieniu
okre�lonych niniejszym planem ustaleñ,

6/ liniach zabudowy nieprzekraczalnych - jest to linia
wyznaczaj¹ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ zabudowy
od drogi mierzon¹ do zasadniczej �ciany budynku,

7/ urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty technicznego wyposa¿enia (naziemne i podziem-
ne), s³u¿¹ce funkcji podstawowej terenu,

8/  przedsiêwziêciu mog¹cym znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia in-
westycyjne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na
�rodowisko i przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu od-
dzia³ywania na �rodowisko mo¿e byæ wymagany, na podstawie
przepisów szczegó³owych,

9/ szkodliwych uci¹¿liwo�ciach dla �rodowiska - nale¿y
przez to rozumieæ zjawiska fizyczne lub stany o natê¿eniu utrud-
niaj¹cych ¿ycie, albo dokuczliwe dla �rodowiska w stopniu po-
woduj¹cym zagro¿enie dla zdrowia ludzi, uszkodzenie lub znisz-
czenie �rodowiska,

10/ dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze nieuci¹¿li-
wym - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ o cha-
rakterze us³ugowym lub us³ugowo - produkcyjnym lub inn¹, któ-
ra nie powoduje wystêpowania zjawisk fizycznych lub stanów
utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych dla otoczenia i terenów
s¹siednich, w szczególno�ci nie powoduj¹ca:

a/emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre-
�lone w przepisie szczególnym, w tym ha³asu od obs³uguj¹cych
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�rodków transportu
b/przekroczenia dopuszczalnych warto�ci stê¿eñ substan-

cji zanieczyszczaj¹cych powietrze, w tym emisji nieprzyjemnych
zapachów i odorów,

c/ wytwarzania odpadów w ilo�ci powy¿ej 100 ton w ci¹gu roku,
d/ konieczno�ci korzystania z pojazdów transportu ciê¿kiego
11/ dzia³alno�ci us³ugowo - produkcyjnej - nale¿y przez

to rozumieæ dzia³alno�æ gospodarcz¹, us³ugow¹ o charakterze
wytwórczym, nie maj¹c¹ charakteru produkcji na skalê przemy-
s³ow¹, której dzia³alno�æ bêdzie mia³a charakter dzia³alno�ci
gospodarczej nie uci¹¿liwej jak okre�lono w pkt. 10,

12/ us³ugach rzemios³a nieuci¹¿liwego - nale¿y przez to
us³ugi materialne polegaj¹ce na wykonywaniu wszelkiego ro-
dzaju �wiadczeñ o charakterze naprawczym, remontowym i kon-
serwacyjnym, których dzia³alno�æ nie bêdzie powodowaæ sta-
nów dokuczliwych dla terenów s¹siednich, w szczególno�ci w
zakresie ha³asu i wibracji, wytwarzania substancji zanieczysz-
czaj¹cych powietrze, w tym emisji nieprzyjemnych zapachów i
odorów, a tak¿e wytwarzaj¹cych odpady w ilo�ci powy¿ej 100 ton
w ci¹gu roku oraz obs³ugi transportem ciê¿kim. Uci¹¿liwo�æ tych
obiektów musi byæ ograniczona do granic terenu do którego
inwestor ma tytu³ prawny,

13/ odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ
nieczysto�ci sta³e i ciek³e powstaj¹ce w gospodarstwach do-
mowych,

14/ odpadach innych - nale¿y przez to rozumieæ odpady, z
wyj¹tkiem komunalnych, których sposób gromadzenia, przecho-
wywania i utylizacji reguluj¹ przepisy szczególne,

15/ drogach - nale¿y przez to rozumieæ drogi gminne -
lokalne i dojazdowe, realizowane na zasadach okre�lonych w
przepisach o drogach publicznych,

16/ przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji
administracyjnych

17/ przepisach szczegó³owych - nale¿y przez to rozumieæ
aktualnie obowi¹zuj¹ce w trakcie realizacji planu przepisy wy-
konawcze oraz Polskie Normy.

§ 3. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE DLA TERENÓW WYZNA-
CZONYCH I OZNACZONYCH SYMBOLAMI

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Przeznaczenie podstawowe - istniej¹ca zabudowa

mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym z obiektami towa-
rzysz¹cymi.

Zasady zagospodarowania terenu:
1)istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ remontom, prze-

budowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi i wy-
mogami ochrony �rodowiska.

MN-UP - teren zabudowy mieszkaniowej z dzia³alno�ci¹
gospodarcz¹

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa
z obiektami dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze us³ugowo-
produkcyjnym lub rzemios³a nieuci¹¿liwego

Przeznaczenie dopuszczalne - dzia³alno�æ us³ugowa
zwi¹zana z rekreacj¹ i turystyk¹.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce- budynki gara¿owe i gospo-
darcze oraz miejsca postojowe zwi¹zane z funkcj¹ mieszkanio-
w¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura techniczna,
zieleñ towarzysz¹ca oraz izolacyjna.

Zasady zagospodarowania terenu:
1)na terenie dopuszczalna jest realizacja:
a)zabudowy mieszkaniowej z obiektami dzia³alno�ci go-

spodarczej o charakterze us³ugowo-produkcyjnym lub rzemio-
s³a nieuci¹¿liwego,

b)zabudowy mieszkaniowej z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹
o charakterze us³ug rekreacji i turystyki

c)realizacja zabudowy mieszkaniowej dopuszczalna jest
wy³¹cznie dla prowadz¹cego dzia³alno�æ okre�lon¹ w pkt. a i b,
bêd¹cego w³a�cicielem terenu lokalizacji inwestycji,

2) Wprowadzenie na teren dzia³alno�ci us³ugowej o cha-
rakterze rekreacyjno-turystycznym wy³¹cznie po likwidacji dzia-
³alno�ci gospodarczej okre�lonej w pkt.a.

3) Dla przeznaczenia podstawowego ustala siê:
a)wyklucza siê wprowadzenie dzia³alno�ci zaliczanej do

przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
- rozumieniu przepisów prawa ochrony �rodowiska, oraz przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których sporz¹dzenie raportu mo¿e byæ wymagane, je�li nie bêd¹
zapewniaæ okre�lonych dopuszczalnych norm jako�ci �rodowi-
ska,

b)powierzchnia u¿ytkowa budynków przeznaczonych na
cele dzia³alno�ci us³ugowo-produkcyjnej i rzemios³a nieuci¹¿li-
wego nie mo¿e przekroczyæ 200 m2.

c)dopuszcza siê podzia³ terenu na mniejsze nieruchomo-
�ci. Wydzielenia terenu nale¿y dokonywaæ w oparciu o koncep-
cjê zagospodarowania planowanej inwestycji na etapie ustala-
nia warunków zabudowy i zagospodarowania,

d)dojazd na teren z istniej¹cej drogi klasy dojazdowej KD.
4)dla przeznaczenia dopuszczalnego ustala siê:
a)lokalizacje obiektu hotelowego z gastronomi¹,
b)wyklucza siê lokalizacjê obiektu dyskotekowego.
Zasady zabudowy:
1)odleg³o�æ linii zabudowy od drogi KD - min. 6,0 m od

krawêdzi jezdni drogi KD. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹
a lini¹ zabudowy przeznaczyæ na urz¹dzanie zieleni ozdobnej
oraz na miejsca parkingowe,

2)zabudowê mieszkaniow¹ nale¿y realizowaæ jako II kon-
dygnacyjn¹ z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania III kondygnacji dla ce-
lów u¿ytkowych. Architekturê budynków mieszkalnych dostoso-
waæ wygl¹dem i skal¹ do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do
formy regionalnej, dachy spadziste o symetrycznym uk³adzie
po³aci dopuszczalne wielospadowe,

3)zabudowê przeznaczon¹ na dzia³alno�æ gospodarcz¹
mo¿na realizowaæ jako obiekty wolno stoj¹ce, wbudowane lub
przybudowane do budynków mieszkaniowych. Wysoko�æ bu-
dynków us³ugowo-gospodarczych dostosowaæ do istniej¹cej
zabudowy i do wymogów technologicznych lecz nie wiêcej ni¿ 11
metrów,

4) w zagospodarowaniu terenu wyznaczyæ niezbêdn¹ ilo�æ
miejsc parkingowych,

5)tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, do-
jazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 65 % powierzch-
ni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna,

6)ogrodzenie w granicy dzia³ki: trwa³e, a¿urowe co naj-
mniej 0,6 m powy¿ej powierzchni terenu, maksymalnie do 1,8 m.
Wyklucza siê ogrodzenia z p³yt ¿elbetowych,

7)wzd³u¿ granicy z terenami s¹siednich nieruchomo�ci
nale¿y wprowadziæ pasy zieleni izolacyjnej o szeroko�ci min.2,0 m.
o zmiennej wysoko�ci, zimozielonej.

§ 4. Zasady rozwoju infrastruktury technicznej
1.Zaopatrzenie w wodê - poprzez pod³¹czenie do istnie-

j¹cej sieci wodoci¹gowej.
2.Odprowadzanie �cieków sanitarnych - w okresie przej-

�ciowym, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie �cieków do szczelnych zbiorników, a nastêp-
nie ich wywóz do punktu zlewnego na oczyszczalni �cieków w
Zdzieszowicach-docelowo do zbiorczego systemu odprowadza-
nia �cieków
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3.Odprowadzanie �cieków deszczowych - docelowo do
sieci kanalizacji deszczowej.

4.Energia cieplna - ogrzewanie z indywidualnego �róde³
ciep³a, zalecane zastosowanie �róde³ o niskiej emisji.

5.Elektroenergetyka - poprzez pod³¹czenie do istniej¹-
cych sieci niskiego napiêcia na warunkach okre�lonych przez
dysponenta lub zarz¹dcê sieci.

6.Telekomunikacja - poprzez pod³¹czenie do istniej¹cej
sieci na warunkach dysponenta lub zarz¹dcy.

§ 5.  Zasady zagospodarowania terenów i obiektów pod-
legaj¹cych ochronie kulturowej:

1.Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
lub obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹
ochronie prawnej.

2.W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych, znalezisk archeologicznych inwestor ma obowi¹zek:

- powiadomiæ w³a�ciwy organ ds. ochrony zabytków o zna-
lezisku,

- przeprowadzenia na w³asny koszt ratowniczych badañ
archeologicznych przez specjalistyczne placówki.

§ 6. Warunki i zasady realizacji planu wynikaj¹ce z po-
trzeb ochrony �rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi:

1.Dla obiektów us³ugowo-produkcyjnych nale¿y zastoso-
waæ takie rozwi¹zani techniczne, technologiczne oraz organiza-
cyjne, które wyeliminuj¹ ponadnormatywne oddzia³ywanie na
�rodowisko poza granice terenu do którego inwestor posiada
tytu³ prawny.

2.W zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmos-
ferycznego nale¿y zastosowaæ technologie i rozwi¹zania tech-
niczne pozwalaj¹ce na dotrzymanie norm emisji w granicach
w³asno�ci. W przypadku zastosowania procesów technologicz-
nych, bêd¹cych �ród³em wydzielania substancji gazowych i o
nieprzyjemnym zapachu oraz pylenia nale¿y zastosowaæ her-
metyzacjê lub inne rozwi¹zania minimalizuj¹ce emisjê.

3.Ha³as spowodowany dzia³alno�ci¹ us³ugowo-produk-
cyjn¹ nie mo¿e przekraczaæ dopuszczalnych norm dla zabudo-
wy mieszkaniowej, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi.

Ustala siê dopuszczalne warto�ci poziomów ha³asu ze-
wnêtrznego, o których mowa w przepisach prawa ochrony �ro-
dowiska:

a/dla terenów oznaczonych symbolami MN usta³a siê na-
stêpuj¹ce dopuszczalne poziomy ha³asu zewnêtrznego, wyra-
¿one równowa¿nym poziomem d�wiêku A w dB:

· od �róde³ komunikacyjnych:
pora dnia (600 - 2200) Leg = 55 dB(A)
pora nocy (2200 - 600) Leg = 45 dB(A)

·    od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:
pora dnia (600 - 2200) Leg = 55 dB(A)
pora nocy (2200 - 600) Leg = 45 dB(A)

b/dla terenów oznaczonych symbolami MN- UP ustala siê
nastêpuj¹ce dopuszczalne poziomy ha³asu zewnêtrznego, wy-
ra¿one równowa¿nym poziomem d�wiêku A w dB:

·    od �róde³ komunikacyjnych:
pora dnia (600 - 2200) Leg = 60 dB(A)
pora nocy (2200 - 600) Leg = 50 dB(A)

·    od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:
pora dnia (600 - 2200) Leg = 50 dB(A)
pora nocy (2200 - 600) Leg = 40 dB(A)

4.Dzia³alno�æ us³ugowo-produkcyjna i niemieszkalna
powinna odpowiadaæ wymogom przepisów szczególnych z za-
kresu ochrony �rodowiska, a w szczególno�ci:

- szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z t¹
dzia³alno�ci¹ nie mo¿e wykraczaæ poza teren prowadzonej dzia-
³alno�ci.

- ha³as powodowany dzia³alno�ci¹ nie mo¿e przekraczaæ
na granicy zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych poziomów
wy¿ej okre�lonych

- w rozwi¹zaniach techniczno - technologicznych inwesty-
cji nale¿y stosowaæ wysokie standardy zabezpieczenia ziemi,
powietrza i wód podziemnych przed zanieczyszcze-niem.

5.Gospodarka odpadami:
- komunalnymi - gromadzenie w pojemnikach lub konte-

nerach i usuwanie w ramach gminnego systemu gromadzenia
i usuwania odpadów,

- odpady nie nadaj¹ce siê do zagospodarowania na tere-
nie lub w obiekcie w trakcie jego eksploatacji powinny byæ zago-
spodarowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-
nymi,

- innymi - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-
nymi.

6.Przed przyst¹pieniem do budowy nale¿y zdj¹æ wierzch-
ni¹ warstwê gleby (humus) i zagospodarowaæ przy rekultywacji
terenu.

§ 7. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ w
stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci objêtych niniej-
szym planem, s³u¿¹ce naliczeniu jednorazowej op³aty w przy-
padku ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniej-
szego planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1)dla terenu objêtego zmian¹ planu MN-UP - 20%.

§ 8. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wyznaczonego obszaru w gminie Zdzieszowi-
ce, w obrêbie so³ectwa Januszkowice, zatwierdzonego uchwa-
³¹ Nr XXXI/208/96 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14
listopada 1996 r., zachowuj¹ moc obowi¹zuj¹c¹ z uwzglêdnie-
niem zmiany planu dokonanej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowic.

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

                                                 Przewodnicz¹cy Rady
                                                             Edward  Paciorek
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 Na podstawie art.21 ust.1 pkt  2  i ust.3 ustawy z dnia 21
czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U.Nr 71, poz.733,
2002 r. Nr 113, poz. 984 i  Nr 168, poz. 1383/  -Rada    Miejska w
Zdzieszowicach  uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego za-
sobu Gminy, o którym mowa w art.20 ust.1 w/w ustawy.

§ 2. Lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu
gminy s¹ wynajmowane przede wszystkim dla osób o niskich
dochodach i nie posiadaj¹cych zaspokojonych potrzeb miesz-
kaniowych, w rozumieniu niniejszej uchwa³y.

§   3. Uchwa³a nie narusza uprawnieñ osób do lokalu
socjalnego lub zamiennego ani wstêpuj¹cych w stosunek naj-
mu po �mierci najemcy, wynikaj¹cych z w/w ustawy.

§   4. 1. Przez niski dochód uzasadniaj¹cy oddanie lokalu
w najem na czas nieoznaczony, rozumie siê �redni miesiêczny
dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okre-
sie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku, który
nie przekracza 100 % najni¿szej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym i 150 % w gospodarstwie jednoosobowym,
obowi¹zuj¹cy w dniu z³o¿enia wniosku o mieszkanie.

2. Za dochód rozumie siê przychody po odliczeniu kosz-
tów ich uzyskania oraz po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe i chorobowe.

3. We wniosku nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce rodzaje
dochodów:

- ze stosunku pracy
- umów zlecenia i umów o dzie³o
- zasi³ek dla bezrobotnych
- zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
- alimenty.
Do dochodu nie wlicza siê zasi³ków celowych i okreso-

wych z pomocy spo³ecznej.

§   5.1.  Przez osoby o niezaspokojonych potrzebach miesz-
kaniowych rozumie siê:

 1/ zamieszkuj¹cych w lokalach po³o¿onych w budynkach
przeznaczonych do rozbiórki,    przebudowy lub gro¿¹cych zawa-
leniem,

2/ zamieszkuj¹cych w lokalach przeznaczonych do sprze-
da¿y o ile nie skorzysta³y z prawa   pierwokupu,

3/ opuszczaj¹cych domy dziecka i rodziny zastêpcze, o ile
nie maj¹ mo¿liwo�ci zamieszkania    w lokalach, gdzie zamiesz-
kiwa³y poprzednio lub ich potrzeby mieszkaniowe nie zosta³y w
inny sposób zaspokojone,

4/ pozbawionych mieszkañ wskutek klêsk ¿ywio³owych
5/ zajmuj¹cych pomieszczenia na terenie szkó³, przed-

szkoli, bezpieczeñstwa publicznego   o ile nie s¹ to mieszkania
wydzielone, wynajmowane na czas trwania stosunku pracy,

6/ zajmuj¹ce lokale nadmiernie zagêszczone / poni¿ej 5 m2

powierzchni pokoi na 1 osobê/,
7/  nie posiadaj¹ce ¿adnego mieszkania,
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w sprawie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zdzieszowice

§   6. 1. Pierwszeñstwo do zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony przys³uguje osobom spe³niaj¹cym ³¹cz-
nie nastêpuj¹ce warunki:

a) posiadaj¹cym niskie dochody w rozumieniu § 4 uchwa³y,
b) posiadaj¹cym niezaspokojone potrzeby mieszkanio-

we, o których mowa w § 5 pkt 3 i 4, je¿eli przed zdarzeniem by³y
mieszkañcami Zdzieszowic,

c) s¹ zameldowane na pobyt sta³y na terenie gminy Zdzie-
szowice przez okres co najmniej 2  lat.

2. Pierwszeñstwo do zawarcia umowy najmu lokalu so-
cjalnego na czas oznaczony przys³uguje osobom zameldowa-
nym na pobyt sta³y na terenie gminy Zdzieszowice przez okres
co najmniej 2 lat, którym s¹d w wyroku nakazuj¹cym opró¿nie-
nie lokalu przyzna³ prawo do lokalu socjalnego.

§   7. 1.Wykaz  lokali socjalnych podlega zatwierdzeniu
przez  Burmistrza.

2.Ewidencjê lokali socjalnych prowadzi Zarz¹dca  Budyn-
ków.

§   8. Na lokale socjalne Gmina przeznacza lokale nadaj¹-
ce siê do zamieszkania ze wzglêdu na stan techniczny i wypo-
sa¿enie zapewniaj¹ce co najmniej 5 m2  powierzchni na osobê.

Prawo do lokalu socjalnego przys³uguje osobom nie
maj¹cym tytu³u prawnego do innego lokalu, których �redni mie-
siêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego
w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku
wynosi 50 % najni¿szej emerytury w gospodarstwie wielooso-
bowym i 75 % w gospodarstwie jednoosobowym, obowi¹zuj¹-
cy w dniu z³o¿enia wniosku o lokal socjalny.

§   9. Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem
lokali na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz
sposób poddawania tych spraw kontroli spo³ecznej okre�la za-
³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§   10. 1.Najemcy lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszka-
niowego zasobu Gminy, posiadaj¹cy umowy na czas nieozna-
czony, mog¹ dokonywaæ zamiany zajmowanych przez siebie lo-
kali.

2.Gmina mo¿e równie¿ na wniosek najemcy w zamian za
lokal zajmowany dotychczas przez najemcê dostarczyæ inny
wolny lokal.

3.Je¿eli najemca uzyskuje na podstawie zamiany, o któ-
rych mowa w pkt.2, lokal mieszkalny o powierzchni znacznie
mniejszej od dotychczas zajmowanego, Gmina mo¿e jedno-
cze�nie wskazaæ w drodze zamiany odrêbny lokal dla wstêp-
nych, pe³noletnich dzieci najemcy, pe³noletniego rodzeñstwa oraz
osób pozostaj¹cych faktycznie we wspólnym po¿yciu z najemc¹
co najmniej 2 lata. W tym przypadku bierze siê pod uwagê szcze-
gólne warunki rodzinne, uzasadniaj¹ce odrêbne zamieszkiwa-
nie i dostarczenie dwóch  innych lokali za jeden dotychczas zaj-
mowany.

§  11. 1.Zamiana lokali mo¿e nast¹piæ tylko za zezwole-
niem Burmistrza Zdzieszowic na jej dokonanie, wyra¿onym na
pi�mie.
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2.Nie mo¿na odmówiæ zamiany lokali w wypadkach :
a/ nadmiernego zagêszczenia lokalu / poni¿ej 5 m2 na

osobê/
b/ wzglêdów zdrowotnych uzasadniaj¹cych konieczno�æ

zamieszkania w innym lokalu,
c/ szczególnych warunków rodzinnych uzasadniaj¹cych

zmianê miejsca zamieszkania.
3.Odmowa udzielenia zezwolenia na zamianê lokalu mo¿e

nast¹piæ, je¿eli zamiana narusza obowi¹zuj¹ce przepisy lub
powoduje istotne pogorszenie warunków mieszkaniowych osób
zajmuj¹cych czê�æ lokalu nie objêt¹ zamian¹ /dotyczy szczegól-
nie lokali o wspólnych przedpokojach.

§  12. 1.Najemcy zajmuj¹cy lokale socjalne na czas ozna-
czony mog¹ dokonywaæ zamiany za zgod¹ w³a�ciciela z innym
najemc¹, który wyrazi zgodê na zawarcie umowy na czas ozna-
czony i spe³nia ustawowe warunki do uzyskania lokalu socjal-
nego.

2.Do zamiany lokali socjalnych stosuje siê przepisy § 10.

§  13. 1.Osoby pozostaj¹ce w lokalu opuszczonym przez
najemcê mog¹ ubiegaæ siê o zawarcie umowy najmu tego lo-
kalu, o ile zamieszkiwa³y faktycznie z najemc¹ przez okres co
najmniej dwóch lat do chwili opuszczenia przez niego lokalu.

2.Umowa najmu mo¿e byæ zawarta po wyczerpaniu trybu
okre�lonego w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, a stosu-
nek prawny do lokalu zosta³ uregulowany.

3.Nie mog¹ uzyskaæ umowy najmu osoby posiadaj¹ce
tytu³ prawny do innego lokalu mieszkalnego , budynku lub jego
czê�ci, je¿eli mog¹ w nim zamieszkaæ ze wzglêdu na stan techniczny.

     4.Przepisy niniejszego paragrafu stosuje siê tak¿e do
osób, które nie wst¹pi³y w najem lokalu po �mierci najemcy.

§  14. 1.Lokale mieszkalne o powierzchni u¿ytkowej prze-
kraczaj¹cej 80 m2 s¹ oddawane w najem rodzinom wielodziet-
nym , spe³niaj¹cym warunki okre�lone niniejsz¹ uchwa³¹.

2. W przypadku odmowy przyjêcia lokalu lub braku rodzin
spe³niaj¹cych kryteria do otrzymania lokalu mieszkalnego na
czas nieoznaczony, lokale o powierzchni przekraczaj¹cej  80m2

s¹ oddawane w najem na podstawie przetargu.

§  15. Traci moc uchwa³a Nr IX/64/95 Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach z dnia 10 lutego 1995 roku w sprawie zasad
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Zdzieszowice.

§   16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Zdzieszowic.

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

Przewodnicz¹cy Rady
                                                                     Edward Paciorek

Za³¹cznik nr 1
 do uchwa³y Nr X/68/03

                                                           z dnia 1 lipca 2003r.

Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lo-
kali mieszkalnych zawieranych na czas nieoznaczony i o na-
jem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kon-
troli spo³ecznej.

1.   Uprawnionymi do najmu lokalu mieszkalnego z zaso-
bów Gminy Zdzieszowice s¹ osoby posiadaj¹ce trudne warunki
mieszkaniowe i materialne okre�lone w uchwale.

2. Wnioski s¹ sk³adane w Referacie Infrastruktury, Inwe-
stycji i Ochrony �rodowiska w Zdzieszowicach,  rozpatrywane i
weryfikowane w oparciu o zasady okre�lone w uchwale i opinio-
wane przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹.

3. Ocena warunków zamieszkiwania dokonywana jest
przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ w ramach zespo³ów
wizytuj¹cych.

4. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa w liczbie 5 osób po-
wo³ywana jest przez Burmistrza Zdzieszowic w drodze odrêbne-
go Zarz¹dzenia.

5.  Sposób wy³aniania sk³adu osobowego Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej ustali Burmistrz w swoim Zarz¹dzeniu.

6. Sk³ad osobowy Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej Bur-
mistrz ustala w uzgodnieniu z Komisj¹ �rodowiskowo - Samo-
rz¹dow¹.

7.   Raz w roku sporz¹dza siê projekty list osób zakwalifi-
kowanych do zawarcia umowy najmu lokalu. Wywieszane s¹
one do publicznej wiadomo�ci przez okres jednego miesi¹ca
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Zdzieszowicach.W
okresie ich wywieszenia zainteresowanym stronom przys³ugu-
je prawo sk³adania zastrze¿eñ, które podlegaj¹ rozpatrzeniu przez
Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹. Po rozpatrzeniu zastrze¿eñ,
sporz¹dzane s¹ listy ostateczne osób zakwalifikowanych do otrzy-
mania lokalu. Listy s¹ zatwierdzane przez Burmistrza Zdzieszo-
wic. Burmistrz mo¿e podj¹æ decyzjê o sporz¹dzeniu listy dodat-
kowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wnioskodaw-
cy  objêci listami  ostatecznymi s¹ uprawnieni do uzyskania
skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
po spe³nieniu kryteriów okre�lonych niniejsz¹ uchwa³¹.

8.    Bez konieczno�ci umieszczenia na listach kieruje siê
na lokale osoby:

  a/ opuszczaj¹ce Domy Dziecka,
  b/ pozbawione lokali na skutek klêsk ¿ywio³owych, kata-

strofy lub po¿aru,
  c/ ubiegaj¹ce siê o zamianê lokalu na lokal równorzêdny

po³o¿ony na ni¿szej kondygnacji z uwagi na poruszanie siê na
wózku inwalidzkim lub inne powa¿ne schorzenia ruchowe,

  d/ ubiegaj¹ce siê o regulacjê tytu³u prawnego zajmowa-
nego lokalu lub przyznanie innego lokalu w zwi¹zku z zamiesz-
kaniem z najemc¹ przez okres nie krótszy ni¿ 2 lata do ustania
stosunku najmu,

  e/ dokonuj¹ce przy Urzêdzie Miejskim w Zdzieszowicach
dobrowolnej zamiany lokalu mieszkalnego oraz zamiany o du-
¿ej powierzchni na znacznie mniejsz¹ bez  konieczno�ci dostar-
czenia drugiego lokalu,

  f/ uprawnione do lokalu socjalnego lub zamiennego wy-
rokami s¹dowymi.

Województwa Opolskiego Nr 66
  Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b)
i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr
162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr
110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424 i Nr 80, poz. 718) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002
r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz.
1188), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciep³a

dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana z
siedzib¹ w Branicach, posiadaj¹cego statystyczny numer iden-
tyfikacyjny REGON: 000 291 055, zwanego w dalszej czê�ci de-
cyzji "Przedsiêbiorstwem", postanawiam:

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a, ustalon¹ przez wymie-
nione Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej de-
cyzji,

2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okre�laj¹ce pro-
jektowan¹ poprawê efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbior-
stwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiê-
biorstwo dzia³alno�ci gospodarczej w pierwszym roku stoso-
wania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹-
cego pierwszy rok stosowania taryfy:

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysoko�ci 0,3%,

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci 1,18%,

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korek-
cyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do
dnia 30 wrze�nia 2004 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, w zwi¹zku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. - Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiêbiorstwa
posiadaj¹cego koncesje: z dnia 22 grudnia 2000 r. na wytwa-
rzanie ciep³a nr WCC/954/2318/W/3/2000/RW oraz na przesy³a-
nie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/958/2318/W/3/2000/RW, w dniu
14 lipca 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyj-
ne 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 dzia³alno�ci gospodarczej m. in. w zakresie wytwarzania
oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a ustalaj¹ taryfy dla ciep³a,
które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy -
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych
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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 przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych pro-
wadzenia dzia³alno�ci, zaplanowanych dla pierwszego roku sto-
sowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów ponie-
sionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprze-
dzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹-
dzenia taryfowego).

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
rozstrzygniêcia decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do projek-
towanej efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przed-
siêbiorstwo dzia³alno�ci koncesjonowanej w okresie stosowa-
nia taryfy.

Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y w ce-
nach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniej-
sz¹ decyzj¹.

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

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

POUCZENIE

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

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

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo-za-
chodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energety-
ki - ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wro-
c³aw.

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

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetycz-
ne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wcze-
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�niej ni¿ po up³ywie 14 dni od jej publikacji i nie wcze�niej ni¿ po
up³ywie okresu obowi¹zywania dotychczasowej taryfy (do dnia
30 wrze�nia 2003 r.) oraz nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od daty jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Cyrektora

Jadwiga Gogolewska

Za³¹cznik
do dezyzji Prezesa URE
z dnia 8 sierpnia 2003 r.

Nr OWR-820/2318-A/ 9 /2003/II/HC

Taryfa dla ciep³a

Obja�nienia pojêæ u¿ywanych w taryfie:
1) ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo

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

2) rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),

3) rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Mi-
nistra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó-
³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owni-
czych, obrotu ciep³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�ciowych
obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r.  Nr 72, poz. 845),

4) taryfa - zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich
stosowania, opracowany przez przedsiêbiorstwo energetyczne
i wprowadzany jako obowi¹zuj¹cy dla okre�lonych w nim od-
biorców w trybie okre�lonym ustaw¹,

5) przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Sa-
modzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych im ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, prowadz¹cy
dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania oraz przesy³a-
nia i dystrybucji ciep³a,

6) odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,

7) �ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

8) sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze �róde³
ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycz-
nego,

9) przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadza-
j¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,

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

11) obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami od-
biorczymi,

12) uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci i pa-
rametrów no�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podsta-

wê do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u dostarczania ciep³a,
13) liczba punktów pomiarowych - ³¹czna liczba uk³a-

dów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach
do wêz³ów cieplnych,

14) moc cieplna - ilo�æ ciep³a wytworzonego lub dostar-
czonego do podgrzania okre�lonego no�nika ciep³a lub ode-
brana od tego no�nika w ci¹gu godziny,

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

a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzyma-
nie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury cie-
p³ej wody w punktach czerpalnych znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub instala-
cji, zgodnie z okre�lonymi dla nich warunkami technicznymi i wyma-
ganiami technologicznymi,

16) warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura powie-
trza atmosferycznego okre�lona dla strefy klimatycznej, w której zloka-
lizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,

17) nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez
zawarcia umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym lub nie-
zgodnie z umow¹.

2. Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej
z zaopatrzeniem w ciep³o

Przedsiêbiorstwo energetyczne prowadzi dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a.

Dzia³alno�æ ta jest prowadzona na podstawie udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 22
grudnia 2000 r. na:

- wytwarzanie ciep³a nr WCC/954/2318/W/3/2000/RW,
- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/958/2318/3/2000/RW.

3. Podzia³ odbiorców na grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporz¹dzenia taryfo-
wego, w taryfie wyodrêbniono jedn¹ grupê taryfow¹:

Grupa A - Odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest ze �ró-
d³a ciep³a za po�rednictwem sieci ciep³owniczej i wêz³ów ciepl-
nych sprzedawcy.

4. Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at

4.1 Ceny i stawki op³at za ciep³o
Grupa  A

  Wysoko�æ cen i stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto       brutto*

z³/MW/rok 58 073,00 70 849,06Cena za zamówion¹ moc

ciepln¹ rata miesiêczna 4 839,42 5 904,09

Cena ciep³a z³/GJ 18,54 22,62

Cena no�nika ciep³a z³/m3
9,97 12,16

z³/MW/rok 5 802,06 7 078,51Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe rata miesiêczna 483,51 589,88

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe
z³/GJ 1,90 2,32

z³/punkt

pomiarowy/rok
71,40 87,11

Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 5,95 7,26

* - ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów
i us³ug w wysoko�ci 22%.
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4.2. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej

1) Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czania nowych od-
biorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia od-
biorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na pod-
stawie kosztów wynikaj¹cych z kosztorysowych norm nak³adów
rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen
czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwe-
storskiego, okre�lonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówie-
niach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zmianami),
obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy od-
powiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2) W razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie przy-
³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹
kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projekto-
wych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okre�lony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod
warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy zasto-
sowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1).

5. Sposób obliczania op³at

Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ - po-
bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówion¹ moc ciepln¹.

Op³ata za ciep³o - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym
nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci dostarczonego cie-
p³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomia-
rowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a
cieplnego, oraz ceny ciep³a.

Op³ata za no�nik ciep³a - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w
którym nast¹pi³ pobór no�nika ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci no-
�nika ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu
pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w wê�le ciepl-
nym, oraz ceny no�nika ciep³a.

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.

Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe - pobierana za ka¿-
dy miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo-
�ci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wska-
zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na
przy³¹czu do wêz³a cieplnego, oraz stawki op³aty zmiennej za
us³ugi przesy³owe.

 Miesiêczna rata op³aty abonamentowej - pobierana w
ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i
1/12 stawki op³aty abonamentowej.

6. Warunki stosowania cen i stawek op³at

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at obowi¹zu-
j¹ przy zachowaniu standardów jako�ciowych okre�lonych w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda-

¿y ciep³a,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ

uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne

standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,
- nielegalnego pobierania ciep³a,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych

odbiorcy,
stosuje siê odpowiednio postanowienia rozdzia³u 4 roz-

porz¹dzenia taryfowego.
Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podsta-

wie cen i stawek op³at netto.

7. Wprowadzanie zmian cen i stawek op³at

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od
daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy bêd¹ powiadamiani pisemnie o wpro-
wadzaniu nowych cen i stawek op³at z wyprzedzeniem co naj-
mniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.


