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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806) oraz art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148),
Rada Gminy Cisek uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zwiêksza siê dochody Gminy Cisek o kwotê
                                                                     114.335 z³

    w tym:
    a) Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodo-

wiska o kwotê                                                          114.335 z³
        Rozdz. 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód

o kwotê                                                          114.335 z³
        § 630 Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej

miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinanso-
wanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotê                                                                      114.335 z³

2. Zmniejsza siê dochody Gminy Cisek o kwotê        318.149 z³
    w tym:
    a) Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodo-

wiska o kwotê                                                         318.149 z³
  Rozdz. 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
o kwotê                                                         318.149 z³
 § 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan-

sowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych o kwotê       318.149 z³

1269

Uchwa³a Nr VI/30/2003
Rady Gminy Cisek

z dnia 14 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian do bud¿etu Gminy Cisek na 2003 r.

3. Zmniejsza siê wydatki Gminy Cisek o kwotê         203.814 z³
    w tym:
    a) Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodo-

wiska o kwotê                                                          203.814 z³
        Rozdz. 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód

o kwotê                                                          203.814 z³
        § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

o kwotê                                                        203.814 z³.

§ 2. Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Rady Gminy Cisek Nr III/15/
2002  z dnia 27 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie jak w za-
³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Za³¹cznik  nr 6 do uchwa³y Rady Gminy Cisek Nr III/15/
2002  z dnia 27 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie jak w za-
³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Za³¹cznik  nr 7 do uchwa³y Rady Gminy Cisek Nr III/15/
2002  z dnia 27 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie jak w za-
³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cisek.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejsco-
wego.

Przewodnicz¹cy Rady
Pawe³ Ryborz



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 67 - 5567 -            Poz. 1269



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 67

 Na podstawie  art.  18 ust.  2   pkt 4 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. 117 i 124 ust. 1 i
4   ustawy  z dnia 26 listopada 1998r.finansach publicznych ( Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) -  Rada Gminy Chrz¹stowice uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê   bud¿et Gminy po stronie przychodów i wydat-
ków ogó³em o kwotê 879.231 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów o
kwotê 79.621,56 z³, w  tym:

· zwiêkszenia                   10.849,44  z³
· zmniejszenia                  90.471,00  z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

1270

Uchwa³a Nr   VIII / 41 / 2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia  29 kwietnia 2003 r.

w sprawie  korekty bud¿etu  Gminy na 2003 rok.

§ 3. Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków  o
kwotê 79.621,56 z³, w tym:

· zwiêkszenia                    10.849,44  z³
· zmniejszenia                   90.471,00  z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki
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          Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
 Nr VIII/41/2003

Rady Gminy Chrz¹stowice
z dnia 29 kwietnia 2003 r.Przychody: 

 

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Kwota 

758  955 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych 879.231 

 
 

 

Wydatki: 
 

010   Rolnictwo i ³owiectwo 11.000 

 01008  Melioracje wodne 7.000 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.000 
 01022  Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz 

badania, monitoringowe pozosta³o�ci w tkankach 

zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêcego 

3.000 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000 
 01030  Izby Rolnicze 1.000 

  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.000 
400   Wytwarzanie i zaopatrzenie w energiê 

elektryczn¹, gaz i wodê 

8.000 

 40002  Dostarczanie wody 8.000 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.000 
700   Gospodarka mieszkaniowa 33.000 

 70004  Ró¿ne jednostki ods³ugi gospodarki 

mieszkaniowej 

10.000 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 23.000 

  4590 Kary i odszkodowania wyp³acone na rzecz osób 
fizycznych  

23.000 

750   Administracja publiczna 100.197 

 75023  Urzêdy Gmin  28.000 

  4140 Wp³aty na pañstwowy fundusz rehabilitacji osób 
niepe³nosprawnych 

2.000 

  4210 Zakup materia³ów                               i wyposa¿enia 20.000 
  4260 Zakup energii 5.000 
  4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 

 
1.000 

 75047  Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿no�ci 

bud¿etowych 

25.197 

 

  4100 Wynagrodzenia agencyjno �prowizyjne 24.000 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.197 
 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ 47.000 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 32.000 
754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 

przeciwpo¿arowa 

14.000 

 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne 14.000 

  4260 Zakup energii, gazu i wody 14.000 
801   O�wiata i wychowanie 89.803 

 80101  Szko³y podstawowe 28.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 3.000 
 80110  Gimnazja 5.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000 
 80113  Dowo¿enie uczniów 

do szkó³ 

50.000 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 50.000 
 80114  Zespo³y obs³ugi ekonomiczno administracyjnej  

szkó³ 

6.803 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.803 
851   Ochrona zdrowia 38.000 

 85121  Lecznictwo ambulatoryjne 30.000 

  6050 Wydatki inwestycyjne  30.000 
 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 8.000 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.000 
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4300  Zakup us³ug pozosta³ych 8.000

853
 

Opieka spo³eczna 5.500

85319
 

O�rodki Opieki Spo³ecznej 5.500

4210  Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.500

4300  Zakup us³ug pozosta³ych 2.000

4410  Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000

900
 

Gospodarka komunalna                   i

ochrona �rodowiska

560.000

90006
 

Ochrona gleby i wód podziemnych 4.000

4300  Zakup us³ug pozosta³ych 4.000

90015
 

O�wietlenie ulic, placów                     i

dróg

20.000

4260  Zakup energii 20.000

90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 536.000

6050  Wydatki inwestycyjne jednostek

bud¿etowych

536.000

921
 

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

14.731

92109  Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 11.231

4210  Zakup materia³ów                              i

wyposa¿enia

11.231

92116
 

Biblioteki 3.500

2550  Dotacja podmiotowa                          z

bud¿etu dla instytucji kultury

3.500

926
 

Kultura fizyczna i sport 5.000

92695
 

Pozosta³a dzia³alno�æ 5.000

4210  Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000

4300  Zakup us³ug pozosta³ych 3.000

 

                                                                      Razem: 879.231

Zadania inwestycyjne

Dzia³ Rozdzia³ Tre�æ zadania Kwota

851 85121 Adaptacja gabinetu rehabilitacyjnego w Dêbiu 30.000

900 90095 Rozbudowa kanalizacji �ciekowej                 w Chrz¹stowicach i

Dêbskiej Ku�ni

536.000

Razem: 566.000

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y

· Nr VIII/41/2003
Rady Gminy Chrz¹stowice
· z dnia 29 kwietnia 2003 r.

·
Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ

Zwiêkszenia Zmniejszenia

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy

pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

s¹downictwa

3.696,44 -

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i

sejmików województw, wybory wójtów

gmin, burmistrzów i prezydentów miast

oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie

3.696,44 -

201 Dotacje celowe otrzymane

z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ

bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej

oraz innych zadañ zleconych gminie

3.696,44 -

758  Ró¿ne rozliczenia - 90.471,00

75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorz¹du terytorialnego

- 89.803,00

292 Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa - 89.803,00

75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla

gmin

- 668,00

292 Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa - 668,00

853 Opieka spo³eczna 7.153,00 -

85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre

�wiadczenia z pomocy spo³ecznej

3.500,00 -

201 Dotacje celowe otrzymane

z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ

bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej

oraz innych zadañ zleconych gminie

3.500,00 -

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenie spo³eczne

3.653,00 -

201 Dotacje celowe otrzymane

z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ

bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej

oraz innych zadañ zleconych gminie

3.653,00 -

                                                Razem: 10.849,44 90.471,00

Dochody:
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          Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y

· Nr VIII/41/2003
Rady Gminy Chrz¹stowice
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Wydatki:

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Zwiêkszenie Zmniejszenie

750 Administracja publiczna - 668,00

75047 Pobór podatków, op³at i niepodatkowych

nale¿no�ci bud¿etowych

- 668,00

4100 Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne - 668,00

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz s¹downictwa

3.696,44 -

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i

sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie

3.696,44
-

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
2.107,17

-

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
27,00

-

4120 Sk³adki na fundusz
Pracy 4,00

-

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
619,00

-

4300 Zakup us³ug pozosta³ych
739,27

-

4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe
200,00

-

801 O�wiata i wychowanie - 89.803,00

80101 Szko³y podstawowe - 28.000,00

4240 Zakup pomocy naukowych - 5.000,00

4270 Zakup us³ug remontowych - 15.000,00

4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 8.000,00

80110 Gimnazja - 5.000,00

4270 Zakup us³ug remontowych - 5.000,00

80113 Dowo¿enie uczniów
do szkó³

- 50.000,00

4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 50.000,00

80114 Zespo³y obs³ugi  ekonomiczno �

administracyjnej szkó³

- 6.803,00

4010 Wynagrodzenia osobowe  pracowników - 6.803,00

853 Opieka spo³eczna 7.153.00 -

85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
�wiadczenia z pomocy spo³ecznej

3.500,00 -

3110 �wiadczenia spo³eczne 3.500,00 -

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne

3.653,00 -

3110 �wiadczenia spo³eczne 3.653,00 -

                                                  Razem: 10.849,44 90.471,00
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806/ oraz art. 109,118,124 ust.1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155
poz. 1014, 1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778,
Nr 110 poz. 1255, 2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.
550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 , Nr 122 poz. 1315, 2001r.
Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr
100 poz.1082, Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145 poz.
1623, 2002r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz.1271, Nr 156 poz. 1300, Nr 200 poz. 1685, Nr 213 poz.
1802 i Nr 214 poz. 1806/ - Rada Miejska w Gorzowie �l¹skim
uchwala, co nastêpuje:

§1. W § 2 uchwa³y Nr IV/28/2002 z dnia 27 grudnia 2002r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1/. Zwiêksza siê dochody Gminy o kwotê               21.523 z³.
Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia          21.523 z³.
Rozdz. 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorz¹du terytorialnego          21.523 z³.
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa      21.523 z³.

2. Zmniejsza siê dochody Gminy o kwotê              36.152 z³.
Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fi-

zycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej                                                                          19.347 z³.

Rozdz. 75621 - Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu  pañstwa          19.347 z³.

§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 19.347 z³.

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                805 z³.
Rozdz. 75802 - Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla

gmin                                                                  805 z³.

1271

Uchwa³a Nr I/1/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie   zmiany bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa          805 z³.

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                  16.000 z³.
Rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia  spo³eczne                   16.000 z³.
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹do-
wej oraz  innych zadañ zleconych gminie ustawami     16.000 z³.

3. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian dochody
gminy wynosz¹ kwotê                                                    9.007.171 z³.

§2. W § 3 uchwa³y wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe o kwotê       1.371 z³
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie        1.371 z³
Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe        1.371 z³

  a/  wydatki bie¿¹ce         1.371 z³.
2. Zmniejsza siê wydatki bud¿etowe o kwotê 16.000 z³
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna      16.000 z³
Rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne      16.000 z³
  a/ wydatki bie¿¹ce                                  16.000 z³

3. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian wydatki
Gminy wynosz¹ kwotê                                                 9.528.771 z³.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skim.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

         Roman Neugebauer

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; 2002r.
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271,
Nr 214 poz. 1806) oraz art.109, 118, 124 ust.1  ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15
poz.148)-Rada Miejska w Gorzowie �l¹skim uchwala, co nastê-
puje :

1272

Uchwa³a Nr  IV/16/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy na 2003 rok

§1. W § 2 uchwa³y Nr IV/28/2002 z dnia 27 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 rok wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany :

1. Zwiêksza siê dochody Gminy o kwotê         4.423 z³:
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna          4.423z³
Rozdz.85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne                      4.423 z³
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§ 201 -  Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych Gminie ustawami           4.423 z³.

2. Po dokonaniu zmian dochody Gminy wynosz¹ kwotê
                                                                 9.025.845 z³.

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiêkszenia 
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Wydatki : 
Rolnictwo i ³owiectwo 
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 
a/. wydatki majatkowe 

- na kanalizacjê sanitarn¹ wsi I etap  
- na budowê przepompowni wody w Uszycach 

Górnych 
- odwiert studni awaryjnej w Gorzowie �l. wraz z 

zagospodarowaniem 
 
Transport i ³¹czno�æ 
Drogi publiczne gminne 
a/. wydatki maj¹tkowe 
 
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 
a/. wydatki bie¿¹ce 
    w tym: 

- dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom (OSP Jastrzygowice) 

b/. wydatki maj¹tkowe 
     w tym: 

- na budowê Domu Ludowo-Stra¿ackiego w 
Uszycach 

- zakupy inwestycyjne dla OSP Skroñsko 
- dotacje celowe z bud¿etu na finasowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie  
zaliczanych do sektora        

    finansów publicznych 
- dotacja dla OSP Jamy 

      - dotacja dla OSP Uszyce 
- dotacja dla OSP Skroñsko 
 
Ró¿ne rozliczenia 
Ró¿ne rozliczenia finansowe 
a/. wydatki bie¿¹ce 
    /§ 4510 � zwrot do US w    
     Ole�nie op³aty skarbowej z  
     roku 2000/ 
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§ 2. W § 3 uchwa³y wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe o kwotê          4.423 z³
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna           4.423 z³
Rozdz.85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne                                                     4.423 z³
a/ wydatki bie¿¹ce          4.423 z³.

2. Dokonuje siê przeniesieñ wydatków, jak ni¿ej:
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3.   Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian wydatki
Gminy wynosz¹                                         9.547.445 z³.

Dz. Rozdz § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiêkszenia 
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Wydatki : 
Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 
Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych,  
w tym: 
realizowanie zadañ modernizacyjnych i inwestycyjnych 
s³u¿¹cych ochronie �rodowiska i gospodarce wodnej 

- doprowadzenie wody i kanalizacji sanitarnej do 
dzia³ek ul.Kolorowa w Gorzowie �l. 

- odwiert studni awaryjnej wraz z 
zagospodarowniem w Gorzowie �l. 
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§3. Dokonaæ zmian w planie przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej na
2003r. /za³¹cznik do bud¿etu nr 8/, jak ni¿ej:

§4.Zmienia siê plan dotacji podmotowych i celowych na
2003 rok, stanowi¹cy za³¹cznik nr 10 do uchwa³y bud¿etowej
poprzez:

zwiêkszenie dotacji celowych w:
Dzia³      754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-

ciwpo¿arowa                                                           38.570 z³.
Rozdz. 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne         38.570 z³.

     dla:
     OSP Jamy         10.000 z³.
     OSP Uszyce        20.000 z³.
     OSP Skroñsko           8.000 z³.
     OSP Jastrzygowice              570 z³.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skiego.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy Rady
Roman Neugebauer

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591;
2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806) oraz art.109, 118, 124 ust.1  ustawy
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r.
Nr 15 poz.148) - Rada Miejska w Gorzowie �l¹skim uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W § 2 uchwa³y Nr IV/28/2002 z dnia 27 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok wprowadza
siê nastepuj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê dochody Gminy o kwotê               17.561 z³.
Dzia³ 853  - Opieka spo³eczna         17.561 z³.
Rozdz. 85313  - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowot-

ne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z po-
mocy spo³ecznej          4.044 z³.
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Uchwa³a Nr V/23/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 7 maja 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§ 201 -Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz

              innych zadañ zleconych gminie ustawami
                                                                                     4.044 z³.

   Rozdz.85395-Pozosta³a dzia³alno�æ         13.517 z³.
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami           1.757 z³.

§ 270 -�rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin, powiatów, samorz¹dów,

              województw, pozyskane z innych �róde³  11.760 z³.
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2. Po dokonaniu zmian dochody gminy wynosz¹
                                                    9.043.406 z³.

§ 2. W § 3 uchwa³y wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe o kwotê       17.561 z³
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna        17.561 z³
Rozdz. 85313 - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowot-

ne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z po-
mocy spo³ecznej                                    4.044 z³

a) wydatki bie¿¹ce                       4.044 z³
Rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ        13.517 z³
a) wydatki bie¿¹ce         13.517 z³.

2. Po dokonaniu zmian wydatki Gminy wynosz¹
                                                                 9.565.006 z³.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skim.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega opu-
blikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
  Roman Neugebauer

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139,
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, 2000 r. 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; 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.
1112), oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74), Rada
Miejska w Kluczborku uchwala miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Kluczbork, oraz wsi Ligota Dolna,
Ligota Zamecka i Ligota Górna, obejmuj¹cy ustalenia i rysunek
planu (za³. nr 1).

Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne

§ 1. Plan obejmuje tereny miasta Kluczbork oraz wsi funk-
cjonalnie z nim zwi¹zanych: Ligoty Dolnej, Ligoty Zameckiej i
Ligoty Górnej w ich granicach administracyjnych o ³¹cznej po-
wierzchni 2255 ha.

§ 2. Ustalenia planu s¹ spójne z kierunkami zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru, okre�lonymi w Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta i Gminy Kluczbork, zatwierdzonym uchwa³¹ Nr XXXI/237/00
Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 listopada 2000 r.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Ochrona interesów publicznych w zakresie:
a/ us³ug: administracji, szkolnictwa, s³u¿by zdrowia, spor-

tu i opieki spo³ecznej,
b/ ochrony �rodowiska przyrodniczego i dóbr kultury,
c/ rekreacji i wypoczynku,
d/ komunikacji,
e/  obs³ugi komunalnej.
2. Umo¿liwienie dzia³alno�ci gospodarczej ró¿norodnych

podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych kon-
fliktów i optymalizacji korzy�ci wynikaj¹cych ze wspólnych dzia-
³añ.

3. Uumo¿liwienie zaspokojenia lokalnych potrzeb w za-
kresie mieszkalnictwa i poprawy warunków ¿ycia mieszkañców.
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Uchwa³a Nr X/89/03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta  Kluczbork,
oraz  wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna.

§ 4.1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) tereny wytwórczo�ci i sk³adowania, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: P, S, B,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej: �redniej i niskiej in-

tensywno�ci, oznaczone na rysunku planu symbolami MW, MN,
MZ, MR i MU,

c) tereny us³ug publicznych (UP): administracji i dzia³alno-
�ci biurowej, kultury, kultu religijnego, o�wiaty, ochrony zdrowia
i opieki socjalnej, sportu i rekreacji, ³¹czno�ci, innych i specjal-
nych - oznaczone na rysunku planu symbolami: AUC, A, UK,
UKr, UO, UZ, US, U£, UI i IS,

d) tereny us³ug komercyjnych (UC): handlu i gastronomii,
finansów i ubezpieczeñ, us³ug bytowych, rzemios³a, turystyki i
innych, oznaczone na rysunku planu symbolami: UH, UF, U, UR,
UT, UTL,

e) tereny u¿ytków rolnych, upraw ogrodniczych i sadowni-
czych, oraz o�rodków i urz¹dzeñ produkcji rolnej, w tym gospo-
darstw ogrodniczych oraz tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi
rolnictwa - oznaczone na rysunku planu symbolami: RP, RZ,
RO, RPO i RPU,

f) tereny gospodarki le�nej, oznaczone na rysunku planu
symbolem RL,

g)tereny zieleni publicznej - urz¹dzonej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem: ZP,

h) tereny zieleni publicznej - nie urz¹dzonej, oznaczone na
rysunku planu symbolem: ZN,

i) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZI,

j) tereny ogrodów dzia³kowych, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ZD,

k) tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem ZC,

l) tereny obs³ugi komunalnej, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: NO, NOp, EG, EC, WZ, EE, EG,

m) tereny wód otwartych, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem W, Ws, WP,

n) tereny tras komunikacyjnych, oznaczonych na rysunku
planu symbolami: KGP, KG, KZ, KL, KD, KCP, KK,

o) tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi transportu samo-
chodowego, oznaczone na rysunku planu  symbolami: KP, KG,
KS, KSU, KST, KS1, KS2,
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p) tereny urz¹dzeñ transportu kolejowego, oznaczone na
rysunku planu symbolami: KKd, KK,

q) tereny powierzchniowej eksploatacji, oznaczone sym-
bolem PE,

r) zasady obs³ugi oraz tereny urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siê prze-
znaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach okre-
�la siê przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopusz-
czenia.

3. Tereny, o których mowa w ust. 2, mog¹ byæ w ca³o�ci
wykorzystywane na cele zgodne z ich podstawowym przeznacze-
niem lub czê�ciowo na cele przeznaczenia podstawowego i do-
puszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 5. 1. Na cele planowanej dzia³alno�ci inwestycyjnej prze-
znaczono w planie:

 a/ grunty rolne o ³¹cznej powierzchni 378,51 ha, w tym:
-121,16 ha posiadaj¹cych zgodê Ministra Rolnictwa i Go-

spodarki ¯ywno�ciowej nr GZ.tr.0602/Z-53217/93 z dnia
15.10.1993 r., zgodê Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi NR.tr.051/
602-115/99   z dnia 14.12.1999 r. oraz zgodê Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi nr GZ.tr-057-602-569/02 z dnia 09.01.2003r.

-128,07 ha posiadaj¹cych zgodê Wojewody Opolskiego nr
G.II.-6016.Kl./2/93 z dnia 26.11.1993 r.,  nr GGP.III.JF.6016/Kl/1/
99 z dnia 31.12.1999 r. oraz nr �R.V-KK-7711/27/02/03 z dnia
31.01.2003r.

1. Ustalone w planie kierunkowe rezerwy terenowe nie po-
siadaj¹ zgód na zmianê  przeznaczenia na cele nierolnicze i nie-
le�ne, i w przypadku uzasadnionej potrzeby udostêpnienia ich
na cele inwestycyjne wymagaæ bêd¹ uzyskania stosownych zgód
w trybie sporz¹dzenia zmiany planu w czê�ci obejmuj¹cej przed-
miotow¹ rezerwê terenu.

§ 6. 1. Dla terenów funkcjonalnych wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolami literowymi ustala
siê:

a) przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopusz-
czalne z warunkami jego dopuszczenia,

b) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
c) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury

technicznej,
d) warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska,
e) warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony dóbr kultury.

§ 7. a) Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:5000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa-
³y.

b) Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami na rysunku planu s¹:
-granice terenu objêtego planem,
-linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach podsta-

wowych i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) Orientacyjnymi ustaleniami na rysunku planu s¹:
-linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne,
-postulowane linie podzia³ów geodezyjnych,
-przebieg projektowanej linii energetycznej 110 kV.

§ 8. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w
decyzjach administracyjnych nale¿y okre�laæ wed³ug tre�ci regu-
lacyjnych ustalonych w § 10 do § 81, a tak¿e z uwzglêdnieniem
obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych.

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

planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia niniejszej uchwa³y,
rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu

sporz¹dzony na mapie w skali 1:5000, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y,

 terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony
liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem okre�laj¹cym
podstawowe przeznaczenie funkcjonalne,

 przeznaczeniu podstawowym terenu - nale¿y przez to
rozumieæ takie przeznaczenie funkcjonalne, które powinno prze-
wa¿aæ na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

 przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ okre�lony niniejszym planem inny sposób przeznacze-
nia terenu ni¿ przeznaczenie podstawowe, który uzupe³nia lub
wzbogaca funkcjê podstawow¹,

 zagospodarowaniu tymczasowym - nale¿y przez to ro-
zumieæ okre�lony niniejszym planem sposób u¿ytkowania i
zagospodarowania terenu do czasu realizacji przeznaczenia
podstawowego lub dopuszczalnego,

 terenach wytwórczo�ci i sk³adowania - nale¿y przez to
rozumieæ tereny, których funkcja u¿ytkowa i sposób zagospo-
darowania zwi¹zany jest z obiektami i urz¹dzeniami produkcyj-
nymi, baz magazynowo - sk³adowych, baz sprzêtowo-transpor-
towych, rzemios³a produkcyjnego, oraz innych produkcyjnych.

 terenach us³ug publicznych - nale¿y przez to rozumieæ
tereny, których funkcja u¿ytkowa i sposób zagospodarowania
zwi¹zany jest z obiektami i urz¹dzeniami us³ug administracyj-
nych, o�wiaty, kultury, zdrowia, sportu, opieki spo³ecznej i in-
nych niekomercyjnych.

 terenach us³ug komercyjnych - nale¿y przez to rozu-
mieæ tereny, których funkcja u¿ytkowa i sposób zagospodaro-
wania zwi¹zany jest z obiektami i urz¹dzeniami us³ugowymi
handlu, w tym handlu hurtowego, gastronomii, finansowo -
ubezpieczeniowymi, us³ugami bytowymi, rzemios³a i turystyki,

 us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ dzia³al-
no�æ zaspokajaj¹c¹ potrzeby ludno�ci w zakresie miêdzy inny-
mi: fryzjerstwa, kosmetyki, odnowy biologicznej, napraw sprzê-
tu AGD i elektronicznego, napraw obuwia  i odzie¿y,  doradztwa
prawno - finansowego i ubezpieczeniowego, obs³ugi turystycz-
nej (biura turystyczne)   i inne tego typu.

 terenach us³ug innych - nale¿y przez to rozumieæ tereny,
których funkcja u¿ytkowa i sposób zagospodarowania zwi¹za-
ny jest z obiektami i urz¹dzeniami pozosta³ych nie wymienio-
nych wy¿ej rodzajów dzia³alno�ci us³ugowej (np.: ratownictwa i
porz¹dku publicznego),  w tym tak¿e us³ug specjalnych (wiê-
ziennictwa),

 terenach obs³ugi ruchu samochodowego - nale¿y przez
to rozumieæ tereny, których funkcja u¿ytkowa i sposób zago-
spodarowania zwi¹zany jest z obiektami i urz¹dzeniami takimi
jak: stacje paliw, stacje diagnostyczne   i napraw, hotele, mote-
le, parkingi).

 przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawomocnych decy-
zji administracyjnych.

 uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
substancje i energie wprowadzane do �rodowiska, a zw³asz-
cza ha³as, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, pola elektro-
magnetyczne, utrudniaj¹ce ¿ycie lub dokuczliwe dla otoczenia,
nie powoduj¹ce przekroczenia okre�lonych w przepisach szcze-
gólnych standardów jako�ci �rodowiska.

przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co pogorszyæ
stan �rodowiska - rozumie siê przez to przedsiêwziêcia o zna-
cz¹co ujemnym wp³ywie na �rodowisko, okre�lone w obowi¹-
zuj¹cych przepisach o ochronie �rodowiska

odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ od-
pady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e od-
pady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹cych
od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój cha-
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rakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w go-
spodarstwach domowych.

odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozumieæ te
odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad che-
miczny, biologiczny, inne w³a�ciwo�ci i okoliczno�ci stanowi¹
zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo dla �rodowiska.

 urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty i urz¹dzenia pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec funkcji pod-
stawowej terenu.

Rozdzia³ 2
Ustalenia szczegó³owe dla terenów wyznaczonych li-

niami rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

Wytwórczo�æ i sk³adowanie

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami:  P oraz  S i  B, ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy wytwór-
czo - sk³adowej, w tym produkcyjnej (P), sk³adów i magazynów
(S), baz budowlanych (B), baz sprzêtowo - transportowych (B),
oraz innych baz i zapleczy produkcyjnych (B).

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
W terenach P, S, B dopuszcza siê lokalizacjê obiektów

us³ug handlu hurtowego, rzemios³a produkcyjnego, innych us³ug
komercyjnych, które mog¹ wspó³istnieæ z funkcj¹ podstawow¹
terenu.

3. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu,  w tym:
a/ dla istniej¹cych budynków, obiektów budowlanych i urz¹-

dzeñ towarzysz¹cych dopuszcza siê mo¿liwo�æ ich moderniza-
cji, remontów, przebudowy oraz wymiany, a tak¿e zmiany dotych-
czasowego sposobu ich u¿ytkowania, pod warunkiem zacho-
wania warunków okre�lonych w pkt h) oraz utrzymania wymie-
nionych w ust. 1 funkcji,

b/ w terenach istniej¹cej i projektowanej zabudowy wy-
twórczo - sk³adowej dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji obiek-
tów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych zwi¹zanych z obs³ug¹ techniczn¹
i transportow¹,

c/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmiany profilu dzia³alno�ci
lub technologii, pod warunkiem stosowania technologii mini-
malizuj¹cych oddzia³ywanie na �rodowisko,

d/ dla terenu sk³adu i sprzeda¿y opa³u zlokalizowanego w
strefie �ródmiejskiej na dzia³ce nr 76/4 ustala siê zakaz moder-
nizacji istniej¹cych obiektów:

d.1/ w przypadku zu¿ycia technicznego obiektów, teren
nale¿y w ca³o�ci przeznaczyæ na funkcje us³ug komercyjnych z
wyj¹tkiem rzemios³a,

d.2/ dopuszcza siê zmianê funkcji terenu, o której mowa
w pkt. d.1/,  przed zu¿yciem technicznym obiektów,

e/ lokalizacja przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co pogor-
szyæ stan �rodowiska, dla których sporz¹dzenie raportu oddzia-
³ywania na �rodowisko mo¿e byæ wymagane, podlega procedu-
rze ocen oddzia³ywania na �rodowisko,

f/ ewentualna uci¹¿liwo�æ lub szkodliwo�æ dla �rodowi-
ska wywo³ana przez obiekty produkcyjne i inne nie mo¿e wykra-
czaæ poza granice terenów, o których mowa w ust. 1,

g/ obowi¹zuje nakaz gospodarczego wykorzystania odpa-
dów poprodukcyjnych,

h/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ dokonywania podzia³ów geo-
dezyjnych i wydzieleñ terenów zainwestowanych w zwi¹zku z
podzia³ami jednostek na mniejsze podmioty gospodarcze, pod
warunkiem zapewnienia wydzielonym terenom obs³ugi trans-
portowej (dojazdów),

i/ dla projektowanych budynków administracyjnych, so-
cjalnych, gospodarczych, warsztatowych, produkcyjnych, hal i

wiat nale¿y zachowaæ:
-nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy okre�lon¹ w § 77 niniej-

szej uchwa³y,
-wysoko�æ zabudowy: do 3 kondygnacji lub nie wiêcej ni¿

15 m, liczonych od poziomu terenu do szczytu dachu, realizacja
obiektów wy¿szych mo¿e byæ uzasadniona wzglêdami techno-
logicznymi.

j/ dla terenów projektowanych funkcji dopuszcza siê mo¿-
liwo�æ ich zagospodarowania w ca³o�ci lub czê�ci przez jedne-
go lub kilku inwestorów, pod warunkiem zapewnienia wydziela-
nym terenom dojazdu drog¹ publiczn¹,

k/ w ramach terenu nale¿y zaprojektowaæ zieleñ nisk¹ i
wysok¹, place gospodarcze i manewrowe, elementy ma³ej ar-
chitektury, parkingi oraz drogi dojazdowe niezbêdne dla obs³ugi
terenów,

l/ do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z prze-
znaczeniem dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowa-
nia gruntów.

m/ zasady uzbrojenia terenu wed³ug § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 11. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem P,S,B obowi¹zuj¹ regulacje ustalone w zmianie planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz
wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna, zatwierdzony
uchwa³¹ nr XXII/183/2000 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia
8 marca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 25 poz. 102).

Mieszkalnictwo

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem: MW ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, obejmuj¹ce: budynki mieszkalne, us³u-
gi wbudowane, budynki gospodarcze, gara¿e, ulice dojazdowe,
parkingi, zieleñ, obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia rekre-
acyjne, oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne - w rejonie ul. Byczyñskiej
dopuszcza siê realizacjê zabudowy jednorodzinnej.

3. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu,  w tym:
3.1. Dla terenów zabudowy istniej¹cej ustala siê:
a/ mo¿liwo�æ dokonywania modernizacji, remontów, od-

budowy, rozbudowy i przebudowy,
b/ zakaz nadbudowy,
c/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ wymiany zu¿ytych technicznie

budynków pod warunkiem zachowania dotychczasowych:
 c.1./ linii zabudowy od krawêdzi ulic,
 c.2./ wysoko�ci zabudowy.
 c.3./ w przypadku wymiany obiektów gospodarczych na-

le¿y ich formê i gabaryty dostosowaæ do architektury obiektów
podstawowych na dzia³ce - tj. budynków mieszkalnych.

d/ wszelka dzia³alno�æ projektowa i budowlana dotycz¹ca
modernizacji i ewentualnego odtworzenia zu¿ytej technicznie
zabudowy znajduj¹cej siê w strefie ochrony konserwatorskiej
typu "A" - okre�lonej w niniejszym planie, oraz ujêtej w rejestrze
i ewidencji zabytków Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków wy-
maga uzgodnienia PSOZ,

e/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ adaptacji mieszkañ w czê-
�ciach parterowych budynków do funkcji us³ugowo - admini-
stracyjnych, w tym w zakresie: us³ug komercyjnych (handlu, ma³ej
gastronomii, us³ug bytowych), administracji publicznej, finan-
sów, ubezpieczeñ itp., oraz adaptacji strychów do funkcji miesz-
kaniowych.

f/ w zagospodarowaniu terenu ustala siê mo¿liwo�æ reali-
zacji obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, rekreacyjnej
oraz ma³ej architektury,

g/ dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych i gara¿y
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jednopoziomowych w oparciu o urbanistyczn¹ koncepcjê zago-
spodarowania terenu ograniczonego liniami  rozgraniczaj¹cy-
mi przy zachowaniu powierzchni czynnej biologicznie nie mniej-
szej ni¿ 20% powierzchni brutto terenu,

h/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów us³ug
nieuci¹¿liwych - wolno stoj¹cych, w oparciu o urbanistyczn¹ kon-
cepcjê zagospodarowania terenu ograniczonego liniami  roz-
graniczaj¹cymi,

i/ wyklucza siê mo¿liwo�æ realizacji obiektów produkcyj-
nych, rzemios³a produkcyjnego, magazynowania i sk³adowania
surowców, prefabrykatów i towarów masowych,

j/ wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ
produkcyjnych oraz us³ugowych mog¹cych znacz¹co pogorszyæ
stan �rodowiska.

2.2. Dla terenów zabudowy nowo projektowanej ustala siê:
a/ wymóg opracowania urbanistycznej koncepcji zagospo-

darowania terenu  w granicach wyznaczonych liniami rozgrani-
czaj¹cymi,

b/ zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy od kra-
wêdzi ulic w odleg³o�ciach okre�lonych w § 77 niniejszej uchwa³y,

c/ piwnice niskie - maksymalnie 1,5 m ponad poziom te-
renu, a w przypadku wystêpowania wody gruntowej nale¿y pro-
jektowaæ budynki bez podpiwniczenia, ze wzmocnion¹ izolacj¹ -
z przyziemiem gospodarczo - gara¿owym,

d/ wysoko�æ zabudowy - do 5 kondygnacji, pod warun-
kiem realizacji 5 kondygnacji jako poddasze u¿ytkowe,

e/ dachy wysokie, dwuspadowe,
f/ krycie dachów dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³em

dachówkopodobnym,
g/ architektura budynków w formie i detalu architektonicz-

nym winna nawi¹zywaæ do zabudowy s¹siedniej,
h/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ przeznaczenia czê�ci parte-

rowej projektowanej zabudowy na lokale us³ug komercyjnych i
publicznych,

i/ w ramach terenu nale¿y zlokalizowaæ miejsca postojo-
we w ilo�ci nie mniejszej ni¿ 0,8 miejsc na 1 mieszkanie,

j/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji gara¿y jednopozio-
mowych pod warunkiem zachowania powierzchni czynnej bio-
logicznie nie mniejszej ni¿ 30 % powierzchni terenu brutto ogra-
niczonego liniami rozgraniczaj¹cymi,

k/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów us³ug nie-
uci¹¿liwych -  wolno stoj¹cych, w oparciu o urbanistyczn¹ kon-
cepcjê zagospodarowania terenu ograniczonego liniami  roz-
graniczaj¹cymi,

l/  wyklucza siê mo¿liwo�æ realizacji obiektów produkcyj-
nych, rzemios³a produkcyjnego, magazynowania i sk³adowania
surowców, prefabrykatów i towarów masowych,

³/  wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ
produkcyjnych oraz us³ugowych mog¹cych znacz¹co pogorszyæ
stan �rodowiska.

m/  przy prowadzeniu robót ziemnych nale¿y powstrzymy-
waæ siê przed nadmiernym niszczeniem istniej¹cej szaty ro�lin-
nej, w stopniu przekraczaj¹cym niezbêdny zakres dzia³añ, s³u-
¿¹cy uzyskaniu zak³adanego celu; w przypadku dzia³añ mog¹-
cych naruszyæ równowagê przyrodnicz¹, sporz¹dziæ nale¿y eks-
pertyzê ekologiczn¹ spe³niaj¹c¹ wymogi § 11.1 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987r. o ochronie powierzchni
ziemi /Dz.U. Nr 4, poz.23/.

n/   zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

o/  dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych.

2.3. Dla terenów dopuszczalnej zabudowy jednorodzinnej
w rejonie ul. Byczyñskiej nale¿y uwzglêdniæ warunki zabudowy i
zagospodarowania wed³ug § 14 ust. 2.2.

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem: MW/AUC ustala siê:

1.  Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy us³u-
gowo-mieszkaniowej starego miasta stanowi¹ce obszar hi-
storycznej to¿samo�ci miasta - nagromadzenia zabytków archi-
tektury i budownictwa oraz zabytkowego uk³adu urbanistyczne-
go, obejmuj¹ce: budynki mieszkalne - wielorodzinne, us³ugi
wbudowane, budynki us³ug publicznych i komercyjnych, budyn-
ki gospodarcze, gara¿e, ulice dojazdowe, parkingi, zieleñ, obiekty
ma³ej architektury i urz¹dzenia rekreacyjne, oraz urz¹dzenia in-
frastruktury technicznej.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu w tym:
a/ mo¿liwo�æ realizacji zabudowy plombowej oraz doko-

nywania modernizacji, remontów, przebudowy  i odbudowy,
b/ zakaz nadbudowy,
c/ zakaz stosowania obiektów typowych,
d/ nale¿y zachowaæ formê i detale architektoniczne budyn-

ków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków oraz ich bezpo-
�rednie otoczenie, a formê i gabaryty zabudowy plombowej na-
le¿y dostosowaæ do zabudowy s¹siedniej,

e/ wszelka dzia³alno�æ projektowa i budowlana dotycz¹ca
budowy, modernizacji, remontów i ewentualnego odtworzenia
(odbudowy) zu¿ytej technicznie zabudowy znajduj¹cej siê w strefie
ochrony konserwatorskiej typu "A" - okre�lonej w niniejszym pla-
nie wymaga uzgodnienia Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabyt-
ków,

f/ ustala siê wspó³istnienie funkcji us³ug nieuci¹¿liwych:
us³ugowo - administracyjnych, w tym w zakresie us³ug komer-
cyjnych (handlu, ma³ej gastronomii, us³ug bytowych), admini-
stracji publicznej, kultury, finansów, ubezpieczeñ, gabinetów le-
karskich itp.,

g/ wyklucza siê mo¿liwo�æ realizacji obiektów produkcyj-
nych, rzemios³a produkcyjnego, magazynowania i sk³adowania
surowców, prefabrykatów i towarów masowych,

h/ wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ
produkcyjnych oraz us³ugowych mog¹cych znacz¹co pogorszyæ
stan �rodowiska.

i/  zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem: MN ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, obejmuj¹ce: budynki mieszkalne: jed-
norodzinne - wolno stoj¹ce, ma³e domy mieszkalne wieloro-
dzinne (do 4 mieszkañ w budynku), budynki w zabudowie bli�-
niaczej i szeregowej, us³ugi wbudowane, budynki gospodar-
cze, gara¿e, zieleñ ogrodow¹, obiekty ma³ej architektury i urz¹-
dzenia rekreacyjne, oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
2.1. dla zabudowy istniej¹cej ustala siê:
a/ utrzymanie funkcji mieszkaniowej i innej zwi¹zanej z

dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ pod warunkiem zachowania dopusz-
czalnych norm uci¹¿liwo�ci w granicach w³asno�ci terenu,

b/ mo¿liwo�æ dokonywania remontów, modernizacji, roz-
budowy, nadbudowy i przebudowy a tak¿e wymiany zu¿ytej tech-
nicznie zabudowy mieszkaniowej z zachowaniem:

b.1./ wysoko�ci nieprzekraczaj¹cej trzech kondygnacji (3
kondygnacja liczona jako poddasze u¿ytkowe),

b.2/ kszta³t dachów : symetryczne dwu lub czterospadowe
o zalecanym pokryciu dachówk¹ lub materia³ami dachówkopo-
dobnymi,

b.3/ dotychczasowej linii zabudowy,
c/ adaptacje, remonty i modernizacje  budynków  gospo-

darczych  i  gara¿owych
d/ mo¿liwo�æ lokalizacji budynków gara¿owych lub gara-
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¿owo-gospodarczych jednokondygnacyjnych, jako obiekty do-
budowane do istniej¹cych budynków lub wolno stoj¹cych o ar-
chitekturze nawi¹zuj¹cej do obiektu podstawowego pod warun-
kiem zachowania:

d.1/ nieprzekraczalnej linii zabudowy w odleg³o�ciach okre-
�lonych w § 77,

d.2/ obowi¹zuj¹cych warunków technicznych i bezpieczeñ-
stwa po¿arowego,

e/ wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ
produkcyjnych oraz us³ugowych zaliczonych na podstawie prze-
pisów szczegó³owych do mog¹cych znacz¹co pogorszyæ stan
�rodowiska.

2.2/ dla zabudowy projektowanej ustala siê:
a/ wielko�æ dzia³ki budowlanej ok.  700 - 1000 m2.
b/ powierzchnie zabudowane i utwardzone (budynki, tara-

sy, dojazdy, �cie¿ki, place, miejsca postojowe) nie mog¹ stano-
wiæ wiêcej ni¿ 60 % ogólnej powierzchni dzia³ki, pozosta³¹ po-
wierzchniê nale¿y zagospodarowaæ jako tereny czynnie biolo-
gicznie (tereny zieleni i ogrodów),

c/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji ma³ych domów wie-
lorodzinnych do 8 mieszkañ w jednym budynku, pod warunkiem
przed³o¿enia przez inwestora urbanistycznej koncepcji zagospo-
darowania terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi,
uwzglêdniaj¹cej ustalenia niniejszego planu oraz:

-program i charakterystykê techniczn¹ projektowanej in-
westycji,

-podzia³ terenu na dzia³ki budowlane,
-usytuowanie projektowanych budynków mieszkalnych

oraz obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w nawi¹zaniu do cech
zagospodarowania s¹siedniej zabudowy,

-uk³ad ulic dojazdowych i sposób powi¹zania z istniej¹-
cym uk³adem komunikacyjnym,

-zasady obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej,
d/ dla zabudowy wolno stoj¹cej, bli�niaczej i szeregowej po-

wierzchnia i szeroko�æ frontu dzia³ki winny wynosiæ nie mniej ni¿:
-w zabudowie woln ostoj¹cej: 700 m2 i 20 m,
-w zabudowie bli�niaczej: 500 m2 i  18 m,
-w zabudowie szeregowej: 400 m2 i 9 m,
e/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ ³¹czenia dzia³ek budowla-

nych w zespo³y sk³adaj¹ce siê z dwóch s¹siednich dzia³ek i
zagospodarowanie ich przez jednego inwestora, pod warun-
kiem, ¿e dotyczy to kompleksu co najmniej 10 dzia³ek (przed
³¹czeniem), oraz zachowania w obrêbie ka¿dej nieruchomo�ci
co najmniej 60 % powierzchni czynnej biologicznie,

f/ dopuszcza siê ³¹czenie funkcji mieszkaniowych i us³u-
gowych o nieuci¹¿liwym charakterze,

f.1/ funkcje us³ugowe dopuszcza siê w parterach budyn-
ków mieszkalnych,

g/ dla budynków mieszkalnych obowi¹zuje:
g.1/ zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy w od-

leg³o�ciach okre�lonych w § 77 niniejszej uchwa³y,
g.2/ wysoko�æ zabudowy do 3 kondygnacji (3 kondygna-

cja liczna jako poddasze u¿ytkowe) z mo¿liwo�ci¹ podpiwnicze-
nia do wysoko�ci 1,5 m  nad poziomem terenu, a w przypadku
wystêpowania wody gruntowej powy¿ej tego poziomu nale¿y pro-
jektowaæ budynki bez podpiwniczenia, ze wzmocnion¹ izolacj¹,

g.3/ kszta³t dachów: symetryczne dwu-  lub wielospado-
we, o pochyleniu po³aci 30o  ÷ 50o,

g.4/ pokrycie dachówk¹ lub materia³em dachówkopodob-
nym.

h/ obowi¹zuje zasada realizacji zabudowy jednolitej w za-
kresie bry³y budynku, w tym usytuowania kalenic i k¹ta pochyle-
nia po³aci dachowych, oraz wysoko�ci podpiwniczenia (w na-
wi¹zaniu do istniej¹cej zabudowy) - obejmuj¹cej zespo³y co
najmniej 5 budynków,

i/ mo¿liwo�æ lokalizacji budynków gara¿owych lub gara¿o-
wo-gospodarczych jednokondygnacyjnych, jako obiekty dobu-
dowane do obiektu podstawowego lub wolno stoj¹ce o archi-
tekturze nawi¹zuj¹cej do obiektu podstawowego, pod warun-
kiem zachowania warunków okre�lonych w pkt. g.1,

i.1/ dopuszcza siê sytuowanie budynków gospodarczych i
gara¿owych w granicach dzia³ek, jako obiekty bli�niacze,

j/ ogrodzenie w granicy dzia³ki: trwa³e, a¿urowe co naj-
mniej 0,6 m powy¿ej powierzchni terenu (od strony dróg publicz-
nych),

k/ wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji inwestycji mog¹cych
znacz¹co pogorszyæ stan �rodowiska, oraz obiektów inwentar-
skich i tymczasowych gara¿y,

l/ w przypadku funkcjonowania us³ug w parterach budyn-
ków nale¿y na terenie posesji zapewniæ miejsca parkingowe w
ilo�ci nie mniejszej ni¿ 1 miejsce postojowe na 10 m2  powierzchni
u¿ytkowej wbudowanej us³ugi,

m/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y,

n/ dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych.

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem: MR ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagro-
dowej obejmuj¹ce: budynki mieszkalne, mieszkalno - inwen-
tarskie, inwentarskie, gospodarcze, gara¿e, wiaty na sprzêt i
maszyny rolnicze, ogrody i sady przydomowe, obiekty ma³ej ar-
chitektury i urz¹dzenia rekreacyjne, oraz urz¹dzenia infrastruktu-
ry technicznej

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
2.1/ dla zabudowy istniej¹cej ustala siê:
a/ utrzymanie funkcji mieszkalnej, produkcji rolnej i innej

zwi¹zanej z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ pod warunkiem zachowa-
nia dopuszczalnych norm uci¹¿liwo�ci w granicach w³asno�ci
terenu.

b/ mo¿liwo�æ dokonywania remontów, modernizacji, roz-
budowy i przebudowy, a tak¿e wymiany zu¿ytej technicznie zabu-
dowy mieszkaniowej z zachowaniem:

b.1/ wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 3 kondygnacji (3 kon-
dygnacja liczona jako poddasze u¿ytkowe),

b.2/ kszta³tu dachów: dwu lub czterospadowego,
b.3/ dotychczasowej linii zabudowy.
c/mo¿liwo�æ adaptacji obiektów gospodarczych (inwen-

tarskich i magazynowych) do funkcji pozarolniczych pod warun-
kiem zachowania dopuszczalnych norm uci¹¿liwo�ci  w grani-
cach w³adania terenem,

mo¿liwo�æ lokalizacji budynków gospodarczo - gara¿o-
wych jednokondygnacyjnych jako obiekty dobudowane do ist-
niej¹cych budynków lub wolno stoj¹cych o architekturze nawi¹-
zuj¹cej do obiektu podstawowego oraz wiat na maszyny rolni-
cze, pod warunkiem zachowania:

d.1/ nieprzekraczalnych linii zabudowy w odleg³o�ciach
okre�lonych w § 77 niniejszej uchwa³y,

d.2/ obowi¹zuj¹cych warunków technicznych i bezpieczeñ-
stwa po¿arowego,

      2.2/  dla zabudowy projektowanej ustala siê:
a/ wielko�æ dzia³ki zagrodowej 1500 ÷2000 m2,
b/ dla budynku mieszkalnego obowi¹zuje architektura jak

dla zabudowy jednorodzinnej (§ 14 ust. 2.2/ pkt g),
c/ mo¿liwo�æ lokalizacji budynków gospodarczych i ma-

gazynowych jednokondygnacyjnych dobudowanych lub wolno-
stoj¹cych o architekturze nawi¹zuj¹cej do obiektu podstawowe-
go,
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d/mo¿liwo�æ lokalizacji budynków inwentarskich o obsa-
dzie do 50 DJP pod warunkiem dotrzymania dopuszczalnych
norm emisji i imisji zanieczyszczeñ, zagospodarowania �cie-
ków hodowlanych, oraz warunków technicznych, sanitarnych i
bezpieczeñstwa po¿arowego,

e/ mo¿liwo�æ lokalizacji wiat na maszyny rolnicze,
f/ dla budynków nowo projektowanych obowi¹zuje zacho-

wanie nieprzekraczalnych linii zabudowy okre�lonych w § 77
niniejszej uchwa³y,

g/ mo¿liwo�æ lokalizacji funkcji pozarolniczych (us³ug), z
wyj¹tkiem inwestycji mog¹cych znacz¹co pogorszyæ stan �ro-
dowiska,

h/ w przypadku funkcjonowania us³ug nale¿y na terenie
posesji zapewniæ miejsca parkingowe w ilo�ci dostosowanej
do programu us³ug,

i/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y,

j/ dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych.

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MZ ustala siê:

przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkal-
nictwa zbiorowego obejmuj¹ce: budynki zamieszkania zbioro-
wego,  tym m.in. hoteli i internatów oraz budynków towarzysz¹-
cych: gospodarczych, obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ re-
kreacyjnych, oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne - tereny us³ug publicz-
nych: kultury, o�wiaty i administracji.

3. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ dokonywania modernizacji, remontów, od-

budowy, rozbudowy i przebudowy,
b/ zakaz nadbudowy,
c/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ wymiany zu¿ytych technicznie

budynków pod warunkiem zachowania dotychczasowych:
 c.1/ linii zabudowy od krawêdzi ulic,
 c.2/ wysoko�ci zabudowy.

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MU ustala siê:

1. przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy miesz-
kaniowej z obiektami us³ugowymi, obejmuj¹ce: budynki miesz-
kalne z us³ugami wbudowanymi, budynki us³ug komercyjnych,
budynki gospodarcze, gara¿e, drogi dojazdowe, parkingi, zie-
leñ, obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia rekreacyjne, oraz urz¹-
dzenia infrastruktury technicznej.

2. Dodopuszcza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych nie
uci¹¿liwych dla �rodowiska.

3. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
3.1/ dla zabudowy istniej¹cej ustala siê:
a/ utrzymanie funkcji mieszkaniowej oraz us³ugowej zwi¹-

zanej z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ w³a�cicieli nie-
ruchomo�ci pod warunkiem zachowania dopuszczalnych norm
uci¹¿liwo�ci w granicach w³asno�ci terenu.

b/ mo¿liwo�æ dokonywania remontów, modernizacji, roz-
budowy i przebudowy a tak¿e wymiany zu¿ytej technicznie zabu-
dowy mieszkaniowej i us³ugowej z zachowaniem:

b.1/ nieprzekraczalnej wysoko�ci wynosz¹cej 3 kondygna-
cje (3 kondygnacja jako poddasze u¿ytkowe) - dla budynków
mieszkalnych oraz 1,5 kondygnacji dla zabudowy us³ugowej),

b.2/ dachów wysokich: dwu lub czterospadowych o zale-
canym pokryciu dachówk¹ lub materia³ami dachówkopodobny-
mi,

b.3/ dotychczasowej linii zabudowy,
c/ wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ

produkcyjnych oraz us³ugowych zaliczonych na podstawie prze-
pisów szczegó³owych do mog¹cych znacz¹co pogorszyæ stan
�rodowiska.

3.2/ dla zabudowy projektowanej ustala siê:
a/ wielko�æ dzia³ki budowlanej ok. 1000 - 1500 m2.
b/ powierzchnie zabudowane i utwardzone (budynki, tara-

sy, dojazdy, �cie¿ki, place, miejsca postojowe) nie mog¹ stano-
wiæ wiêcej ni¿ 70 % ogólnej powierzchni dzia³ki, pozosta³¹ po-
wierzchniê nale¿y zagospodarowaæ jako tereny czynnie biolo-
gicznie (tereny zieleni i ogrodów),

c/ dla budynków mieszkalnych obowi¹zuje:
d.1/ zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy w od-

leg³o�ciach okre�lonych w § 77,
d.2/ wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji z mo¿liwo�ci¹

podpiwniczenia do wysoko�ci 1,5 m  nad poziomem terenu, a w
przypadku wystêpowania wody gruntowej nale¿y projektowaæ
budynki bez podpiwniczenia, ze wzmocnion¹ izolacj¹,

d.3/ kszta³t dachów: symetryczne dwu-  lub wielospado-
we, o pochyleniu po³aci 30o  ÷ 50o

d.4/ pokrycie dachówk¹ lub materia³em dachówkopodob-
nym,

e/ obowi¹zuje zasada realizacji zabudowy jednolitej w za-
kresie bry³y budynku, w tym usytuowania kalenic i k¹ta pochyle-
nia po³aci dachowych, oraz wysoko�ci podpiwniczenia (w na-
wi¹zaniu do istniej¹cej zabudowy) - obejmuj¹cej zespo³y co
najmniej 5 budynków,

f/ dla budynków warsztatowych, gospodarczych, gara¿o-
wych lub gospodarczo-gara¿owych obowi¹zuje:

 f.1/ zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy w od-
leg³o�ciach okre�lonych w § 77,

f.2/ wysoko�æ zabudowy: 1 lub w uzasadnionych wypad-
kach 1,5 kondygnacji,

f.3/ kszta³t dachów: jednospadowe lub symetryczne dwu-
spadowe,

f.4/  dopuszcza siê sytuowanie budynków w granicach dzia-
³ek, jako obiekty bli�niacze,

g/ ogrodzenie w granicy dzia³ki: trwa³e, a¿urowe co naj-
mniej 0,6 m powy¿ej powierzchni terenu (od strony dróg publicz-
nych),

h/ wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji inwestycji mog¹cych
znacz¹co pogorszyæ stan �rodowiska, oraz obiektów inwentar-
skich,

i/  na terenie posesji nale¿y zapewniæ miejsca parkingo-
we w ilo�ci odpowiadaj¹cej charakterowi prowadzonej dzia³al-
no�ci rzemie�lniczej.

j/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

k/ dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych,

k.1/ w ramach terenu obejmuj¹cego pó³nocn¹ czê�æ dzia³-
ki nr 269/1 dopuszcza siê - do czasu realizacji funkcji podstawo-
wej - mo¿liwo�æ lokalizacji tymczasowego parkingu dostêpne-
go z ulicy Krzywej.

Us³ugi

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem: AUC ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy us³ug
centrotwórczych tworz¹ce kompleksy us³ugowe, obejmuj¹-
ce budynki u¿yteczno�ci publicznej oraz us³ug komercyjnych wraz
z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi (gospodarcze, gara-
¿e, wiaty, dojazdy, parkingi, zieleñ urz¹dzon¹, obiekty ma³ej ar-
chitektury i urz¹dzenia infrastruktury technicznej),
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2. Przeznaczenie dopuszczalne: tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, obejmuj¹ce budynki mieszkalne z
us³ugami wbudowanymi.

3. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ modernizacji, remontów, przebudowy i roz-

budowy istniej¹cych obiektów z zachowaniem:
a.1/ dominuj¹cej funkcji us³ugowej,
a.2/ dotychczasowej linii zabudowy,
a.3/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
b/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmiany profilu prowadzonej

dzia³alno�ci publicznej oraz wprowadzenie jako formê towarzy-
sz¹c¹ us³ug typu komercyjnego s³u¿¹cych obs³udze u¿ytkowni-
ków i osób pracuj¹cych w obiekcie,

b.1/ w uzasadnionych przypadkach istnieje mo¿liwo�æ
ca³kowitej zmiany formy u¿ytkowania budynku w³¹cznie z jego
przeznaczeniem na us³ugi komercyjne lub mieszkania z us³u-
gami wbudowanymi,

c/ dla zabudowy nowo projektowanej nale¿y uwzglêdniæ:
c.1/ funkcjê zgodn¹ z przeznaczeniem terenu,
c.2/ maksymaln¹ powierzchniê u¿ytkow¹ obiektów us³ug

handlu i us³ug bytowych do 500 m2 lub do 800 m2 powierzchni
ca³kowitej,

c.3/ linie zabudowy w odleg³o�ciach okre�lonych w § 77,
c.4/ wysoko�æ zabudowy do 3 kondygnacji z mo¿liwo�ci¹

podpiwniczenia do wysoko�ci 1,5 m  nad poziomem terenu, a w
przypadku wystêpowania wody gruntowej nale¿y projektowaæ
budynki bez podpiwniczenia, ze wzmocnion¹ izolacj¹,

c.5/ dla dachów p³askich wysoko�æ 15 m liczonych od
powierzchni terenu do kalenicy dachu,

d/ w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ:
d.1/ mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych,
d.2/ realizacjê ulic dojazdowych, parkingów dla u¿ytkowni-

ków i osób zatrudnionych w ilo�ci dostosowanej do funkcji obiek-
tu, zieleni urz¹dzonej, elementów ma³ej architektury i niezbêd-
nych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

e/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

f/ dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych.

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem: UA ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug administra-
cyjnych obejmuj¹ce: budynki u¿yteczno�ci publicznej oraz
obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce (gospodarcze, gara¿e, wiaty,
dojazdy, parkingi, zieleñ urz¹dzon¹, obiekty ma³ej architektury i
urz¹dzenia infrastruktury technicznej).

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ modernizacji, remontów, przebudowy i roz-

budowy istniej¹cych obiektów z zachowaniem:
a.1/ dominuj¹cej funkcji us³ugowej,
a.2/ dotychczasowej linii zabudowy,
a.3/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
b/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmiany profilu prowadzonej

dzia³alno�ci publicznej oraz wprowadzenie jako formê towarzy-
sz¹c¹ us³ug typu komercyjnego s³u¿¹cych obs³udze u¿ytkowni-
ków i osób pracuj¹cych w obiekcie,

b.1/ w uzasadnionych przypadkach istnieje mo¿liwo�æ
ca³kowitej zmiany formy u¿ytkowania budynku w³¹cznie z jego
przeznaczeniem na us³ugi komercyjne,

c/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem: UA-C ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug administra-
cyjnych i us³ug komercyjnych obejmuj¹ce: budynki u¿ytecz-
no�ci publicznej, handlu, us³ug weterynaryjnych i inne nie uci¹¿-
liwe oraz obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce (gospodarcze, gara-
¿e, wiaty, dojazdy, parkingi, zieleñ urz¹dzon¹, obiekty ma³ej ar-
chitektury i urz¹dzenia infrastruktury technicznej).

2. Jako przeznaczenie uzupe³niaj¹ce ustala siê funkcjê
mieszkaniow¹ zlokalizowan¹ w istniej¹cych budynkach.

3. Wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ
produkcyjnych oraz us³ugowych zaliczonych na podstawie prze-
pisów szczegó³owych do mog¹cych znacz¹co pogorszyæ stan
�rodowiska.

4. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ modernizacji, remontów, przebudowy i roz-

budowy istniej¹cych obiektów z zachowaniem:
a.1/ dominuj¹cej funkcji us³ugowej,
a.2/ dotychczasowej linii zabudowy,
a.3/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
b/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji nowej zabudowy,

dla której nale¿y uwzglêdniæ:
b.1/ funkcjê zgodn¹ z przeznaczeniem terenu,
b.2/ maksymaln¹ powierzchniê u¿ytkow¹ obiektów us³ug

handlu i us³ug bytowych do 500 m2 lub do 800 m2 powierzchni
ca³kowitej,

b.3/ linie zabudowy w odleg³o�ciach okre�lonych w § 77,
b.4/ wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji (2 kondygna-

cja liczona jako poddasze u¿ytkowe) z mo¿liwo�ci¹ podpiwni-
czenia do wysoko�ci 1,5 m  nad poziomem terenu, a w przypad-
ku wystêpowania wody gruntowej nale¿y projektowaæ budynki
bez podpiwniczenia, ze wzmocnion¹ izolacj¹,

b.5/ dachy wysokie dwuspadowe o pochyleniu po³aci
30o ÷ 50o - kryte dachówk¹ lub materia³em dachówkopodob-
nym,

b.6/ dla obiektów towarzysz¹cych ustala siê wysoko�æ
zabudowy  - 1 kondygnacja (dach jednospadowy).

c/ w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ:
c.1/ mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych,
c.2/ realizacjê ulic dojazdowych, parkingów dla u¿ytkowni-

ków i osób zatrudnionych w ilo�ci dostosowanej do funkcji obiek-
tu, zieleni urz¹dzonej, elementów ma³ej architektury i niezbêd-
nych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

d/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem: UK ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów us³ug
kultury obejmuj¹ce: budynki domów kultury, kina, �wietlice,
biblioteki oraz obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce (gospodarcze,
gara¿e, a tak¿e dojazdy, parkingi, oraz  zieleñ urz¹dzon¹ i ogro-
dow¹, obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej).

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ modernizacja i remonty istniej¹cych obiektów z zacho-

waniem obecnej formy architektonicznej,
b/ mo¿liwo�æ modernizacji, remontów, przebudowy obiek-

tów kultury oraz obiektów towarzysz¹cych, pod warunkiem za-
chowania :

c.1/ funkcji obiektu,
c.2/ dotychczasowej linii zabudowy,
c.3/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
c/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ ³¹czenia funkcji podstawo-

wej z innymi us³ugami bytowymi, za wyj¹tkiem budynku kina
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zlokalizowanego na dzia³ce ewidencyjnej nr 110, dla którego
obowi¹zuje zachowanie dotychczasowej funkcji,

d/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UKr ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów kultu re-
ligijnego,  obejmuj¹ce: budynki ko�cio³ów, plebani, domów
katechetycznych, budynki zgromadzeñ oraz obiekty i urz¹dze-
nia towarzysz¹ce (gospodarcze, gara¿e, a tak¿e dojazdy, parkin-
gi, oraz  zieleñ urz¹dzon¹ i ogrodow¹, obiekty ma³ej architektury
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej).

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ modernizacja i remonty istniej¹cych obiektów kultu reli-

gijnego, z zachowaniem obecnej formy architektonicznej,
b/ wszelka dzia³alno�æ projektowa i budowlana dotycz¹ca

modernizacji, remontów i ewentualnego odtworzenia zu¿ytej tech-
nicznie zabudowy znajduj¹cej siê w strefie ochrony konserwa-
torskiej typu "A" - okre�lonej w niniejszym planie, oraz ujêtej w
rejestrze i ewidencji zabytków Pañstwowej S³u¿by Ochrony Za-
bytków wymaga uzgodnienia Pañstwowej S³u¿by Ochrony Za-
bytków,

c/ mo¿liwo�æ modernizacji, remontów, przebudowy i roz-
budowy obiektów towarzysz¹cych, pod warunkiem zachowania
formy architektonicznej harmonizuj¹cej z obiektami sakralnymi.

d/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UO ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug o�wiaty obej-
muj¹ce: budynki przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimna-
zjów, szkó³ zawodowych i liceów,  budynków mieszkalnych
dla nauczycieli oraz obiekty  i urz¹dzenia towarzysz¹ce (go-
spodarcze, gara¿e, wiaty, dojazdy, parkingi, obiekty i urz¹dzenia
sportowe, zieleñ urz¹dzon¹, obiekty ma³ej architektury i urz¹-
dzenia infrastruktury technicznej).

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ zakaz wprowadzania funkcji nie zwi¹zanych z podsta-

wowym przeznaczeniem terenu,
b/ mo¿liwo�æ modernizacji, remontów, przebudowy i roz-

budowy istniej¹cych obiektów z zachowaniem:
b.1/ dotychczasowej linii zabudowy,
b.2/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
c/ dla zabudowy nowo projektowanej nale¿y uwzglêdniæ:
c.1/ funkcjê zgodn¹ z przeznaczeniem terenu,
c.2/ linie zabudowy w odleg³o�ciach okre�lonych w § 77,
c.3/ wysoko�æ zabudowy, formê i gabaryty nale¿y dostoso-

waæ do istniej¹cych obiektów,
d/ w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ:
d.1/ mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych, w tym jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych
na zapleczu obiektu podstawowego,

d.2/ realizacjê ulic dojazdowych, parkingów dla u¿ytkowni-
ków i osób zatrudnionych w ilo�ci dostosowanej do funkcji obiek-
tu, zieleni urz¹dzonej, obiektów i urz¹dzeñ sportowych,  elemen-
tów ma³ej architektury i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

e/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UZ ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug zdrowia i
opieki spo³ecznej, obejmuj¹ce: budynki przychodni zdrowia,

szpitali, zak³adów opiekuñczo - leczniczych, domów pomocy
spo³ecznej oraz obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce (gospodar-
cze, gara¿e, wiaty, dojazdy, parkingi, zieleñ urz¹dzon¹, obiekty
ma³ej architektury i urz¹dzenia infrastruktury technicznej).

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ zakaz wprowadzania funkcji nie zwi¹zanych z podsta-

wowym przeznaczeniem terenu,
b/ mo¿liwo�æ modernizacji, remontów, przebudowy i roz-

budowy istniej¹cych obiektów z zachowaniem:
b.1/ dotychczasowej linii zabudowy,
b.2/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
c/ dla zabudowy nowo projektowanej nale¿y uwzglêdniæ:
c.1/ funkcjê zgodn¹ z przeznaczeniem terenu,
c.2/ linie zabudowy w odleg³o�ciach okre�lonych w § 77,
c.3/ wysoko�æ zabudowy, formê i gabaryty nale¿y dostoso-

waæ do istniej¹cych obiektów,
d/ w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ:
d.1/ mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych, w tym jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych
na zapleczu obiektu podstawowego,

d.2/ realizacjê ulic dojazdowych, parkingów dla u¿ytkowni-
ków i osób zatrudnionych w ilo�ci dostosowanej do funkcji obiek-
tu, zieleni urz¹dzonej, obiektów i urz¹dzeñ sportowych, elemen-
tów ma³ej architektury i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

e/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y,

f/ dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych.

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UZ/UA ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug zdrowia i
opieki spo³ecznej oraz us³ug administracyjnych -  obejmuj¹-
ce: budynki przychodni zdrowia, budynki administracyjne oraz
obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce (gospodarcze, gara¿e, wiaty,
dojazdy, parkingi, zieleñ urz¹dzon¹, obiekty ma³ej architektury i
urz¹dzenia infrastruktury technicznej).

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ modernizacji, remontów, przebudowy i roz-

budowy istniej¹cych obiektów z zachowaniem:
a.1/ dominuj¹cej funkcji us³ugowej,
a.2/ dotychczasowej linii zabudowy,
a.3/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
b/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmiany dotychczasowego

profilu prowadzonej dzia³alno�ci publicznej oraz wprowadzenie
funkcji mieszkaniowej jako uzupe³nienie funkcji podstawowej -
tj. adaptacjê i przebudowê czê�ci pomieszczeñ budynków na
mieszkania,

b.1/ w uzasadnionych przypadkach istnieje mo¿liwo�æ
ca³kowitej zmiany formy u¿ytkowania budynku w³¹cznie z jego
przeznaczeniem w ca³o�ci na cele mieszkaniowe,

c/ w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ:
c.1/ mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych, w tym jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych
na zapleczu obiektu podstawowego,

c.2/ realizacjê ulic dojazdowych, parkingów dla u¿ytkowni-
ków i osób zatrudnionych w ilo�ci dostosowanej do funkcji obiek-
tu, zieleni urz¹dzonej, obiektów i urz¹dzeñ sportowych, obiek-
tów ma³ej architektury i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

d/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.
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§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UZ/UK ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug zdrowia i opie-
ki spo³ecznej oraz us³ug kultury - obejmuj¹ce: budynki przy-
chodni zdrowia, budynki administracyjne oraz obiekty i urz¹dze-
nia towarzysz¹ce (gospodarcze, gara¿e, wiaty, dojazdy, parkingi,
zieleñ urz¹dzon¹, obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia infra-
struktury technicznej).

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ modernizacji, remontów, przebudowy i roz-

budowy istniej¹cych obiektów z zachowaniem:
a.1/ dominuj¹cej funkcji us³ugowej,
a.2/ dotychczasowej linii zabudowy,
a.3/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
b/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ wspó³istnienia funkcji us³ug

zdrowia i opieki spo³ecznej oraz us³ug kultury,
c/ dopuszcza siê zmianê dotychczasowego profilu prowa-

dzonej dzia³alno�ci publicznej,
c.1/ w uzasadnionych przypadkach istnieje mo¿liwo�æ

ca³kowitej zmiany formy u¿ytkowania budynku w³¹cznie z jego
przeznaczeniem w ca³o�ci na cele us³ug publicznych - nie zwi¹-
zanych      z ochron¹ zdrowia i opieki spo³ecznej,

d/ w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ:
d.1/ mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych, w tym jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych
na zapleczu obiektu podstawowego,

d.2/ realizacjê ulic dojazdowych, parkingów dla u¿ytkowni-
ków i osób zatrudnionych w ilo�ci dostosowanej do funkcji obiek-
tu, zieleni urz¹dzonej, obiektów i urz¹dzeñ sportowych, obiek-
tów ma³ej architektury i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

e/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem US ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹-
dzeñ sportu i rekreacji  obejmuj¹ce: stadiony, boiska do gier
zespo³owych, bie¿nie, hale sportowe, strzelnice i inne, oraz
obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce (gospodarcze, pomocnicze, a
tak¿e dojazdy, parkingi, oraz  zieleñ urz¹dzon¹, obiekty ma³ej
architektury i urz¹dzenia infrastruktury technicznej).

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ zakaz wprowadzania funkcji nie zwi¹zanych z podsta-

wowym przeznaczeniem terenu,
b/ mo¿liwo�æ modernizacji, remontów, przebudowy, roz-

budowy z zachowaniem:
b.1/ dotychczasowej linii zabudowy,
b.2/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
c/ dla zabudowy nowo projektowanej nale¿y uwzglêdniæ:
c.1/ funkcjê zgodn¹ z przeznaczeniem terenu,
c.2/ linie zabudowy w odleg³o�ciach okre�lonych w § 77,
c.3/ wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji,
c.4/ dachy symetryczne: dwu lub wielospadowe,
d/ w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ:
d.1/ mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych, w tym jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i
pomocniczych,

d.2/ realizacjê dróg dojazdowych, parkingów w ilo�ci do-
stosowanej do funkcji obiektu, zieleni urz¹dzonej,  elementów
ma³ej architektury i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

e/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

f/ dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych.

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem U£ ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹-
dzeñ ³¹czno�ci.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie dotychczasowej funkcji oraz mo¿liwo�æ do-

konywania remontów, modernizacji, przebudowy,
b/ zachowanie dotychczasowej linii i wysoko�ci zabudowy,
c/ wyklucza siê mo¿liwo�æ wprowadzania funkcji niezgod-

nych z przeznaczeniem terenu.
d/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami

okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UI ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug innych obej-
muj¹ce: budynki us³ug ratownictwa (Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej) i bezpieczeñstwa publicznego (Policji) wraz z obiektami to-
warzysz¹cymi.

2. Wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów nie zwi¹-
zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.

3. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie dotychczasowych funkcji oraz mo¿liwo�æ do-

konywania remontów, modernizacji i przebudowy istniej¹cych
obiektów,

b/ mo¿liwo�æ realizacji nowych obiektów towarzysz¹cych,
pod warunkiem zachowania wysoko�ci obiektu jednokondygna-
cyjnego, krytego dachem jednospadowym lub dwuspadowym,
oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy okre�lonej w § 77 niniej-
szej uchwa³y,

c/ w ramach terenu nale¿y zapewniæ miejsca postojowe,
zieleñ, elementy ma³ej architektury oraz obiekty i urz¹dzenia to-
warzysz¹ce,

d/  zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem IS ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug specjalnych
obejmuj¹ce: budynki wiêziennictwa wraz z obiektami towarzy-
sz¹cymi.

2. Wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów nie zwi¹-
zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.

3. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu wed³ug § 30 ust. 3.

§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UC ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy us³ug
komercyjnych, obejmuj¹ce budynki handlu, w tym handlu hur-
towego, gastronomii, us³ug finansowo - ubezpieczeniowych,
us³ug bytowych, us³ug rzemios³a wraz z obiektami i urz¹dzenia-
mi towarzysz¹cymi (gospodarcze, gara¿e, wiaty, dojazdy, parkin-
gi, zieleñ urz¹dzon¹, obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia in-
frastruktury technicznej).

2. Na terenie, o którym mowa  w ustêpie 1 dopuszcza siê
mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów produkcyjnych nie uci¹¿liwych
dla �rodowiska - jako uzupe³nienie podstawowej - us³ugowej
funkcji terenu.

3. Wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ
produkcyjnych oraz us³ugowych zaliczonych na podstawie prze-
pisów szczegó³owych do mog¹cych znacz¹co pogorszyæ stan
�rodowiska.

4. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji w obiektach us³ug
komercyjnych mieszkañ w³a�cicieli tych obiektów w ramach w³a-
sno�ci nieruchomo�ci.
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5. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ modernizacji, remontów, przebudowy i roz-

budowy istniej¹cych obiektów z zachowaniem:
a.1/ dominuj¹cej funkcji us³ugowej,
a.2/ dotychczasowej linii zabudowy,
a.3/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
b/ dla terenów projektowanych funkcji dopuszcza siê mo¿-

liwo�æ ich zagospodarowania w ca³o�ci lub czê�ci przez jedne-
go lub kilku inwestorów, pod warunkiem zapewnienia wydziela-
nym terenom dojazdu drog¹ publiczn¹,

c/ dla zabudowy nowo projektowanej nale¿y uwzglêdniæ:
c.1/ funkcjê zgodn¹ z przeznaczeniem terenu,
c.2/ maksymaln¹ powierzchniê u¿ytkow¹ obiektów us³ug

handlu i us³ug bytowych - projektowanych w granicach admini-
stracyjnych miasta Kluczbork - do 500 m2 lub do 800 m2 po-
wierzchni ca³kowitej,

c.3/ linie zabudowy w odleg³o�ciach okre�lonych w § 77,
c.4/ wysoko�æ zabudowy do 3 kondygnacji (3 kondygna-

cja, liczona jako poddasze u¿ytkowe) z mo¿liwo�ci¹ podpiwni-
czenia do wysoko�ci 1,5 m  nad poziomem terenu, a w przypad-
ku wystêpowania wody gruntowej nale¿y projektowaæ budynki
bez podpiwniczenia, ze wzmocnion¹ izolacj¹,

c.5/ dachy wysokie dwuspadowe o pochyleniu po³aci
30o ÷ 50o - kryte dachówk¹ lub materia³em dachówkopodob-
nym,

c.6/ maksymalna wysoko�æ zabudowy dla dachów p³a-
skich wynosi 15 m liczonych od powierzchni terenu do kalenicy
dachu,

d/ w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ:
d.1/ mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych,
d.2/ realizacjê ulic dojazdowych, parkingów dla u¿ytkowni-

ków i osób zatrudnionych w ilo�ci dostosowanej do funkcji obiek-
tu, zieleni urz¹dzonej, elementów ma³ej architektury i niezbêd-
nych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

e/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y,

f/ dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych.

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UC/UP ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy us³ug
komercyjnych lub us³ug publicznych.

2. Na terenie, o którym mowa  w ustêpie 1, dopuszcza siê
mo¿liwo�æ wspó³istnienia obiektów us³ug komercyjnych - nie-
uci¹¿liwych i us³ug publicznych z zakresu administracji, o�wiaty,
kultury, zdrowia, opieki spo³ecznej, sportu i us³ug bytowych.

3. Wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ
produkcyjnych oraz us³ugowych zaliczonych na podstawie prze-
pisów szczegó³owych do mog¹cych znacz¹co pogorszyæ stan
�rodowiska.

4. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu wed³ug usta-
leñ § 31 ust. 5.

§ 33. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: UH ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug handlu i ga-
stronomii obejmuj¹ce: budynki us³ug komercyjnych w³¹cznie z
mieszkaniami w³a�cicieli, budynki magazynowe, gospodarcze,
oraz obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce a tak¿e dojazdy, parkingi,
oraz zieleñ urz¹dzon¹, obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ adaptacji, modernizacji, remontów, prze-

kszta³ceñ, rozbudowy i wymiany zu¿ytej technicznie zabudowy
pod warunkiem zachowania:

a.1/ dotychczasowej linii zabudowy,
a.2/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
a.2/ wymogów technicznych, sanitarnych i po¿arowych,
b/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmiany profilu funkcji us³ugo-

wej terenu z wykluczeniem  inwestycji mog¹cych znacz¹co po-
gorszyæ stan �rodowiska,

c/ poza obszarem strefy ochrony konserwatorskiej typu
"A" dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji w terenach oznaczo-
nych symbolem UH obiektów tymczasowych (kiosków) o lek-
kich konstrukcjach oraz odpowiednich walorach estetycznych i
u¿ytkowych,

d/ dla zabudowy nowo projektowanej nale¿y uwzglêdniæ:
d.1/ funkcjê zgodn¹ z przeznaczeniem terenu,
d.2/ maksymaln¹ powierzchniê u¿ytkow¹ obiektów us³ug

handlu i us³ug bytowych - projektowanych w granicach admini-
stracyjnych miasta Kluczbork - do 500 m2 lub do 800 m2 po-
wierzchni ca³kowitej,

d.3/ linie zabudowy w odleg³o�ciach okre�lonych w § 77,
d.4/ wysoko�æ zabudowy do dwóch kondygnacji,
d.5/ dachy symetryczne: dwu lub wielospadowe, dla obiek-

tów parterowych dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji dachów
jednospadowych,

d.6/ mo¿liwo�æ realizacji mieszkañ na wy¿szych kondy-
gnacjach lub poddaszu u¿ytkowym,

e/ w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ:
e.1/ mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych, w tym jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i
pomocniczych,

e.2/ realizacjê dróg dojazdowych, parkingów w ilo�ci do-
stosowanej do funkcji obiektu, zieleni urz¹dzonej, elementów
ma³ej architektury i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

e.3/ mo¿liwo�æ lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnym,

f/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y,

g/ dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych.

§ 34. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami UF ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug finansowych
i ubezpieczeniowych, obejmuj¹ce: budynki banków, towarzystw
ubezpieczeniowych i innych pokrewnych oraz budynki gospo-
darcze i urz¹dzenia towarzysz¹ce a tak¿e dojazdy, parkingi, oraz
zieleñ urz¹dzon¹, obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia infra-
struktury technicznej.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ adaptacji, modernizacji, remontów, prze-

kszta³ceñ, rozbudowy i wymiany zu¿ytej technicznie zabudowy
pod warunkiem zachowania:

a.1/ dotychczasowej linii zabudowy,
a.2/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
b/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmiany profilu funkcji us³ugo-

wej terenu z wykluczeniem  inwestycji mog¹cych znacz¹co po-
gorszyæ stan �rodowiska,

c./ w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ:
c.1/ mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych, w tym jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i
pomocniczych,

c.2/ realizacjê dróg dojazdowych, parkingów w ilo�ci do-
stosowanej do funkcji obiektu, zieleni urz¹dzonej, elementów
ma³ej architektury i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,
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c.3/ mo¿liwo�æ lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

d/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 35. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UR ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug rzemios³a
obejmuj¹ce: budynki produkcyjne, warsztatowe, magazynowe,
mieszkalne w³a�cicieli obiektów us³ug rzemios³a oraz obiekty i
urz¹dzenia towarzysz¹ce (gospodarcze, pomocnicze, a tak¿e
dojazdy, parkingi, oraz zieleñ urz¹dzon¹, obiekty ma³ej architek-
tury i urz¹dzenia infrastruktury technicznej).

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ ³¹czenia funkcji mieszkaniowej (w³a�cicieli

zak³adów) i us³ug rzemie�lniczych w ramach w³asno�ci nieru-
chomo�ci,

b/ adaptacjê oraz mo¿liwo�æ dokonywania remontów,
modernizacji, rozbudowy, przekszta³ceñ, wymiany zu¿ytej tech-
nicznie zabudowy oraz lokalizacji nowej zabudowy us³ug rze-
mie�lniczych pod warunkiem zachowania:

    b.1/ nieprzekraczalnych linii zabudowy okre�lonych w § 77,
    b.2/ zachowania wysoko�ci zabudowy maksymalnie do

1,5 kondygnacji,
   b.3/ zachowania warunków technicznych i bezpieczeñ-

stwa po¿arowego okre�lonych przepisami szczególnymi,
  b.4/ zachowania dopuszczalnych norm uci¹¿liwo�ci w

granicy w³asno�ci terenu,
c/ dla budynków mieszkalno-us³ugowych obowi¹zuj¹ wa-

runki okre�lone w § 14 ust. 2 pkt 2.2/g  niniejszej uchwa³y,
d/ dopuszcza siê realizacjê inwestycji mog¹cych znacz¹-

co pogorszyæ stan �rodowiska, dla których sporz¹dzenie rapor-
tu oddzia³ywania na �rodowisko mo¿e byæ wymagane,

e./ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y,

f/ dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych.

§ 36. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem: UR/UA ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug rzemios³a i
us³ug administracyjnych, obejmuj¹ce: budynki us³ugowo-ad-
ministracyjne, warsztatowe, magazynowe oraz obiekty i urz¹-
dzenia towarzysz¹ce (gospodarcze, pomocnicze, a tak¿e dojaz-
dy, parkingi, oraz zieleñ urz¹dzon¹, obiekty ma³ej architektury i
urz¹dzenia infrastruktury technicznej).

2. Przeznaczenie dopuszczalne: tereny zabudowy miesz-
kaniowej.

3. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ ³¹czenia funkcji us³ug rzemie�lniczych i ad-

ministracyjnych w ramach w³asno�ci nieruchomo�ci,
b/ mo¿liwo�æ dokonywania remontów, modernizacji, roz-

budowy, przekszta³ceñ, wymiany zu¿ytej technicznie zabudowy
pod warunkiem zachowania:

 b.1/ nieprzekraczalnych linii zabudowy okre�lonych w § 77,
 b.2/ zachowania dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
 b.3/ zachowania dopuszczalnych norm uci¹¿liwo�ci w

granicy w³asno�ci terenu,
d/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ adaptacji i przebudowy bu-

dynku us³ugowo-administracyjnego do funkcji mieszkaniowej,
d.1/ w zagospodarowaniu nieruchomo�ci na cele budow-

nictwa mieszkaniowego nale¿y zapewniæ lokalizacjê obiektów
ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacyjnych,

e/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 37. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UH/UR ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug komercyj-
nych handlu i rzemios³a produkcyjnego.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ adaptacji, modernizacji, remontów, prze-

kszta³ceñ, rozbudowy i wymiany zu¿ytej technicznie zabudowy
pod warunkiem zachowania:

a.1/ dotychczasowej linii zabudowy,
a.2/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
a.2/ wymogów technicznych, sanitarnych i po¿arowych,
b./ w ramach terenu wyklucza siê mo¿liwo�æ realizacji funk-

cji mog¹cych znacz¹co pogorszyæ stan �rodowiska,
c/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami

okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 38. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UR/UH ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug komercyj-
nych rzemios³a produkcyjnego i handlu hurtowego.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ adaptacji, modernizacji, remontów, prze-

kszta³ceñ, rozbudowy i wymiany zu¿ytej technicznie zabudowy
oraz lokalizacji nowej zabudowy pod warunkiem zachowania:

a.1/ dotychczasowej linii zabudowy,
a.2/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy - dla obiektów

istniej¹cych oraz maksymalnie do 2 kondygnacji - dla obiektów
projektowanych,

a.3/ wymogów technicznych, sanitarnych i po¿arowych,
b/ w ramach terenu wyklucza siê mo¿liwo�æ realizacji funk-

cji mog¹cych znacz¹co pogorszyæ stan �rodowiska,
c/ wyklucza siê mo¿liwo�æ realizacji obiektów us³ug han-

dlu i us³ug bytowych o powierzchni u¿ytkowej powy¿ej 500 m2

lub 800 m2 powierzchni ca³kowitej,
d/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami

okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UR/KS ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug komercyj-
nych rzemios³a us³ugowego i obs³ugi ruchu samochodowe-
go, obejmuj¹ce budynki warsztatowe, administracyjno-socjal-
ne, gospodarcze, wiaty, a tak¿e place manewrowe, parkingi,
dojazdy, zieleñ urz¹dzon¹, obiekty ma³ej architektury i urz¹dze-
nia infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ uzupe³nienia funkcji terenu o
inne us³ugi komercyjne.

3. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ adaptacji, modernizacji, remontów, prze-

kszta³ceñ, rozbudowy i wymiany zu¿ytej technicznie zabudowy
pod warunkiem zachowania:

a.1/ dotychczasowej linii zabudowy,
a.2/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy
a.3/ wymogów technicznych, sanitarnych i po¿arowych,
b/ w ramach terenu dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji

przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co pogorszyæ stan �rodowiska,
dla których wymóg sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �ro-
dowisko mo¿e byæ ustalony, pod warunkiem ograniczenia uci¹¿-
liwo�ci do granic w³adania terenem,

b.1/ dla inwestycji mog¹cych znacz¹co pogorszyæ stan
�rodowiska wymagane jest sporz¹dzenie raportu oddzia³ywa-
nia przedsiêwziêcia na �rodowisko wykazuj¹cego spe³nienie
wymogu zapisanego w pkt. b),

 c./ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunka-
mi okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.
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§ 40. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UTustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug turystyki,
obejmuj¹ce budynki hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów,
pól namiotowych oraz obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce (go-
spodarcze, pomocnicze, a tak¿e dojazdy, parkingi, oraz zieleñ
urz¹dzon¹, obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej).

2. Na terenie, o którym mowa  w ustêpie 1, dopuszcza siê
mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów sportu, rekreacji, handlu i ga-
stronomii oraz mieszkañ zarz¹dców obiektów turystyki.

3. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji zabudowy letniskowej.
4. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ mo¿liwo�æ adaptacji, modernizacji, remontów, prze-

kszta³ceñ, rozbudowy pod warunkiem zachowania:
a.1/ dotychczasowej linii zabudowy,
a.2/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
a.3/ wymogów technicznych, sanitarnych i po¿arowych,
b/ dla zabudowy nowo projektowanej nale¿y uwzglêdniæ:
b.1/ funkcjê zgodn¹ z przeznaczeniem terenu,
b.2/ linie zabudowy w odleg³o�ciach okre�lonych w § 77,
b.3/ wysoko�æ zabudowy do dwóch kondygnacji, a dla

domków letniskowych do 1,5 kondygnacji
b.4/ dachy symetryczne: dwu lub wielospadowe,
c/ w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ:
c.1/ mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych, w tym jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i
pomocniczych,

c.2/ realizacjê dróg dojazdowych, parkingów w ilo�ci do-
stosowanej do funkcji obiektu, zieleni urz¹dzonej, elementów
ma³ej architektury i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

c.3/ mo¿liwo�æ lokalizacji urz¹dzeñ sanitarnych zgonie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

d/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

e/ dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych.

§ 41. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UTP ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny us³ug turystyki,
obejmuj¹ce tereny pla¿owe wy³¹czone z mo¿liwo�ci zabudowy.

§ 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UTL ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy letnisko-
wej.

2. Na terenie, o którym mowa  w ustêpie 1, dopuszcza siê
mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów sportu i rekreacji.

3. zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ wielko�æ dzia³ki budowlanej do 1000 m2,
b/ linie zabudowy w odleg³o�ciach okre�lonych w § 77,
c/ wysoko�æ zabudowy 1,5 kondygnacji,
d/ dachy symetryczne: dwuspadowe,
e/ w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ:
e.1/ mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,
e.2/ realizacjê dróg dojazdowych, parkingów, zieleni urz¹-

dzonej, elementów ma³ej architektury i niezbêdnych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

f/ dopuszcza siê przeznaczenie pod zabudowê maksymal-
nie do 35 % powierzchni dzia³ek budowlanych, pozosta³¹ czê�æ
nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie,

g/ ogrodzenia trwa³e w granicach nieruchomo�ci,

g.1/ od strony dróg publicznych wysoko�æ ogrodzenia nie
mo¿e przekroczyæ 180 cm a coko³u 60 cm,

g.2/ obowi¹zuje zakaz stosowania ogrodzeñ z prefabryko-
wanych p³yt ¿elbetowych,

h/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów typu kon-
tenerowego, posadowionych na palach b¹d� podmurówce spe³-
niaj¹cych stosowne wymagania przepisów prawa budowlane-
go, bezpieczeñstwa po¿arowego i ochrony sanitarnej oraz o
odpowiednich walorach estetycznych i u¿ytkowych,

i/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

Rolnictwo

§ 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami RP, RZ ustala siê:

1. przeznaczenie podstawowe: tereny u¿ytków rolnych -
gruntów ornych (RP) i trwa³ych u¿ytków zielonych (RZ) - przezna-
czone pod uprawy polowe i ³¹kowe, podlegaj¹ce szczególnej
ochronie przed zmian¹ sposobu u¿ytkowania

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/  zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych,
b/ zakaz stosowania �rodków ochrony ro�lin o wysokiej

klasie toksyczno�ci, oraz nawozów sztucznych w dawkach po-
woduj¹cych ska¿enie wód, gleb i ¿ywno�ci,

c/ zakaz likwidacji zieleni �ródpolnej.
3. W granicach terenów RP, RZ dopuszcza siê:
a/ utrzymanie, dokonywanie remontów i wymianê istnie-

j¹cych obiektów s³u¿¹cych prowadzeniu produkcji rolnej,
b/ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej "doziem-

nej" i "napowietrznej" z zachowaniem wymogów technicznych i
�rodowiskowych, okre�lonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
szczególnych,

c/ realizacjê obiektów warunkuj¹cych funkcjonowanie sieci
przesy³owych (stacji transformatorowych 15/0,4 kV, przepom-
powni itp.),

d/ lokalizacjê telekomunikacyjnych urz¹dzeñ przeka�niko-
wych, w tym wie¿owych stacji bazowych o powierzchni zajmo-
wanego terenu nie przekraczaj¹cej 100 m2,

e/ realizacjê utwardzonych dróg gospodarczych.

§ 44. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem RO i RPO ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny ogrodów i sadów
(RO) i gospodarstw ogrodniczych (RPO).

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ zakaz realizacji zabudowy kubaturowej nie zwi¹zanej z

funkcj¹ terenu,
b/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji na terenach go-

spodarstw ogrodniczych mieszkañ w³a�cicieli oraz obiektów i
urz¹dzeñ s³u¿¹cych produkcji ogrodniczej i sadowniczej, pod
warunkiem zachowania odleg³o�ci wymaganych przepisami
prawa budowlanego,

c/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenia linii sieciowych
uzbrojenia terenu, za zgod¹ w³a�ciciela nieruchomo�ci.

§ 45. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem RPU ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹dzeñ
obs³ugi rolnictwa.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie istniej¹cej zabudowy gospodarczej, maga-

zynowo - sk³adowej i rzemie�lniczej,
b/ mo¿liwo�æ adaptacji istniej¹cych obiektów gospodar-

czych i magazynowych do funkcji warsztatowych        i produkcyj-
nych pod warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych norm
emisji i imisji zanieczyszczeñ oraz ha³asu,
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c/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ rozbudowy istniej¹cych obiek-
tów lub realizacji nowych pod warunkiem:

c.1/ zachowania wysoko�ci 1,5 kondygnacji,
c.2/ zachowania warunków technicznych i bezpieczeñstwa

po¿arowego,
c.3/ zachowania dopuszczalnych norm uci¹¿liwo�ci w gra-

nicy w³asno�ci terenu,
d/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów towarzy-

sz¹cych.

Le�nictwo

§ 46. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami RL i ZL ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny lasów i zadrze-
wieñ, oraz projektowanych zalesieñ, podlegaj¹ce szczególnej
ochronie przed zmian¹ sposobu u¿ytkowania.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu,  w tym:
a/ zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie zwi¹zanych

z gospodark¹ le�n¹,
b/ prowadzenie gospodarki le�nej wed³ug operatu urz¹-

dzeniowego,
c/ do czasu podjêcia realizacji projektowanych zalesieñ

dopuszcza siê dotychczasowy sposób ich u¿ytkowania.

Zieleñ publiczna

§ 47. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem ZP ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni publicznej
parkowej i urz¹dzonej (skwery i place zabaw), obejmuj¹ce:
tereny zieleni niskiej, �redniej i wysokiej, aleje, obiekty ma³ej
architektury.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie funkcji pierwotnej bez mo¿liwo�ci wprowa-

dzania funkcji degraduj¹cych zieleñ,
b/ utrzymanie istniej¹cej zabudowy us³ugowej, z mo¿liwo-

�ci¹ jej modernizacji i remontów z wykluczeniem rozbudowy i
nadbudowy,

c/ zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych
na pobyt sta³y ludzi,

d/ mo¿liwo�æ wymiany (uzasadnionej wzglêdami sanitar-
nymi) oraz uzupe³nianie drzewostanu i krzewów - w uzgodnie-
niu z w³a�ciwymi organami gminy,

e/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ wymiany i rozbudowy ele-
mentów ma³ej architektury,

f/ dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicz-
nej, których przebieg przez tereny inne nie jest mo¿liwy,

g/ przy prowadzeniu robót ziemnych nale¿y powstrzymy-
waæ siê przed nadmiernym niszczeniem istniej¹cej szaty ro-
�linnej, w stopniu przekraczaj¹cym niezbêdny zakres dzia³añ,
s³u¿¹cy uzyskaniu zak³adanego celu; w przypadku dzia³añ mo-
g¹cych naruszyæ równowagê przyrodnicz¹, sporz¹dziæ nale¿y eks-
pertyzê ekologiczn¹ spe³niaj¹c¹ wymogi § 11.1 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987r. o ochronie powierzch-
ni ziemi (Dz.U. Nr 4, poz.23).

§ 48. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem ZN ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni publicznej
nie urz¹dzonej, obejmuj¹ce: tereny zieleni niskiej, �redniej i
wysokiej.

2. Na terenie, o którym mowa  w ustêpie 1, dopuszcza siê
mo¿liwo�æ wprowadzenia  obiektów ma³ej architektury.

3. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie funkcji pierwotnej bez mo¿liwo�ci wprowa-

dzania funkcji degraduj¹cych zieleñ,

b/ dopuszcza siê lokalizacjê sieci doziemnych i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,  których przebieg przez tereny inne nie
jest mo¿liwy,

c/ przy prowadzeniu robót ziemnych nale¿y powstrzymy-
waæ siê przed nadmiernym niszczeniem istniej¹cej szaty ro�lin-
nej, w stopniu przekraczaj¹cym niezbêdny zakres dzia³añ, s³u-
¿¹cy uzyskaniu zak³adanego celu; w przypadku dzia³añ mog¹-
cych naruszyæ równowagê przyrodnicz¹, sporz¹dziæ nale¿y eks-
pertyzê ekologiczn¹ spe³niaj¹c¹ wymogi § 11.1 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987r. o ochronie powierzchni
ziemi (Dz.U. Nr 4, poz.23).

§ 49. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem ZI ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni publicznej
izolacyjnej obejmuj¹ce pasy zieleni niskiej, �redniej i wysokiej,
wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych i cieków wodnych.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ zachowanie zieleni niskiej, krzewów i drzew,
b/ zakaz prowadzenia upraw ro�lin przeznaczonych do

konsumpcji,
c/ utrzymanie istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ infrastruk-

tury technicznej,
d/ zakaz realizacji obiektów kubaturowych,
e/ mo¿liwo�æ realizacji nasadzeñ krzewów i drzew w uzgod-

nieniu z Zarz¹dcami przyleg³ych terenów  komunikacyjnych i cie-
ków wodnych,

f/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenia sieci uzbrojenia
technicznego,

g/ dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji inwestycji drogowych.

§ 50. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem ZD ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny ogrodów dzia³ko-
wych obejmuj¹ce: dzia³ki, altany, budynki administracyjno-so-
cjalne, aleje oraz obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia infra-
struktury technicznej.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ ograniczenie mo¿liwo�ci zmiany sposobu u¿ytkowania,

w tym wy³¹czenie mo¿liwo�ci realizacji zabudowy kubaturowej
nie zwi¹zanej z funkcj¹ terenu,

b/ adaptacja  istniej¹cych obiektów s³u¿¹cych funkcjono-
waniu ogrodów,

c/ wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów przezna-
czonych na sta³y pobyt ludzi,

d/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenia sieci infrastruk-
tury technicznej.

§ 51. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem ZC i ZCz ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny cmentarzy, w tym
czynnych (ZC) i zamkniêtych (ZCz) obejmuj¹ce obiekty domów
przedpogrzebowych, kaplic, budynków administracyjnych i go-
spodarczych, kwatery, tereny zieleni, aleje, elementy ma³ej ar-
chitektury, oraz urz¹dzenia techniczne niezbêdne dla funkcjono-
wania cmentarzy.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie alejek, elementów ma³ej architektury, gro-

bów i zieleni,
b/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji budynków domów

przedpogrzebowych, budynków administracyjnych i gospodar-
czych, oraz obiektów ma³ej architektury i innych zwi¹zanych z
funkcj¹ terenu,

c/ obowi¹zek wyposa¿enia cmentarzy w hydranty wodo-
ci¹gowe,
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d/ dla terenów cmentarzy ustala siê strefê izolacyjn¹ o
szeroko�ci minimum 50 m, w której zakazuje siê lokalizacji obiek-
tów mieszkalnych, produkcji, przetwarzania i konsumpcji ¿yw-
no�ci.

Infrastruktura techniczna

§ 52. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem NO, NOp ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹-
dzeñ gospodarki �ciekowej, obejmuj¹ce obiekty oczyszczalni
�cieków, przepompowni �cieków (NOp), budynki administracyj-
ne, magazynowe, gospodarcze, oraz obiekty i urz¹dzenia towa-
rzysz¹ce a tak¿e dojazdy, parkingi, oraz zieleñ urz¹dzon¹, obiek-
ty ma³ej architektury i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie dotychczasowej funkcji,
b/ mo¿liwo�æ dokonywania remontów, modernizacji i roz-

budowy,
c/ mo¿liwo�æ realizacji niezbêdnej infrastruktury technicz-

nej warunkuj¹cej funkcjonowanie urz¹dzeñ,
d/ rozbudowa obiektów i urz¹dzeñ wymaga zachowania

procedury przewidzianej dla ocen przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,

e/ wyznacza siê obszar potencjalnego negatywnego od-
dzia³ywania oczyszczalni �cieków na �rodowisko (strefa izola-
cyjna o charakterze obszaru ograniczonego u¿ytkowania), w gra-
nicach pasa o szeroko�ci 100 m, w którym obowi¹zuje:

e.1/ bezwzglêdny zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiek-
tów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, oraz obiektów szcze-
gólnej ochrony,

e.2/ utrzymanie dotychczasowego sposobu u¿ytkowania
gruntów.

§ 53. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem EE ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹-
dzeñ energetycznych, obejmuj¹ce obiekty G³ównego Punktu
Zasilania, oraz budynki administracyjne, magazynowe, gospo-
darcze, oraz obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie, modernizacjê, rozbudowê i przebudowê

obiektów, oraz mo¿liwo�æ realizacji budynków i urz¹dzeñ elek-
troenergetyki a tak¿e obiektów towarzysz¹cych niezbêdnych dla
funkcjonowania GPZ-tu, z zachowaniem warunków technicznych
okre�lonych obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

§ 54. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem Ee ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹-
dzeñ energetycznych, obejmuj¹ce obiekty stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
b/ mo¿liwo�æ prowadzenia remontów, modernizacji i wy-

miany urz¹dzeñ energetycznych.

§ 55. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem EG ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹-
dzeñ gazownictwa, obejmuj¹ce obiekty stacji redukcyjno - po-
miarowych, budynki administracyjne, magazynowe, gospodar-
cze, oraz obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce - w obrêbie terenu
rozdzielni gazu.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ z mo¿liwo-

�ci¹ modernizacji i rozbudowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wa-
runkami technicznymi i bezpieczeñstwa po¿arowego,

b/ zakaz lokalizacji obiektów nie zwi¹zanych z podstawow¹
funkcj¹ terenu,

c/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji niezbêdnej infra-
struktury technicznej.

§ 56. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem EC ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹-
dzeñ gospodarki cieplnej, obejmuj¹ce obiekty ciep³owni miej-
skiej, w tym obiekty technologiczne, budynki administracyjne,
magazynowe, gospodarcze, place sk³adowe oraz obiekty i urz¹-
dzenia towarzysz¹ce.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ z mo¿liwo-

�ci¹ remontów, modernizacji, przebudowy i rozbudowy zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznym, w³¹cznie z mo¿liwo-
�ci¹ wymiany kot³ów i urz¹dzeñ technicznych na nowe.

b/ zakaz lokalizacji obiektów nie zwi¹zanych z podstawow¹
funkcj¹ terenu,

c/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji niezbêdnej infra-
struktury technicznej.

§ 57. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem WZ ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹-
dzeñ zaopatrzenia w wodê, obejmuj¹ce ujêcia wody, stacje
uzdatniania wody, przepompownie, budynki administracyjne, go-
spodarcze i inne towarzysz¹ce.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie oraz mo¿liwo�æ przeprowadzenia moderni-

zacji oraz remontów urz¹dzeñ i obiektów,
b/ u¿ytkowanie i zagospodarowanie stref ochronnych zgod-

nie z warunkami obowi¹zuj¹cych pozwoleñ wodno-prawnych,
c/ mo¿liwo�æ realizacji niezbêdnej infrastruktury technicz-

nej i komunikacyjnej
d/ ochronê przed zagro¿eniami sanitarnymi, w tym przed

robotami i czynno�ciami powoduj¹cymi zmniejszenie przydat-
no�ci ujmowanych wód lub wydajno�ci ujêæ.

§ 58. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem W i Ws ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny cieków wodnych i
rowów melioracyjnych (W) oraz wód stoj¹cych (Ws)

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu,  w tym:
a/ mo¿liwo�æ odbudowy, przebudowy i realizacji urz¹dzeñ

zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹, oraz bezpo�rednio s³u¿¹cym
zabezpieczeniom przeciwpowodziowym,

b/ zakaz wprowadzania �cieków,
c/ obowi¹zek uzyskania ka¿dorazowo pozwolenia wodno-

prawnego na pobór wody.

§ 59. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem RWP ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny u¿ytków rolnych
stanowi¹cych rezerwê terenow¹ dla potrzeb realizacji wielo-
funkcyjnego zbiornika wodnego.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu,  w tym:
a/  prowadzenie upraw polowych,
b/ zakaz realizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych,

w tym tak¿e zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,
c/ udostêpnienie terenów na cele inwestycyjne zwi¹zane

z realizacj¹ zbiornika wodnego wymagaæ bêdzie podjêcia pro-
cedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego."
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Tereny urz¹dzeñ transportu samochodowego

§ 60. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KS ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹-
dzeñ obs³ugi ruchu samochodowego, obejmuj¹ce stacje pa-
liw p³ynnych lub gazowych, oraz obiekty  towarzysz¹ce: budynki
administracyjne, socjalne, magazynowe, gospodarcze, wiaty,
pawilony us³ugowo - handlowe i gastronomiczne), oraz urz¹-
dzenia techniczne niezbêdne do ich funkcjonowania.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie, modernizacja, remonty, przebudowa obiek-

tów i urz¹dzeñ istniej¹cych, oraz mo¿liwo�æ uzupe³nienia istnie-
j¹cych terenów nowymi obiektami i urz¹dzeniami, pod warun-
kiem zachowania obowi¹zuj¹cych wymogów budowlanych, sa-
nitarnych i po¿arowych,

b/ dla lokalizacji nowych stacji paliw p³ynnych nale¿y
uwzglêdniæ:

b.1/ lokalizacjê poprzedziæ szczegó³owymi badaniami hy-
drogeologicznymi oraz sporz¹dzeniem raportu oddzia³ywania
przedsiêwziêcia na �rodowisko, okre�laj¹cymi mo¿liwo�ci i
warunki techniczne lokalizacji stacji,

b.2/ mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
obs³udze podró¿nych (sklep, bar, restauracja, myjnia samocho-
dów, stacja obs³ugi, itp.),

b.3/ mo¿liwo�æ realizacji pawilonu us³ugowo-handlowe-
go zintegrowanego z budynkiem stacji paliw lub wolnostoj¹ce-
go, jednokondygnacyjnego  z dopuszczeniem wykorzystania
poddasza na cele u¿ytkowe,

b.4/ nieprzekraczaln¹ wysoko�æ budynków wynosz¹c¹ 6
m liczon¹ od poziomu terenu do szczytu dachu,

b.5/ w ramach terenu nale¿y zaprojektowaæ odpowiedni¹
liczbê miejsc parkingowych oraz zieleñ izolacyjn¹,

b.6/ mo¿liwo�æ realizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-
cych,

c/ dla projektowanych stacji paliw gazowych ustala siê
mo¿liwo�æ realizacji naziemnych zbiorników na gaz p³ynny, oraz
wymóg zagospodarowania terenu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
warunkami technicznymi, bezpieczeñstwa po¿arowego i sani-
tarnymi,

d/ zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych /zu¿yte
oleje, smary/ prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
o odpadach,

e/ rozwi¹zania projektowe stacji paliw winny gwaranto-
waæ bezpieczne dla �rodowiska rozwi¹zania techniczne pole-
gaj¹ce na hermetyzacji obrotu paliwem, odizolowaniu zespo³u
zbiorników podziemnych paliw i instalacji paliwowej od wód
podziemnych, oraz minimalizowanie mo¿liwo�ci powstania sy-
tuacji awaryjnych,

f/ dla stacji paliw p³ynnych zastosowaæ nale¿y zbiorniki
dwup³aszczowe z systemem monitoringu wycieków paliwa oraz
urz¹dzenia hermetyzuj¹ce roz³adunek paliw z cystern.

§ 61. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KSU ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹-
dzeñ obs³ugi ruchu samochodowego, obejmuj¹ce stacje dia-
gnostyczne i napraw, oraz obiekty  towarzysz¹ce: budynki admi-
nistracyjne, socjalne, magazynowe, gospodarcze, wiaty, pawi-
lony us³ugowo - handlowe i gastronomiczne), oraz urz¹dzenia
techniczne niezbêdne do ich funkcjonowania.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie, modernizacja, remonty, przebudowa obiek-

tów i urz¹dzeñ istniej¹cych, oraz mo¿liwo�æ uzupe³nienia istnie-
j¹cych terenów nowymi obiektami i urz¹dzeniami, pod warun-

kiem zachowania obowi¹zuj¹cych wymogów budowlanych, sa-
nitarnych i po¿arowych,

b/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹-
dzeñ s³u¿¹cych obs³udze podró¿nych (sklep, bar, restauracja,
myjnia samochodów, stacja obs³ugi, itp.) obiektów i urz¹dzeñ
towarzysz¹cych,

c/ dla obiektów projektowanych nale¿y zachowaæ:
c.1/ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy okre�lon¹ w § 77,
c.2/ nieprzekraczaln¹ wysoko�æ budynków wynosz¹c¹ 6 m

liczon¹ od poziomu terenu do szczytu dachu,
d/ w ramach terenu nale¿y zaprojektowaæ odpowiedni¹

liczbê miejsc parkingowych oraz zieleñ izolacyjn¹,
e/ zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych /zu¿yte

oleje, smary/ prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
o odpadach.

§ 62. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KST ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹-
dzeñ baz transportowych, obejmuj¹ce budynki administracyj-
no - socjalne, gospodarcze, magazynowe, warsztatowe, gara-
¿owe, wiaty, stacje paliw, place postojowe, manewrowe oraz
obiekty  towarzysz¹ce i urz¹dzenia techniczne niezbêdne do ich
funkcjonowania.

2. Wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów nie zwi¹-
zanych z funkcj¹ terenu.

3. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie, modernizacja, remonty, przebudowa obiek-

tów i urz¹dzeñ istniej¹cych, oraz mo¿liwo�æ uzupe³nienia istnie-
j¹cych terenów nowymi obiektami i urz¹dzeniami, pod warun-
kiem zachowania obowi¹zuj¹cych wymogów budowlanych, sa-
nitarnych i po¿arowych,

b/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów i urz¹-
dzeñ towarzysz¹cych,

c/ dla obiektów projektowanych nale¿y zachowaæ:
c.1/ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy okre�lon¹ w § 77,
c.2/ gabaryty i formê budynków dostosowaæ do zabudowy

istniej¹cej,
d/ w ramach terenu nale¿y zaprojektowaæ odpowiedni¹

liczbê miejsc parkingowych oraz zieleñ izolacyjn¹.

§ 63. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KS1 ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹-
dzeñ dworca autobusowego, obejmuj¹ce budynek dworcowy,
stanowiska autobusowe i plac manewrowy oraz urz¹dzenia tech-
niczne.

2. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji tymczasowych
obiektów handlowych (kiosków) spe³niaj¹cych stosowne wy-
magania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeñstwa po-
¿arowego i ochrony sanitarnej oraz o odpowiednich walorach
estetycznych i u¿ytkowych.

3. W przypadku realizacji obiektu nowego dworca autobu-
sowego w terenie oznaczonym symbolem KS2, teren dotych-
czasowego dworca nale¿y przeznaczyæ na parking ogólnodo-
stêpny.

4. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ utrzymanie, modernizacja, remonty, przebudowa obiek-

tów i urz¹dzeñ istniej¹cych.

§ 64. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KS2 ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹-
dzeñ projektowanego dworca autobusowego, obejmuj¹ce
budynek dworcowy, stanowiska autobusowe i plac manewrowy
oraz urz¹dzenia techniczne.
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2. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji w budynku dwor-
cowym us³ug handlowych i innych komercyjnych - nie uci¹¿li-
wych.

3. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ wysoko�æ zabudowy do 3 kondygnacji (3 kondygnacja

liczona jako poddasze u¿ytkowe),
b/ dach wysoki - dwuspadowy,
c/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami

okre�lonymi w § 78 niniejszej uchwa³y.

§ 65. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem Kg ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny gara¿y.
2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ realizacja nawierzchni dojazdów - utwardzonej krytej

asfaltem, p³ytami betonowymi lub kostk¹ typu polbruk,
b/ realizacja odwodnienia i o�wietlenia terenu,
c/ dopuszcza siê tymczasowe utwardzenie nawierzchni

dojazdów do gara¿y,
d/ realizacja zespo³ów gara¿owych jednopoziomowych li-

cz¹cych nie wiêcej ni¿ 20 boksów w ci¹gu, z zachowaniem obo-
wi¹zuj¹cych warunków technicznych, sanitarnych i po¿arowych.

§ 66. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KP ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny parkingów.
2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ realizacja nawierzchni utwardzonej krytej asfaltem, p³y-

tami betonowymi lub kostk¹ typu polbruk,
b/ realizacja odwodnienia i o�wietlenia terenu.

§ 67. 1. Plan wyznacza lokalizacjê rezerw terenowych ozna-
czonych na rysunku planu, w celu zabezpieczenia kierunkowych
potrzeb miasta w zakresie potrzeb mieszkaniowych, produkcyj-
nych, us³ugowych, komunikacyjnych, retencyjnych i rekreacyj-
nych.

2. W terenach tych wyklucza siê mo¿liwo�æ realizacji funk-
cji innych ni¿ okre�lone jako rezerwowane.

3. Podjêcie realizacji inwestycji w terenach rezerw wymaga:
3.1/ opracowania miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego w skali co najmniej 1:2000, oraz uzyskania
w trybie takiego planu zgód na zmianê przeznaczenia gruntów
rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele�ne.

3.2/  do czasu opracowania planów zagospodarowania, o
których mowa w pkt 3.1., tereny nale¿y u¿ytkowaæ jako u¿ytki
rolne.

Tereny urz¹dzeñ transportu kolejowego

§ 68. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KK i KKd ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny transportu kolejo-
wego, obejmuj¹ce torowiska, budynki administracyjne, socjal-
ne, magazynowe, gospodarcze, wiaty, budynek dworca kolejo-
wego (KKd) oraz urz¹dzenia techniczne niezbêdne do ich funk-
cjonowania.

2. W ramach terenów kolejowych (KK) dopuszcza siê lo-
kalizacjê obiektów magazynowo - us³ugowych  z zachowaniem
warunków technicznych, sanitarnych i po¿arowych.

3. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ prowadzenie remontów i modernizacji torowisk oraz

urz¹dzeñ sterowniczo-sygnalizacyjnych,
b/ mo¿liwo�æ modernizacji, remontów, przekszta³ceñ, prze-

budowy i wymiany zu¿ytej technicznie zabudowy pod warunkiem
zachowania:

b.1/ dotychczasowej linii zabudowy,

b.2/ dotychczasowej wysoko�ci zabudowy,
b.3/ wymogów technicznych, sanitarnych i po¿arowych,
c/ wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji budynków przezna-

czonych na sta³y pobyt ludzi nie zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu
kolejowego i trakcji elektrycznej.

Tereny inne

§ 69. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem PE ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny powierzchniowej
eksploatacji surowców naturalnych (surowca ilastego i kru-
szywa naturalnego).

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ prowadzenie eksploatacji zgodnie z projektem zago-

spodarowania z³o¿a,
b/ wyrobisko poeksploatacyjne nale¿y zabezpieczyæ przed

deponowaniem w nim na dziko odpadów,
c/ tereny poeksploatacyjne nale¿y zrekultywowaæ zgodnie

z kierunkiem okre�lonym w decyzji Burmistrza.

Rozdzia³ 3
Zasady realizacji i funkcjonowania uk³adu drogowego

§ 70. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KGP  ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny drogi ruchu g³ów-
nego - przyspieszonego,

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ szeroko�æ pasa komunikacyjnego w liniach rozgrani-

czaj¹cych: 50 m umo¿liwiaj¹ce docelowo realizacjê :
a.1/ dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu (2x 3,5 m),
a.2/ obustronnych poboczy 2,0 - 2,5 m,
a.3/ pasa rozdzia³u 4m,
a.4/ zieleni izolacyjnej,
b/ skrzy¿owania z drogami klasy GP (projektowana ob-

wodnica po³udniowo-wschodnia Kluczborka w ci¹gu drogi kra-
jowej nr 45) - dwupoziomowe,

c/ skrzy¿owania z drogami ruchu g³ównego (G) i drogami
ruchu zbiorczego (Z) w jednym poziomie, z wyj¹tkiem skrzy¿o-
wania z obecn¹ drog¹ nr 45 w Ligocie Górnej - dla którego
zaleca siê realizacjê skrzy¿owania dwupoziomowego,

d/ wyklucza siê mo¿liwo�æ realizacji skrzy¿owañ z ulicami
ruchu lokalnego,

e/ mo¿liwo�æ realizacji o�wietlenia s³upowego,
f/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizowania sieci (podziem-

nych), urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego oraz urz¹dzeñ tech-
nicznych dróg i zwi¹zanych z utrzymaniem i obs³ug¹ ruchu, a
tak¿e tablic informacyjnych i reklam - w obrêbie linii rozgranicza-
j¹cych, pod warunkiem zachowania okre�lonych obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami norm bran¿owych, a tak¿e uzyskania zgody za-
rz¹dcy drogi,

g/ do czasu podjêcia realizacji budowy drugiej jezdni w
ci¹gu drogi krajowej nr 11 oraz budowy obwodnicy po³udniowo
- wschodniej miasta Kluczbork dopuszcza siê mo¿liwo�æ do-
tychczasowego u¿ytkowania gruntów,

h/ dla obwodnicy po³udniowo - wschodniej miasta Klucz-
bork dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmniejszenia szeroko�ci pasa
komunikacyjnego liniach rozgraniczaj¹cych do 40 m (parametry
jak dla drogi ruchu g³ównego).

§ 71. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KG  ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny drogi ruchu g³ów-
nego (projektowanej obwodnicy pó³nocno-zachodniej).
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2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ szeroko�æ pasa komunikacyjnego w liniach rozgrani-

czaj¹cych: 40 m umo¿liwiaj¹ce docelowo realizacjê :
a.1/ jezdni o dwóch pasach ruchu (2x 3,5 m),
a.2/ obustronnych poboczy 2,0 - 2,5 m,
a.3/ zieleni izolacyjnej,
b/ skrzy¿owania z terenami kolejowymi (KK) - dwupozio-

mowe,
c/ skrzy¿owania z drogami ruchu zbiorczego (Z) w jednym

poziomie,
d/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji skrzy¿owania z pro-

jektowan¹ ulic¹ ruchu lokalnego (KL),
e/ mo¿liwo�æ realizacji o�wietlenia s³upowego,
f/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizowania sieci (podziem-

nych), urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego oraz urz¹dzeñ tech-
nicznych dróg i zwi¹zanych z utrzymaniem i obs³ug¹ ruchu, a
tak¿e tablic informacyjnych i reklam - w obrêbie linii rozgranicza-
j¹cych, pod warunkiem zachowania okre�lonych obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami norm bran¿owych, a tak¿e uzyskania zgody za-
rz¹dcy drogi,

g/ do czasu podjêcia realizacji budowy obwodnicy dopusz-
cza siê mo¿liwo�æ dotychczasowego u¿ytkowania gruntów.

§ 72. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KZ  ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny dróg i ulic ruchu
zbiorczego.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ szeroko�æ pasa komunikacyjnego w liniach rozgrani-

czaj¹cych: 20 ÷ 25 m, w tym:
a.1/ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu (2x 3,5 m),
a.2/ dwustronne chodniki o szer. 2,0 m,
a.3/ zieleñ izolacyjna,
a.4/ urz¹dzenia komunikacji zbiorowej (zatoki, przystanki

autobusowe),
b/ skrzy¿owania:
b.1/ z drog¹ klasy KGP i KG w jednym poziomie, z wyj¹t-

kiem skrzy¿owania obecnej drogi nr 45 z pó³nocn¹ obwodnic¹
miasta Kluczbork w Ligocie Górnej - dla którego zalecane jest
skrzy¿owanie dwupoziomowe,

b.2/ z ulicami klasy L (ruchu lokalnego) w jednym pozio-
mie,

c/ mo¿liwo�æ realizacji o�wietlenia s³upowego,
d/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizowania sieci (podziem-

nych), urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego oraz urz¹dzeñ tech-
nicznych dróg i zwi¹zanych z utrzymaniem i obs³ug¹ ruchu, a
tak¿e obiektów tymczasowych (kiosków) oraz tablic informacyj-
nych i reklam - w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, pod warun-
kiem zachowania okre�lonych obowi¹zuj¹cymi przepisami norm
bran¿owych, a tak¿e uzyskania zgody zarz¹dcy drogi,

e/ do czasu podjêcia realizacji projektowanych odcinków
dróg i ulic dopuszcza siê mo¿liwo�æ dotychczasowego u¿ytko-
wania gruntów.

§ 73. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KL ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny ulic ruchu lokalne-
go.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ szeroko�æ pasa komunikacyjnego w liniach rozgrani-

czaj¹cych dla ulic projektowanych: 10 ÷ 15 m, w tym:
a.1/ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu (2x 3-3,5 m),
a.2/ dwustronne chodniki o szer. 2,0 m
a.3/ zieleñ izolacyjna,
a.4/ urz¹dzenia komunikacji zbiorowej (zatoki, przystanki

autobusowe),

b/ skrzy¿owania z ulicami klasy Z (ruchu zbiorczego) w
jednym poziomie,

c/ mo¿liwo�æ realizacji o�wietlenia s³upowego,
d/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizowania sieci (podziem-

nych), urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego oraz urz¹dzeñ tech-
nicznych dróg i zwi¹zanych z utrzymaniem i obs³ug¹ ruchu, a
tak¿e obiektów tymczasowych (kiosków) oraz tablic informacyj-
nych i reklam - w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, pod warun-
kiem zachowania okre�lonych obowi¹zuj¹cymi przepisami norm
bran¿owych, a tak¿e uzyskania zgody zarz¹dcy drogi.

§ 74. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KD ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny dróg dojazdowych
i gospodarczych.

2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych: 6 ÷ 12 m,
b/ mo¿liwo�æ modernizacji nawierzchni,
c/  dopuszcza siê lokalizacjê doziemnej sieci infrastruktu-

ry technicznej  i napowietrznych linii energetycznych i telekomu-
nikacyjnych, oraz tablic informacyjnych i reklam - w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych, pod warunkiem zachowania okre�lonych
obowi¹zuj¹cymi przepisami norm bran¿owych, a tak¿e uzyska-
nia zgody zarz¹dcy drogi.

§ 75. Dla terenów pieszych ci¹gów komunikacyjnych ozna-
czonych  na rysunku planu symbolem KCP ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny ci¹gów pieszych,
2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ szeroko�æ w liniach rozgraniczenia: 3 ÷ 5 m,
b/ nawierzchnia utwardzona - zalecana kostka typu po-

lbruk,
c/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji doziemnych sieci

infrastruktury technicznej, o�wietlenia s³upowego, oraz elemen-
tów ma³ej architektury.

§ 76. 1. Do czasu realizacji projektowanych odcinków dróg
lub poszerzenia istniej¹cych dróg i ulic do parametrów okre�lo-
nych niniejszym planem, dopuszcza siê dotychczasowy sposób
zagospodarowania terenów, z wykluczeniem mo¿liwo�ci lokali-
zowania trwa³ych obiektów budowlanych, uniemo¿liwiaj¹cych
docelow¹ realizacjê ustaleñ planu.

§ 77. 1. Na obszarze w granicach opracowania ustala siê
nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków projektowanych
w odleg³o�ciach:

a/ 20 m od linii rozgraniczaj¹cych  drogi KGP,
b/ 15 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi KG,
c/ 15 m od zewnêtrznych krawêdzi jezdni dróg i ulic ruchu

zbiorczego KZ,
d/ 10 m od zewnêtrznych krawêdzi jezdni dróg i ulic ruchu

lokalnego KL,
e/  6 ÷ 8 m od zewnêtrznych krawêdzi jezdni dróg dojazdo-

wych KD,
f/  4 ÷ 6 m od zewnêtrznych krawêdzi jezdni dróg gospo-

darczych.

Rozdzia³ IV
Zasady realizacji uzbrojenia technicznego w terenach

oznaczonych na rysunku planu (za³. nr 1).

§ 78 Dla terenów w granicach planu ustala siê nastêpuj¹-
ce zasady realizacji uzbrojenia technicznego:

1/ w zakresie sieci wodoci¹gowej:
1. Zaopatrzenie budynków i obiektów w wodê z sieci wo-

doci¹gowej wyprowadzonej z istniej¹cych lub projektowanych
przewodów w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic.
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2. Zaopatrzenie w wodê do celów bytowych, produkcyjno -
us³ugowych oraz przeciwpo¿arowych z ujêæ zlokalizowanych w
po³udniowo - wschodniej czê�ci miasta (ujêcia "stare" i "nowe"
oraz ujêæ: "Chocianowice" i "Baków".

3. Zaopatrzenie w wodê do celów produkcyjnych (Fabryka
Maszyn i Urz¹dzeñ "FAMAK" S.A., Przedsiêbiorstwo Przemys³u
Betonów PREFABET, Zak³ad Produkcyjno-Handlowy MLECZAR-
NIA Sp. z o.o., Kluczborskie Zak³ady Przemys³u Skórzanego KLU-
GAR, Opolska Fabryka Mebli Sp. z o.o.) z ujêæ zak³adowych.

4. Rozprowadzenie po terenie projektowanych przedsiê-
wziêæ inwestycyjnych poprzez przewody o przekrojach zabezpie-
czaj¹cych planowane potrzeby, w tym tak¿e potrzeby przeciwpo-
¿arowe.

5. Wodoci¹gi nale¿y budowaæ jako ruroci¹gi doziemne w
sposób zapewniaj¹cy najmniejsz¹ liczbê skrzy¿owañ i zbli¿eñ z
innymi obiektami budowlanymi i istniej¹cym uzbrojeniem pod-
ziemnym.

6. Przebieg ruroci¹gu powinien zapewniæ dogodne wa-
runki budowy, bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwo�æ dostê-
pu do wodoci¹gu w ci¹gu ca³ego roku.

7. Budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wy-
maganiami technicznymi okre�lonymi w normach bran¿owych.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê prowa-
dzenie odcinków sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg i ulic
w uzgodnieniu z w³a�cicielami nieruchomo�ci pod warunkiem
zachowania obowi¹zuj¹cych odleg³o�ci od budynków.

2/ w zakresie kanalizacji sanitarnej:
1. Na obszarze w granicach niniejszego planu, dopusz-

cza siê jedynie zorganizowany sposób odprowadzania �cieków.
2. Do czasu realizacji kanalizacji w terenach dotychczas

nieskanalizowanych dopuszcza siê tymczasowo, odprowadza-
nie i gromadzenie �cieków sanitarnych do szczelnych zbiorni-
ków wybieralnych.

3. Projektuje siê wykonanie kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjno-t³ocznej z wyprowadzeniem na miejsk¹ oczyszczalniê
�cieków.

4. Budowa sieci wymaga:
4.1/ realizacji ruroci¹gów doziemnych w sposób zapew-

niaj¹cy najmniejsz¹ liczbê skrzy¿owañ i zbli¿eñ z innymi obiek-
tami budowlanymi i istniej¹cym uzbrojeniem podziemnym,

4.2/ przebieg ruroci¹gu powinien zapewniæ dogodne wa-
runki budowy, bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwo�æ dostê-
pu do ruroci¹gów w ci¹gu ca³ego roku,

4.3/ budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wy-
maganiami technicznymi okre�lonymi w normach bran¿owych,

4.4/ prowadzenia sieci w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i
ulic,

4.5/ dopuszcza siê prowadzenie odcinków sieci poza li-
niami rozgraniczaj¹cymi dróg i ulic w uzgodnieniu z w³a�ciciela-
mi nieruchomo�ci pod warunkiem zachowania obowi¹zuj¹cych
odleg³o�ci od budynków,

4.6/ w ci¹gach projektowanych sieci kanalizacji sanitar-
nej dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji przepompowni,

4.7/ �cieki technologiczne przed odprowadzeniem na
oczyszczalniê �cieków wymagaj¹  podczyszczenia w miejscu
ich powstania.

3/ w zakresie kanalizacji deszczowej:
1. Tereny projektowanego zainwestowania na obszarze

objêtym niniejszym planem nale¿y odwadniaæ poprzez wykona-
nie sieci kanalizacji deszczowej, zaopatrzonej w studzienki ka-
nalizacyjne oraz kratki �ciekowe.

2. Wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do istniej¹cych i
projektowanych kana³ów zaopatrzonych w urz¹dzenia podczysz-
czaj¹ce (separatory).

2.1/ na obszarach wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i
Ligota Górna dopuszcza siê mo¿liwo�æ tymczasowego odpro-
wadzenia wód do istniej¹cych rowów przydro¿nych.

3. Wody opadowe z terenów produkcyjnych ("brudne") wy-
magaj¹ wstêpnego podczyszczenia na urz¹dzeniach oczyszcza-
j¹cych.

3.1/ odprowadzenie �cieków "brudnych" - podczyszczo-
nych na urz¹dzeniach oczyszczaj¹cych do rowów przydro¿nych -
wymaga uzyskania pozwolenia wodno - prawnego.

4. W miejscach lokalizacji dystrybutorów paliw, myjni sa-
mochodowych nale¿y instalowaæ dodatkowe ³apacze substan-
cji ropopochodnych.

5. Do sieci kanalizacji deszczowej nale¿y przy³¹czyæ rury
spustowe z dachów budynków i innych obiektów.

6. Odcinki kanalizacji deszczowej nale¿y prowadziæ w li-
niach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic zgodnie z wymaganiami tech-
nicznymi okre�lonymi w normach bran¿owych.

4/ zakresie zasilania energetycznego:
1. Dopuszcza siê modernizacjê, przebudowê i rozbudowê

g³ównych punktów zasilania: GPZ Kluczbork  i GPZ Kuniów,
2. Istniej¹ce linie wysokiego napiêcia 110 kV zasilaj¹ce

GPZ Kluczbork i GPZ Kuniów utrzymuje siê  w dotychczasowym
przebiegu.

3. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenia modernizacji i
przebudowy w/w linii, w³¹cznie z przebudow¹ na liniê dwuto-
row¹ z wymian¹ s³upów wsporczych.

4. Projektuje siê realizacjê nowej dwutorowej linii 110 kV
relacji Dobrzeñ Wielki - GPZ Kluczbork, dla której rezerwuje siê
przebieg okre�lony na rysunku planu.

5. W celu ograniczenia negatywnego oddzia³ywania elek-
tromagnetycznego na �rodowisko i zdrowie ludzi wyznacza siê
pas ograniczonego u¿ytkowania - niskiej zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ linii o szeroko�ci 15 m po obu stronach od osi linii.

6. W obszarze, o którym mowa w pkt. 5 obowi¹zuje:
6.1. bezwzglêdny zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiek-

tów i urz¹dzeñ z wy³¹czeniem infrastruktury technicznej, je�li nie
narusza to wymagañ okre�lonych w odrêbnych przepisach do-
tycz¹cych sieci najwy¿szych napiêæ.

7. Utrzymuje siê istniej¹ce stacje transformatorowe 15/
0,4 kV, z dopuszczeniem ich modernizacji, wymiany lub likwida-
cji.

8. W ramach systemu 15 kV przewiduje siê budowê no-
wej rozdzielni sieciowej RS Ligota Dolna - zlokalizowanej na
terenie tzw. ,,Kluczborskiej Strefy Rozwoju" i przeznaczonej g³ów-
nie do zasilania odbiorców w tej strefie, a w dalszej perspekty-
wie równie¿ dla odbiorców w pó³nocnej czê�ci miasta zlokalizo-
wanych poza lini¹ kolejow¹  biegn¹c¹ do Wroc³awia. Rozdziel-
nia sieciowa w gabarycie do 24 pól zasilana bêdzie dwoma
liniami napowietrznymi 70 AFL z GPZ  Kluczbork.

9. Dla obs³ugi terenów projektowanych funkcji przewiduje
siê mo¿liwo�æ realizacji nowych stacji transformatorowych 15/
0,4 kV zlokalizowanych w ich obrêbie jako obiekty towarzysz¹ce,
dla których nale¿y zapewniæ sta³y dostêp.

10. Projektowan¹ sieæ �redniego i niskiego napiêcia na-
le¿y wykonywaæ jako kablow¹ doziemn¹ w liniach rozgranicza-
j¹cych dróg i ulic, a w uzasadnionych przypadkach jako napo-
wietrzn¹.

11. Dla istniej¹cych linii �redniego i niskiego napiêcia
ustala siê mo¿liwo�æ ich likwidacji i zast¹pienia liniami kablo-
wymi - doziemnymi.

12. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji odcinków linii pro-
wadzonych poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg i ulic - nie koli-
duj¹cych z innymi obiektami i urz¹dzeniami.

13. Budowê i monta¿ linii �redniego i niskiego napiêcia
nale¿y prowadziæ zgodnie z normami bran¿owymi w sposób za-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 67 - 5593 -     Poz. 1274

pewniaj¹cy dogodne warunki budowy, bezpieczn¹ eksploatacjê
oraz mo¿liwo�æ dostêpu do linii w ci¹gu ca³ego roku.

5/ w zakresie gazownictwa:
1. Utrzymanie, modernizacjê i mo¿liwo�æ przebudowy ist-

niej¹cych sieci i urz¹dzeñ.
2. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji rozdzielczej sieci

gazowej prowadzonej w ci¹gach ulicznych.
3.  Dla obs³ugi terenów projektowanych funkcji przewidu-

je siê mo¿liwo�æ realizacji nowych stacji redukcyjno - pomiaro-
wych zlokalizowanych w ich obrêbie, jako obiekty towarzysz¹ce,
dla których nale¿y zapewniæ sta³e ogrodzenie i dojazd, oraz mi-
nimalne strefy izolacyjne wymagane obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi bezpieczeñstwa po¿arowego.

4. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenia krótkich odcin-
ków sieci gazowej poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic, pod wa-
runkiem uzgodnienia z w³a�cicielem nieruchomo�ci przebiegu
i zasad dostêpno�ci w sytuacjach awaryjnych lub w celu moder-
nizacji gazoci¹gu.

6/ w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
1. Linie telefoniczne nale¿y budowaæ jako kablowe do-

ziemne w sposób zapewniaj¹cy najmniejsz¹ liczbê skrzy¿owañ
i zbli¿eñ z innymi obiektami budowlanymi wymagaj¹cymi dodat-
kowych zabezpieczeñ.

2. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ:
2.1/  ustawienia wyniesionych modu³ów centrali telefo-

nicznej w postaci wolnostoj¹cych szaf sieci dostêpowej.
3. Przebieg linii powinien zapewniæ dogodne warunki bu-

dowy, bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwo�æ dostêpu do linii
i modu³ów w ci¹gu ca³ego roku.

4. Budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z nor-
mami bran¿owymi.

7/ w zakresie ciep³ownictwa:
1. Zaopatrzenie w ciep³o przewodami rozdzielczymi z miej-

skiej sieci cieplnej.
2. Rozprowadzenie po terenie projektowanych przedsiê-

wziêæ inwestycyjnych poprzez przewody o przekrojach zabezpie-
czaj¹cych planowane potrzeby.

3. Sieæ nale¿y budowaæ jako ruroci¹gi doziemne w spo-
sób zapewniaj¹cy najmniejsz¹ liczbê skrzy¿owañ i zbli¿eñ z in-
nymi obiektami budowlanymi i istniej¹cym uzbrojeniem pod-
ziemnym, oraz najmniejsze straty cieplne.

4. Przebieg ruroci¹gu powinien zapewniæ dogodne wa-
runki budowy, bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwo�æ dostê-
pu do ciep³oci¹gu w ci¹gu ca³ego roku.

5. Budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wy-
maganiami technicznymi okre�lonymi w normach bran¿owych.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê prowa-
dzenie odcinków sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg i ulic
w uzgodnieniu z w³a�cicielami nieruchomo�ci pod warunkiem
zachowania obowi¹zuj¹cych odleg³o�ci od budynków.

7. Dla obiektów po³o¿onych w terenach poza zasiêgiem
miejskiej sieci ciep³owniczej  dopuszcza siê mo¿liwo�æ realiza-
cji instalacji indywidualnych z wykorzystaniem urz¹dzeñ grzew-
czych pracuj¹cych w oparciu o niskoemisyjne �ród³a energii (gaz,
olej opa³owy, energia elektryczna), z zachowaniem obowi¹zuj¹-
cych przepisów i norm bran¿owych.

8/ gospodarka odpadami:
1. Odprowadzanie odpadów komunalnych do pojemni-

ków lub kontenerów i usuwanie w ramach gminnego systemu
gromadzenia  i usuwania odpadów na gminne sk³adowisko
odpadów komunalnych w Gortatowie.

2. Dla funkcji o charakterze  produkcyjno - us³ugowym wprowa-
dza siê nakaz gospodarczego zagospodarowania odpadów
poprodukcyjnych. Zasady zagospodarowania odpadów niebez-
piecznych lub innych ni¿ niebezpieczne okre�laj¹ przepisy ustaw
szczególnych.

Rozdzia³ V
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska

§ 79. Na terenach objêtych niniejszym planem obowi¹zu-
j¹ nastêpuj¹ce warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowi-
ska:

1. Na obszarze opracowanego planu obowi¹zuj¹ dopusz-
czalne warto�ci stê¿eñ zanieczyszczeñ w powietrzu atmosfe-
rycznym, wynikaj¹ce z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów
szczególnych.

2. Na obszarze opracowania obowi¹zuj¹ dopuszczalne
poziomy ha³asu w �rodowisku  wynikaj¹ce z aktualnych przepi-
sów prawnych, odpowiadaj¹ce okre�lonemu w ustaleniach
szczegó³owych planu, podstawowemu przeznaczeniu terenu, tj.:

-dla terenów oznaczonych symbolami: MN, UO, UZ, UT,
UTL obowi¹zuj¹  dopuszczalne poziomy natê¿enia ha³asu w
�rodowisku, wynikaj¹ce z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych  w wysoko�ci:

dla ha³asu pochodz¹cego od dróg lub linii kolejowych:
Leq w dzieñ od godz. 600 - 2200 - 55 dB/A/
Leq w nocy od godz. 2200 - 600 - 45 dB/A/

dla ha³asu od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu
Leq w dzieñ od godz. 600 - 2200 - 45 dB/A/
Leq w nocy od godz. 2200 - 600 - 40 dB/A/

-dla terenów oznaczonych symbolami: MW; MW/AUC; MR;
MZ; MU obowi¹zuj¹  dopuszczalne poziomy natê¿enia ha³asu w
�rodowisku, wynikaj¹ce z aktualnie obowi¹zuj¹cych  przepisów
prawnych w wysoko�ci:

dla ha³asu pochodz¹cego od dróg lub linii kolejowych:
Leq w dzieñ od godz. 600 - 2200 - 60 dB/A/
Leq w nocy od godz. 2200 - 600 - 50 dB/A/

dla ha³asu od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu
Leq w dzieñ od godz. 600 - 2200 - 50 dB/A/
Leq w nocy od godz. 2200 - 600 - 40 dB/A/.

3. Na okre�lonych w ustaleniach szczegó³owych planu
obszarach (oznaczonych symbolami P,S,B; UR; UH/UR; UR/UH;
UR/KS; RPU; KS,KSU,KST) dopuszcza siê lokalizacjê przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko w rozu-
mieniu obowi¹zuj¹cych przepisów z zakresu ochrony �rodowi-
ska, dla których sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na �rodo-
wisko mo¿e byæ wymagane.

4. Na wyznaczonych w ustaleniach szczegó³owych planu
obszarach o funkcjach mieszkalnych, administracyjnych, us³ug
komercyjnych i publicznych (MW; MW/AUC; MR; MZ; MU; UC;
UC/UP) nie dopuszcza siê do lokalizacji przedsiêwziêæ zaliczo-
nych do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko w ro-
zumieniu obowi¹zuj¹cych przepisów z zakresu ochrony �rodo-
wiska, dla których sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na �ro-
dowisko mo¿e byæ wymagane; na terenach tych dopuszcza siê
lokalizacjê us³ug o charakterze nieuci¹¿liwym, tj. takich, które
nie powoduj¹ wystêpowania zjawisk fizycznych lub stanów utrud-
niaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych dla otaczaj¹cego �rodowiska
np. us³ugi handlu, gastronomii, ³¹czno�ci, us³ugi bytowe, us³ugi
kultury itp..
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5. Zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów niebez-
piecznych i innych ni¿ niebezpieczne prowadziæ zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami i gminnym planem gospodarki odpa-
dami, przy preferowaniu dzia³añ zapobiegaj¹cych i ograniczaj¹-
cych wytwarzanie odpadów oraz umo¿liwiaj¹cych ich odzysk.

6. Rolnicze zagospodarowanie odchodów zwierzêcych, po-
wstaj¹cych w terenach zabudowy zagrodowej, mo¿e odbywaæ
siê wy³¹cznie na zasadach okre�lonych ustaw¹ z dnia 26 lipca
2000 r. o nawozach i nawo¿eniu (Dz.U. z 2000 r. Nr 89, poz. 991
z pó�n. zm.).

7. �cieki sanitarne nale¿y odprowadzaæ do projektowanej
kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem na miejsk¹ oczysz-
czalniê; do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowo�ci
Ligota Zamecka i Ligota Górna, dopuszcza siê stosowanie roz-
wi¹zañ tymczasowych, tj. odprowadzanie �cieków sanitarnych
do zbiorników wybieralnych - sk¹d nale¿y je wywoziæ na oczysz-
czalniê w Kluczborku.

8. �cieki technologiczne przed odprowadzeniem na oczysz-
czalniê �cieków wymagaj¹ podczyszczenia    w miejscu ich po-
wstania. Wody opadowe z posesji mieszkalnych i terenów nie-
produkcyjnych (czyste) odprowadzane bêd¹ do istniej¹cej i pro-
jektowanej kanalizacji deszczowej, a w terenach zabudowy lu�-
nej do rowów przydro¿nych. Wody opadowe z terenów produk-
cyjnych ("brudne") wymagaj¹ wstêpnego podczyszczenia na urz¹-
dzeniach oczyszczaj¹cych.

9. Gospodarkê ciepln¹ dla celów socjalno - bytowych i
technologicznych nale¿y prowadziæ na bazie lokalnych, scentra-
lizowanych �róde³ zasilania; na terenach pozostaj¹cych poza
zasiêgiem sieci ciep³owniczej dopuszcza siê stosowanie indy-
widualnych instalacji grzewczych pracuj¹cych na paliwach ni-
skoemisyjnych (ciek³e i gazowe) lub z wykorzystaniem energii
elektryczne.

10. Przy prowadzeniu robót ziemnych lub w czasie przebu-
dowy istniej¹cych obiektów budowlanych nale¿y powstrzymy-
waæ siê przed przekszta³ceniami istniej¹cej rze�by terenu i nisz-
czeniem istniej¹cej szaty ro�linnej w stopniu przekraczaj¹cym
niezbêdny zakres dzia³añ, s³u¿¹cy uzyskaniu zak³adanego celu;
w przypadku dzia³añ mog¹cych naruszyæ równowagê przyrodni-
cz¹, sporz¹dziæ nale¿y ekspertyzê ekologiczn¹ spe³niaj¹c¹ wy-
mogi  § 11.1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia
1987r. o ochronie powierzchni ziemi (Dz.U. Nr 4, poz. 23).

§ 80. Na terenach objêtych niniejszym planem ustala siê
strefy izolacyjne, w celu ograniczenia skutków oddzia³ywania
obiektów i urz¹dzeñ na otoczenie, oraz zapobieganiu ewentual-
nym konfliktom:

1. Strefa izolacyjna o charakterze obszaru ograniczonego
u¿ytkowania miejskiej oczyszczalni �cieków w szeroko�ci 100 m
od zewnêtrznej granicy terenu oznaczonego symbolem NO, w
której obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów mieszkaniowych i
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, obiektów szczególnej ochro-
ny oraz prowadzenia upraw przeznaczonych do bezpo�rednie-
go spo¿ycia.

2. Strefy ochrony bezpo�redniej ujêæ wody, ustalone w gra-
nicach ogrodzenia terenów ujêæ, w których obowi¹zuj¹ ograni-
czenia i zakazy okre�lone w przepisach szczególnych.

3. Strefy ochrony po�redniej - wewnêtrznej ujêæ wody, okre-
�lone na rysunku planu na podstawie obowi¹zuj¹cych pozwo-
leñ wodno - prawnych, w których obowi¹zuje zakaz:

a/ wprowadzania �cieków do wód powierzchniowych i ziemi,
b/ rolniczego wykorzystania �cieków, stosowania nawo-

zów sztucznych i chemicznych �rodków ochrony ro�lin,
c/ przechowywania i sk³adowania odpadów promienio-

twórczych,
d/ wydobywania kopalin,
e/ lokalizowania zak³adów przemys³owych i ferm chowu

zwierz¹t,

f/ lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i
innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich trans-
portu,

g/ lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunal-
nych i przemys³owych,

h./ lokalizowania nowych ujêæ wody,
i./ lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
j./ mycia pojazdów mechanicznych,
k./ urz¹dzania parkingów i obozowisk.

4. Strefy ochrony po�redniej zewnêtrznej ujêæ wody, okre-
�lone na rysunku planu, w których obowi¹zuj¹ ograniczenia u¿yt-
kowania i zagospodarowania terenów, okre�lone w obowi¹zu-
j¹cych pozwoleniach wodno - prawnych.

5. Strefy izolacyjne wokó³ cmentarzy, w odleg³o�ci 50 m, w
których obowi¹zuje:

a/ zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych, produkcji, prze-
twarzania i konsumpcji ¿ywno�ci.

6. Strefy izolacyjne o charakterze obszaru ograniczonego
u¿ytkowania wzd³u¿ linii energetycznej wysokiego napiêcia 110
kV, w odleg³o�ci 15 m po obu stronach od osi linii, w której
zabrania siê mo¿liwo�ci lokalizowania obiektów przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi.

7. Strefa izolacyjna wzd³u¿ gazoci¹gu wysokiego ci�nie-
nia o �rednicy O 100, O 150 i ci�nieniu 6,4 MPa - w odleg³o�ci
20 m, oraz O 500 i O 700 (projektowany) i ci�nieniu 6,4 MPa - w
odleg³o�ci 35 m po obu stronach ruroci¹gu, w której wyklucza
siê mo¿liwo�æ realizacji budynków mieszkalnych, obiektów u¿y-
teczno�ci publicznej i obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi.

8. Strefa izolacyjna od terenów kolejowych, w odleg³o�ci
50 m od skrajnego toru, w której wyklucza siê mo¿liwo�æ reali-
zacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów przezna-
czonych na sta³y pobyt ludzi.

Rozdzia³ VI
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony dóbr kultury

§ 81. Dla terenów objêtych ustaleniami niniejszego planu
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
dóbr kultury:

1. Plan ustala strefê ochrony konserwatorskiej typu "A",
obejmuj¹c¹ zabytkowy uk³ad urbanistyczny Zespo³u Staromiej-
skiego miasta Kluczbork z okresu �redniowiecznej lokacji. Gra-
nice strefy okre�la rysunek planu. W obrêbie strefy obowi¹zuje:

a/ utrzymanie rozplanowania,
b/ zachowanie ulic w ich dotychczasowym przebiegu oraz

liniach rozgraniczaj¹cych,
c/ utrzymanie mieszkalno - us³ugowego charakteru zabudowy,
d/ ochrona przed lokalizowaniem obiektów typowych,
e/ ograniczenie mo¿liwo�ci lokalizowania obiektów tym-

czasowych,
f/ mo¿liwo�æ prowadzenia modernizacji, remontów, oraz

odtworzenia zabudowy,
g/ lokalizowanie funkcji nie sprzecznych z funkcj¹ miesz-

kaniowo-us³ugow¹,
h/ mo¿liwo�æ modernizacji, wymiany i lokalizacji nowych

elementów ma³ej architektury,
i/ wszelka dzia³alno�æ projektowa i realizacyjna winna byæ

uzgadniana z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków.

 2. Plan ustala strefê ochrony konserwatorskiej typu "B",
obejmuj¹c¹ tereny czê�ci  dwóch najstarszych przedmie�æ: pol-
skiego i niemieckiego. Granica strefy przebiega na ty³ach parcel
wzd³u¿ ulic: Katowickiej, Pu³askiego i Mickiewicza. Granice stre-
fy okre�la rysunek planu. W obrêbie strefy obowi¹zuje:
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a/ nakaz uzgadniania dzia³alno�ci inwestycyjnych z Opol-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

b/ utrzymanie rozplanowania Placu Niepodleg³o�ci,
c/ nakaz utrzymania ulic w ich dzisiejszym przebiegu i li-

niach rozgraniczaj¹cych.
3. Plan ustala strefê ochrony krajobrazu typu "K". Granicê

strefy okre�la rysunek planu.
W obrêbie strefy obowi¹zuje:
a/ zachowanie rozplanowania, tj. przebiegu alei na tere-

nie parku krajobrazowego i cmentarza, oraz przebiegu cieków
wodnych,

b/ ochrona i konserwacja drzewostanu,
c/ wszelka dzia³alno�æ projektowa i realizacyjna winna byæ

uzgadniana z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków.

4. Dla terenów stanowisk archeologicznych zlokalizowa-
nych:

a/ na terenie miasta Kluczbork:
-stanowisko 4 -  punkt osadniczy: epoka kamienia;
brak dok³adnej lokalizacji

-stanowisko 9 -  �lad osadniczy: pradzieje;
  �lad osadniczy: wczesne �redniowiecze;
-stanowisko po³o¿one na dz. gr. nr 8 , 6/3 , 7/3 , 9/3 , 10/5
-stanowisko 12 - �lad osadniczy: �redniowiecze;
  przy odga³êzieniu szosy Kluczbork-Kujakowice, obok

punktu wysoko�ciowego 184,4 m n.p.m.
-stanowisko 14 - �lad osadniczy: wczesne �redniowiecze;
punkt osadniczy: pó�ne �redniowiecze;
stanowisko po³o¿one na dz. gr. nr 214

b/ na terenie Ligoty Dolnej:
-stanowisko 1 - �lad osadniczy: epoka kamienia;

punkt osadniczy: kultura ³u¿ycka;
�lad osadniczy: kultura przeworska?;
punkt osadniczy: pradzieje;
punkt osadniczy: pó�ne �redniowiecze;
stanowisko po³o¿one na dz. gr. nr 97 , 98
Uwaga: - obiekt wpisany do rejestru zabytków pod
nr A - 1083 / 98

-stanowisko 2 - grób szkieletowy?: II br¹z;
cmentarzysko cia³opalne: kultura ³u¿ycka, III-IV
br¹z; stanowisko po³o¿one na N od kaplicy, w po
bli¿u cegielni, brak dok³adnej lokalizacji

-stanowisko 3 - �lad osadniczy: neolit;
stanowisko po³o¿one na zachodnim krañcu wsi,
brak dok³adnej lokalizacji

-stanowisko 4 - �lad osadniczy: schy³ek paleolitu;
punkt osadniczy: neolit;
stanowisko po³o¿one W od wsi, na zboczu Sto
brawy, brak dok³adnej lokalizacji

-stanowisko 5 - �lad osadniczy: epoka kamienia;
cmentarzysko cia³opalne: kultura pomorska;
stanowisko po³o¿one w rejonie glinianki (stan. nie
istnieje)

-stanowisko 6 - cmentarzysko szkieletowe;
na W od cegielni, brak dok³adnej lokalizacji

-stanowisko 7 - punkt osadniczy: okres epoki br¹zu;
punkt osadniczy: pradzieje;
stanowisko po³o¿one: wg G. Raschke na W, wg
M. Gedla na E od stan.  nr 1, brak dok³adnej loka
lizacji

-stanowisko 8 - punkt osadniczy: epoka br¹zu;
stanowisko po³o¿one: wg G. Raschke na W, wg
M. Gedla na E od stan. nr 2, brak dok³adnej loka
lizacji

-stanowisko 9 - �lad osadniczy: neolit;
stanowisko po³o¿one na równinie, na S od szosy,

przy zachodniej granicy gruntów wsi
-stanowisko 10 - �lad osadniczy: kultura ³u¿ycka;

punkt osadniczy: pó�ne �redniowiecze;
stanowisko po³o¿one na dz. gr. nr 396

-stanowisko 11 - punkt osadniczy: pradzieje;
�lad osadniczy: wczesne �redniowiecze;
punkt osadniczy: pó�ne �redniowiecze;
stanowisko po³o¿one na dz. gr. nr 425/2 , 426/2

-stanowisko 12 - punkt osadniczy: kultura przeworska;
punkt osadniczy: pó�ne �redniowiecze;
stanowisko po³o¿one na dz. gr. nr 459 , 460

-stanowisko 13 - �lad osadniczy: wczesne �redniowiecze
(X-XII w.) punkt osadniczy: pó�ne �redniowiecze;
stanowisko po³o¿one na dz. gr. nr 486/3 , 487

-stanowisko 14 - �lad osadniczy: pradzieje;
�lad osadniczy: wczesne �redniowiecze;
punkt osadniczy: pó�ne �redniowiecze;
stanowisko po³o¿one na dz. gr. nr 233 , 234/2

-stanowisko 15 - punkt osadniczy: pó�ne �redniowiecze;
stanowisko po³o¿one na dz. gr. nr 219/4 , 225/4

c/ na terenie Ligoty Zameckiej:
-stanowisko 1 - obozowisko: epoka kamienia;

kilkadziesi¹t metrów na S od lasku le¿¹cego przy
drodze z Ligoty Górnej do Kujakowic Grn., na W
od punktu wys. 196,7

-stanowisko C - osada produkcyjna, miejsce wytopu rudy;
stanowisko po³o¿one na dz. gr. nr 27 , 28/2 , 28/1,
na terenie Ligoty Górnej:

-stanowisko A - kultura ceramiki sznurowej;
stanowisko po³o¿one na dz. gr. nr 581 , 582

-stanowisko B -   skorupy prehistoryczne;
stanowisko po³o¿one na dz. gr. nr 584 , 585 , 586,

 - ustala siê:
a/ zabudowa lub inne prace ziemne wymagaj¹ ka¿dora-

zowo uzgodnienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz zezwolenia konserwatorskiego na prace w zabyt-
ku i jego otoczeniu,

b/ dopuszcza siê dotychczasowy rolniczy sposób u¿ytko-
wania gruntów.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych znalezisk archeologicznych, na inwestorze ci¹¿y obowi¹-
zek:

-powiadomienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zbytków o znalezisku,

-przeprowadzenia na koszt inwestora ratowniczych badañ
archeologicznych przez specjalistyczne placówki.

5. Obiektami ujêtymi w rejestrze zabytków województwa
opolskiego s¹:

- stare miasto - nr rejestru 40 / 49
- ko�ció³ ewangelicki p.w. Chrystusa Zbawiciela (XIV, XVII
w.) - nr rejestru : 802 / 64

- pomnik przy ko�ciele ewangelickim - nr rejestru: Bt III -
607/1-15/72

- szko³a i plebania ewangelicka, pl. Ks. Gdacjusza 2-3-4 (
1831-1833 r.) - nr rejestru: 815 / 64

- kaplica cmentarna na cm. komunalnym (2 po³. XIX w.,
1982 r.) - nr rejestru: 2016 / 76

- cmentarz wojenny Armii Radzieckiej, ul. Opolska (za³.
1952 r.) -  nr rejestru : 146 / 86

- baszta bramna "Krakowska", ob. wie¿a ci�nieñ (XV/XVI
w., 1932 r.) -  nr rejestru : 810 / 64

- fragmenty murów obronnych przy ul. Damrota, Pu³askie
go, Krakowskiej (XVI w.)nr rejestru : 810 / 64

- zbiorowa mogi³a ¿o³nierzy wrze�nia 1939 (na cmentarzu
par.) - nr rejestru : A-212/89

- mogi³a powstañca �l¹skiego Henryka Dubiela (na cmen
tarzu par.) - nr rejestru : A-220/89
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- Ratusz (1752, 1926 r.) -  nr rejestru : 811 / 64
- dom z zespo³u tzw. "12 Aposto³ów" przy Ratuszu, dom nr
2 (1752, 1926 r.)-  nr rejestru : 812 / 64

- dom z zespo³u tzw. "12 Aposto³ów" przy Ratuszu, dom nr
3 (1752, 1926 r.)-  nr rejestru : 813 / 64

- wiêzienie, ul. Katowicka 4 (1900 r.) -  nr rejestru : 2348 / 95
- ogrodzenie wiêzienia (1900 r.) -  nr rejestru : 2348 / 95
- park krajobrazowy miejski (lata 20 XX w.) - nr rejestru: 6 / 76
- park przy willi, ul. Wo³czyñska 33 (pocz. XX w.) - nr reje
stru: 139 / 86

- Zak³ad dla Ubogich, ob. magazyn, ul. Zamkowa 8a (1778,
odbud. 1820) -  nr rejestru : 814 / 64

- willa, ob. poradnia, ul. Wolno�ci 6 (1880 r.) -  nr rejestru:
2099 / 84

- dom, ul. Damrota 34 (1825 r.) - nr rejestru: 1307 / 66
- dom, ul. M. Kopernika 1 (pocz. XIX w., lata 80 XX w.) - nr
rejestru: 1308 / 66

- dom, ul. Krakowska 27 (1890 r.) - nr rejestru: 2378 / 98
- dom, ul. Niepodleg³o�ci 3 (1840 r.) - nr rejestru: 1314 / 66
- dom, ul. Niepodleg³o�ci 4 (1 po³. XX w.) - nr rejestru:
1315 / 66

- dom, ul. Niepodleg³o�ci 7 (3 æw. XIX w.) - nr rejestru:
1317 / 66

- dom, ul. Pi³sudzkiego 7 (1 po³. XIX w., 1990 r.) - nr reje
stru: 1304 / 66

- dom, ul. Pi³sudzkiego 19 (1 æw. XIX w., lata 80 XX w.) - nr
rejestru: 1306 / 66

- dom, ul. Opolska 9 - nr 1309/66
- dom, Rynek 7 (1906 r.) - nr rejestru: 2377 / 98
- dom, Rynek 11 (XVII/XVIII, po³. XIX w.) - nr rejestru: 1303 / 66
- dom, Rynek 12 (XVII/XVIII) - nr rejestru: 1302 / 66
- dom, Rynek 13 (XVII/XVIII) - nr rejestru: 1301 / 66
- dom, Rynek 14 (XVII/XVIII) - nr rejestru: 1300 / 66
- dom, Rynek 15 (XVII/XVIII) - nr rejestru: 1299 / 66
- dom, Rynek 20 (XVIII/XIX w.) - nr rejestru: 1298 / 66
- dom, Rynek 21 - nr rejestru: 2381/98
- dom, Rynek 23 (1905 r.) - nr rejestru: 2375 / 98
- dom, Rynek 24 (1905 r.) - nr rejestru: 2376 / 98
- dom, ul. �ciegiennego 13 - nr rejestru: 1310/66
- dom, ul. �ciegiennego 14 (1 æw. XIX w.) - nr rejestru: 1311 / 66
- kapliczka cmentarna w Ligocie Górnej, drewniana
(1787r.) - nr rejestru : 68 / 53

- spichlerz, ob. bud. mieszk.-gosp., ul. Krzywa 1 - nr reje
stru: 2238/90

- mogi³a ¿o³nierzy z 1939 r., nr rejestru: 212/89
- mogi³a powstañcza H.Dubiela - nr rejestru: 220/89

6. Obiektami ujêtymi w ewidencji zabytków s¹:
a/ w mie�cie Kluczbork:
- ko�ció³ parafialny p.w. Matki Boskiej Wspomo¿enia Wier
nych

- kaplica katechetyczna p.w. ��. Piotra i Paw³a, ul. Kato
wicka

- dom, ob. Ko�ció³ Zielono�wi¹tkowców, ul. Sybiraków 4
- klasztor SS �w. Józefa, ul. Klasztorna 3
- cmentarz komunalny, ul. Opolska
- bramka w ogrodzeniu cmentarza komunalnego, ul. Opolska
- kaplica grobowa na cmentarzu komunalnym
- grobowiec na cmentarzu komunalnym
- pozosta³o�æ fosy, ul. Pu³askiego
- Starostwo, ob. UMiG, ul. Katowicka 1
- Urz¹d Miejski, ul. Katowicka 1 (1915 r.)
- dom, ob. bud. administracyjny, ul. Jagielloñska 3
- S¹d Rejonowy, ul. Katowicka 2
- Komenda Policji, ul. Katowicka16
- bud. gospodarczy przy Komendzie Policji

- Pañstwowy Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Drzyma³y 1
- Przychodnia Rejonowa, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 15
- szpital, bud. g³ówny, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 23
- szpital, bud. administracji
- szpital, Oddzia³ Dzieciêcy i Laryngologii
- szpital, Dom Starców
- szpital, apteka i warsztat
- szpital, bud. pralni
- willa w zespole szpitalnym
- bud. Zespo³u Opieki Zdrowotnej, ul. Wolno�ci 3
- willa, ob. Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Wo³czyñska 33
- przedszkole nr 3, ul. Chopina 1
- przedszkole nr 7, ul. Waryñskiego 9
- przedszkole, ul. Waryñskiego 30
- oficyna, ul. Waryñskiego 30
- Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, ul. Mickiewicza 10
- dom, ob. budynek w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych, ul. Byczyñska 7
- Pañstwowa Szko³a Muzyczna, ul. Moniuszki 2
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 13
- sala gimnastyczna przy ZSZ nr 1
- Szko³a Podstawowa, ul. Ligonia
- Szko³a Podstawowa nr 2, ul. Wolno�ci 17
- Szko³a Podstawowa nr 3, ul. Wolno�ci 18
- sala gimnastyczna przy SP nr 3
- ³a�nia w zespole SP nr 3
- dom, ob. Szko³a Podstawowa nr 4, ul. Wolno�ci 19
- M³odzie¿owy Dom Kultury, ul. Damrota 4
- muzeum im. Ks. J. Dzier¿onia, ul. Zamkowa 10
- kino "Bajka", ul. Pu³askiego 3
- muszla koncertowa, ul. Strzelecka
- bank, ul. Wolno�ci 12
- spó³dzielnia, ul. K. Miarki 3
- poczta, ul. Mickiewicza 6
- dworzec kolejowy
- poczta w zespole dworca, mur.-szach.
- wie¿a ci�nieñ w zespole dworca
- nastawnia kolejowa, ul. J. Kiliñskiego
- nastawnia kolejowa, ul. Robotnicza
- dom dró¿nika kolejowego, ul. K. Miarki
- most kolejowy w zespole dworca kolejowego
- zabudowania w zespole lokomotywowni, ul. Sikorskiego
- warsztaty w zespole lokomotywowni
- warsztaty w zespole lokomotywowni, mur.-szach.
- wie¿a ci�nieñ w zespole lokomotywowni
- nastawnia kolejowa, ul Torowa
- nastawnia kolejowa, ul. Wo³czyñska
- bud. adm. przy magazynach kolejowych, ul. Towarowa 1
- magazyn kolejowy, ul. Towarowa 1
- Urz¹d Pracy, ul. Moniuszki 4
- Terenowa Stacja Sanepidu, ul. Jagielloñska 6
- wie¿a stra¿acka, ul. Moniuszki 1 (1910 r.)
- wozownie (gara¿e) stra¿y po¿arnej, ob. bud. adm., ul.
Moniuszki 1

- komin w zab. stra¿y po¿arnej
- bud. adm., ul. Sk³odowskiej-Curie 17
- domy, ul. Armii Krajowej 3, 5, 7
- domy, ul J. Bema 9, 13
- domy, ul. Chopina 2, 5, 8, 9, 16, 18
- domy, ul. Chrobrego 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- domy, ul. Damrota 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19a, 20,
21, 24, 26, 28, 30, 33, 35

- domy, ul. D¹browskiego 1, 3, 8, 9, 12
- domy, ul. Drzyma³y 4, 6, 6a, 8, 8a, 24, 26
- domy, ul. Ks. J. Dzier¿onia 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13
- domy, ul. Fabryczna 10, 12, 18, 22-24, 30-32, 42
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- dom, ul. Jana III Sobieskiego 4, 4a, 4b, 6, 6a, 6b
- domy, ul. Grunwaldzka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20
- domy, ul. Zygmunta Starego 1-3-5, 2-4-6
- domy, ul. Kiliñskiego 12, 15, 16, 28, 34, 39
- domy, ul. Klasztorna 1, 7
- stodo³a, ul. Klasztorna 7
- dom, ul. J. Kochanowskiego 2 (1910 r.)
- domy, ul. J. Kochanowskiego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- domy, ul. M. Konopnickiej 9, 14, 16, 18, 20, 22
- domy, ul. T. Ko�ciuszki 1, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31
- domy, ul. Krakowska 1, 2, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

- oficyna, ul. Krakowska 27
- dom, ul. J. Krasickiego 3-5
- dom, ul. Krótka 2
- dom, ul. Krzywa 3
- dom, ul. Kujakowicka 9
- dom, ul. Le�na 5
- domy, ul. Ligonia 3, 14
- domy, ul. Byczyñska 1, 2, 3-5, 4, 6, 8, 11, 10-12, 13, 14, 15,
16, 17, 21, 22, 23-25, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37-39, 38, 40,
42, 48, 52, 56, 57, 63, 65-67, 69-71, 88-90, 94-96, 98-

100, 112,
- bud. gospodarczy przy domu nr 22
- domy, ul. J. Lompy 3, 5, 9, 10
- domy, ul. Stefana Batorego 4, 5-7
- domy, ul. K. Miarki 7, 8, 9, 14, 16
- bud. gospodarczy przy domu nr 16
- domy, ul. A. Mickiewicza 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17,
21, 23, 25

- dom, ul. M³yñska 1, 3, 4
- dom, ob. bud. gospodarczy przy domu nr 1
- stodo³a, ul. M³yñska 2
- obora, ul. M³yñska 2
- domy, ul. Niepodleg³o�ci 1, 1a, 2, 6, 8, 9
- domy, ul. Sybiraków 1, 2, 6-8
- domy, ul. Opolska 2, 5-7, 11, 14, 22
- domy, ul. Ossowskiego 28, 33
- domy, ul. Piastowska 1, 4, 5, 6, 6a, 8, 11, 19
- domy, ul. Pi³sudzkiego 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18,
20, 21, 22

- domy, ul. Podwale 1, 7, 6, 28
- domy, ul. Poniatowskiego 2, 6, 8, 12
- domy, ul. Pu³askiego 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25
- oficyna, ul. Pu³askiego 1
- dom, ul. Reymonta 2
- dom, Rynek 17 (1880 r.)
- domy, Rynek 18, 19, 21, 22,
- domy, ul. Jagielloñska 1, 5, 7, 9, 10
- domy, ul. H. Sienkiewicza 2, 3-5, 4, 7, 9, 13-15-17, 14, 19,
21, 23, 25

- domy, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 1, 2, 3, 4, 5-7, 9, 19
- magazyn, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 1b
- magazyn, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 1c
- domy, ul. J. S³owackiego 1, 3, 4, 9, 11
- domy, ul. Strzelecka 1, 20, 22, 23, 24, 26, 34, 37, 38, 41, 49
- domy, ul. �ciegiennego 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 21
- domy, ul. Katowicka 6, 7a, 8, 9, 10, 12, 17, 24, 27, 28, 30,
33, 35, 36, 38,

- dom, ul. Towarowa 1
- domy, ul. Waryñskiego 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 27,
- dom, ob. przedszkole nr 2, ul. Waryñskiego 16
- domy, ul. Wolno�ci 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 25
- domy, ul. Wo³czyñska 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23,
44, 50, 50a, 50b, 54

- stodo³a przy domu nr 44
- dom, ul. Jana Paw³a II 1
- domy, ul. Zamkowa 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15
- dom, ob. internat, ul. Zamkowa 6
- ³¹cznik, ob. czê�æ internatu
- domy, ul. S. ̄ eromskiego 1, 2

- aleja kasztanowa wzd³u¿ dawnej fosy, ul. Pu³askiego
- m³yn, ul. M³yñska 8
- bud. adm. w zespole m³yna
- magazyn I i II w zespole m³yna
- silos w zespole m³yna
- bud. adm. dawnej zajezdni, ul. Sybiraków 3
- magazyn zbo¿a w zespole m³yna
- bud. pakowni w zespole m³yna
- silos w zespole m³yna
- kana³ wodny w zespole m³yna
- browar, ob. magazyn, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 11
- komin w zespole d. browaru
- gorzelnia, ob. adm., ul. Wo³czyñska 12
- bud. produkcyjny w zespole gorzelni
- bud. produkcyjny, ob. magazyn w zespole gorzelni
- silos w zespole gorzelni
- bud. adm.-produkcyjny, ob. Zak³ady Poligraficzne,
ul. Podwale 2

- przepompownia �cieków, ul. M³yñska 6
- dom przy przepompowni �cieków, ul. M³yñska 6
- dom w zespole zak³adów, ul. Jagielloñska 4
- bud. adm. w zespole zak³adów, ul. Jagielloñska 4
- komin w zespole zak³adów, ul. Jagielloñska 4
- dom w zespole Stacji Uzdatniania Wody, ul. Strzelecka 44
- bud. filtrów w zespole Stacji Uzdatniania Wody
- ogrodzenie zespo³u Stacji Uzdatniania Wody
- bud. warsztatów w zespole Stacji Uzdatniania Wody
- bud. studni zbiorowej w zespole stacji uzdatniania wody
- bud. przepompowni w zespole Stacji Uzdatniania Wody
- zbiornik wody czystej w zespole Stacji Uzdatniania Wody
- magazyn Herbapolu, ul. Podwale 12
- spichlerz, ul. Podwale 18
- spichlerz, Rynek 14b (od strony ul. Ko�cielnej)
- bud. gospodarczy, ob. magazyn, ul. Katowicka18
b/ miejscowo�ci Ligota Dolna:
- budynek, ob. bar, ul. Wo³czyñska
- domy, ul. Wo³czyñska 10, 25, 30, 47, 54, 56, 59, 61
- cmentarz ewangelicki przyko�cielny
c/ miejscowo�ci Ligota Górna
- budynek, ob. szko³a
- cmentarz katolicki i ewangelicki przyko�cielny
7. Warunki u¿ytkowania i zagospodarowania obiektów objêtych

ochron¹ konserwatorsk¹:
7.1/ budynki wpisane do rejestru zabytków oraz ujête w ewiden-

cji zabytków stanowi¹ dobra kultury, których: gabaryty, formê i detal
architektoniczny oraz bezpo�rednie otoczenie nale¿y zachowaæ w nie-
zmienionej formie architektonicznej i utrzymywaæ w nale¿ytym stanie
technicznym,

7.2/ dopuszcza siê modernizacjê, przebudowê, oraz zmianê funk-
cji u¿ytkowej obiektów, pod warunkiem zachowania:

a/ dla obiektów mieszkaniowych - funkcji mieszkaniowo-us³ugo-
wych,

b/ dla zabudowañ gospodarczych (obór, stajni, stodó³, spichle-
rzy) - funkcji gospodarczo-magazynowych,

c/ dla obiektów u¿yteczno�ci publicznej - funkcji us³ugowych i
mieszkaniowych.

7.3/ wyklucza siê mo¿liwo�æ rozbudowy i nadbudowy obiektów
wpisanych do rejestru zabytków, a wszelkie prace projektowe i bu-
dowlane wymagaj¹ zezwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków,

7.4/ wszelka dzia³alno�æ projektowa i budowlana w zakresie
modernizacji i przebudowy dotycz¹ca obiektów ujêtych w ewidencji
zabytków, wykraczaj¹ca poza ustalenia pkt. 6.1 i 6.2 wymaga uzyska-
nia warunków konserwatorskich i uzgodnienia z Opolskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków.

Rozdzia³ VII
Przepisy koñcowe

§ 82. 1. W sprawach nie unormowanych ustaleniami niniejszego
planu, obowi¹zuj¹ przepisy ustaw szczególnych.
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§ 83. Stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty
na rzecz gminy, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustala siê na poziomie:

1.1/ dla terenów zabudowy mieszkaniowej, us³ugowej i wytwór-
czej - trzydzie�ci procent (30 %),

1.2/ dla terenów dróg i ulic - zero procent (0) %),
1.3/ dla terenów zieleni publicznej - zero procent (0 %),
1.4/ dla terenów zieleni izolacyjnej - zero procent (0%).,
1.5/ dla terenów obs³ugi komunalnej - zero procent (0 %).

§ 84.1. Na obszarze objêtych niniejszym planem traci moc obo-
wi¹zuj¹c¹:

1.1/  uchwa³aNr XL/372/94 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia
1994 r. (Dz. Urz. Woj.Op. Nr 16/94 poz.144) w sprawie uchwalenia
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork
oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka.

1.2/ uchwa³a Nr XXIV/218/96 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 1996
r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 28/96 poz. 106) w sprawie uchwalenia zmiany
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork
oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka.

§ 85. 1. Na obszarze objêtych niniejszym planem utrzymuje siê
moc obowi¹zuj¹c¹ nastêpuj¹cych miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego zatwierdzonych:

1.1/ uchwa³a Nr XXII/183/2000 Rady Miejskiej w Kluczborku z
dnia 08 marca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 25/00 poz. 102),

1.2/ uchwa³a nr VIII/470/98 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25
marca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Op.Nr 12 poz. 61) w sprawie zmiany planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wsi Ligota
Dolna, Ligota Górna, Ligota Zamecka.

§ 86. 1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzo-
wi Miasta Kluczbork.

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

2.  Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miej-
skiego w Kluczborku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia
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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; 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112),  Rada Gminy w Skoroszycach  uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

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

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

nym lub dwoma mieszkaniami) oznaczone symbolem "MN",
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone  symbola-
mi "MW", "MS", zabudowy mieszkalnictwa zbiorowego zamiesz-
kania oznaczone symbolem "MZ",

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13/ tereny zieleni parkowej oznaczone symbolem "ZP",
zieleni izolacyjnej oznaczone symbolem "ZI", zieleni nieurz¹dzonej
oznaczone symbolem "ZN", lasów oznaczone symbolem "ZL",
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Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia  30 czerwca 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina.

14/ tereny cmentarzy oznaczone symbolem "ZC",
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 komuni-
kacji zbiorowej i inne) oznaczone symbolem "KS",

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

Rozdzia³ II
Ustalenia dla terenów wydzielonych na rysunku planu.

§ 1. Teren oznaczony symbolem 1US przeznacza siê pod
us³ugi sportu.  Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i
u¿ytkowania:

1/ teren przeznacza siê pod urz¹dzenia sportowe (boisko
sportowe) i rekreacyjne w otoczeniu zieleni niskiej urz¹dzonej,

2/ utrzymuje siê istniej¹c¹ 1 kondygnacyjn¹ zabudowê
szatni, dopuszczalna jej pozioma rozbudowa i przebudowa,

3/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹.

§ 2. Teren oznaczony symbolem 2KP,UG,UH przeznacza
siê pod plac parkingowy samochodów osobowych z dopusz-
czeniem jako funkcji uzupe³niaj¹cej us³ug handlu i gastronomii
w otoczeniu zieleni skwerowej. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki
ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ plac parkingowy wyposa¿yæ w nawierzchniê utwardzon¹,
2/ w obrêbie parkingu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ

telekomunikacyjnych,
3/ w urz¹dzeniu parkingów wydzieliæ miejsca postojowe

dla samochodów osobowych i autobusów,
4/ zalecane wprowadzenie zieleni (�redniej i wysokiej)

wydzielaj¹cej place od przestrzeni ulic,
5/ zabudowê us³ug handlu i gastronomii zrealizowaæ w

formie obiektu o 1 kondygnacji nadziemnej,
6/ us³ugi gastronomii zlokalizowaæ poza stref¹ sanitarn¹

cmentarza,
7/ wody opadowe po ich podczyszczeniu (separacji) od-

prowadziæ do kanalizacji deszczowej,
8/ realizacja obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych i

z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych,

9/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ kanalizacji desz-
czowej; w przypadku wprowadzenia zabudowy w sieæ elektro-
energetyczn¹, gazow¹, kanalizacji sanitarnej.

§ 3. Teren oznaczony symbolem 3ZC przeznacza siê pod
cmentarz.  Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy cmentarz,
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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.

§ 4. Teren oznaczony symbolem 4MN,UH,KSn,EE,UG prze-
znacza siê pod zabudowê nisk¹, mieszkaln¹ jednorodzinn¹,
obiekty technicznego zaplecza motoryzacji (stacja paliw LPG),
zabudowê handlu i gastronomii, stacjê transformatorow¹. Ustala
siê nastêpuj¹ce warunki  zabudowy i zagospodarowania:

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

2/ w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza siê dodatkowy
lokal mieszkalny,

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

4/ przy rozbudowie uwzglêdniæ istniej¹c¹  liniê zabudowy,
5/ dla korzystaj¹cych z us³ug zapewniæ parking na samo-

chody osobowe, zlokalizowany od strony drogi dojazdowej 48KD,
6/ 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,

7/ 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,

8/ w przypadku wprowadzenia stacji paliw LPG (gazow¹)
obs³ugê komunikacyjn¹ przyj¹æ na warunkach okre�lonych przez
w³a�ciciela drogi 45KZ,

9/ 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;

10/ uci¹¿liwo�æ us³ug i obiektów technicznego zaplecza
motoryzacji nie mo¿e przekraczaæ dopuszczalnych norm i po-
winna siê zamykaæ w granicach dzia³ki (dzia³ek) okre�lonych
tytu³em prawnym w³a�ciciela,

11/ wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wyma-
gane jest sporz¹dzenie raportu ,

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

13/ na terenie utrzymuje siê istniej¹c¹ stacjê transforma-
torow¹ z mo¿liwo�ci¹ jej rozbudowy,

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

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

16/ dla zabudowy mieszkaniowej dopuszczalny poziom
ha³asu przyj¹æ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej.

§5. Tereny oznaczone symbolami:  5MN, MR, US, UR, UH,
ZP, RO,UT,U; MN, MR, MRj, UR, UK, UH, UG, RO; 10MN,MR;
18MR,MRj,MN,RO; 21MR, MRj, MN, UI, UK, UH,RO;
22MN,MR,MRj,UH,UO,UR,UA,KP,RO; 23MN, MR,MRj, UH, NO, RO;

25MR, MN, RO, MNp, EE; 26MR, MN,RO,MNp,NO; 28MR, MN,W,
RO, MNp;  31MR,MN, UG,UR; 33MR, MN, EE, RO; 34MR, MRj,MN,
UOp, UR, UH, UG, RO przeznacza siê pod zabudowê mieszkaln¹
zagrodow¹ i jednorodzinn¹ z mo¿liwo�ci¹ przekszta³ceñ zabu-
dowy zagrodowej na jednorodzinn¹ i mo¿liwo�ci¹ lokalizacji
plombowych  oraz wbudowanych lokalnych us³ug.  Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

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

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

3/ 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, kultury, gastronomii, tu-
rystyki, zdrowia, o�wiaty, administracji  i innych us³ug w otocze-
niu zieleni  (wg oznaczeñ na rysunku planu),

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

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

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

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

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

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

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

13/ 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,

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

15/ tereny niezabudowane pozostawia siê w u¿ytkowaniu
rolnym (ogrody przydomowe, ³¹ki, pastwiska, tereny upraw po-
lowych); utrzymuje siê istniej¹ce wody otwarte,

16/ czê�æ terenów 26MR, MN, RO, MNp, NO;  28MR, MN,
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W, RO, MNp podlega³o lokalnej powodzi w lipcu 1997r. ( w gra-
nicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi obszar nara¿o-
ny na niebezpieczeñstwo powodzi, który podlega przepisom
szczególnym,

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 NO lokalizuje siê
przepompownie �cieków, a na terenach oznaczonych symbo-
lem EE utrzymuje siê istniej¹ce stacje transformatorowe z mo¿-
liwo�ci¹ ich rozbudowy,

21/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej zagrodowej; dla wydzielonych tere-
nów zabudowy us³ug o�wiaty jak dla zabudowy przeznaczonej
na wielogodzinny pobyt dzieci i m³odzie¿y.

§ 6. Teren oznaczony symbolem 7MN,RPO przeznacza siê
pod zabudowê nisk¹, mieszkaln¹ jednorodzinn¹ i urz¹dzenia
gospodarki ogrodniczej (istniej¹cy zespó³ szklarni) . 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 uwzglêdniæ istniej¹c¹  liniê zabudowy,
4/ 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,

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/ 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 wyma-
gane jest sporz¹dzenie 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
opalane paliwem sta³ym,

13/ dla zabudowy mieszkaniowej dopuszczalny poziom
ha³asu przyj¹æ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej.

§ 7. Tereny oznaczone symbolami: 8RP; 14RP,RO; 17RP,
MR; 20RO; 24RP, W, Z£; 27RP, W, Z£; 29RP, W,Z£; 32RO; 37RP;

41RP;  przeznacza siê pod u¿ytki rolne - uprawy polowe (RP),
³¹ki i pastwiska (Z£), ogrody przydomowe (RO) i wody (W). Usta-
la siê nastêpuj¹ce warunki ich u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê rolne u¿ytkowanie terenów,
2/ utrzymuje siê istniej¹ce drogi transportu rolnego; do-

puszcza siê ich modernizacjê i przebudowê oraz budowê no-
wych dróg,

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

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

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

6/ czê�æ terenów: 8RP; 17RP, MR; 20RO; 24RP, W, Z£;
27RP, W, Z£; 29RP, W, Z£  podlega³o lokalnej powodzi w lipcu
1997r. ( w granicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi
obszar nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi,

7/ na terenie 17RP,MR dopuszcza siê realizacjê zabudo-
wy zagrodowej w liniach zabudowy okre�lonych na rysunku pla-
nu wg zasad okre�lonych w § 5 pkt. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15,
17, 18, 19,21.

 § 8. Teren oznaczony symbolem 9EG przeznacza siê pod
obiekty i urz¹dzenia zaopatrzenia w gaz (stacje redukcyjno-po-
miarow¹ gazu). Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i
zagospodarowania:

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

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

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

z zakresu infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków
technicznych.

§ 9. Teren oznaczony symbolem 11ZP,W,NO  przeznacza
siê pod zieleñ parkow¹ z wod¹ (p³yn¹c¹ i stoj¹c¹). Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê park zabytkowy w zespole dworskim (wpi-
sany do rejestru zabytków) z ograniczonym zakresem jego prze-
budowy,

2/ zmiany zagospodarowania ka¿dorazowo wymagaj¹
konsultacji i zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

3/ zagospodarowania wymagaj¹ ruiny dworu,
4/ rewaloryzacji lub likwidacji wymagaj¹ obiekty dyshar-

monizuj¹ce park,
5/ wymagana rewaloryzacja za³o¿enia parkowego, utrzy-

mania wymaga zabytkowy drzewostan parku,
6/ dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacyjnych i

obiektów ma³ej architektury oraz przepompowni �cieków.

§10. Teren oznaczony symbolem 12ZP,UK,MS,EE przezna-
cza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, �redniej
intensywno�ci (w zabytkowym zespole dworskim), zieleñ par-
kow¹, stacjê transformatorow¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warun-
ki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê zabytkowy zespó³ dworski z baszt¹ obron-
n¹ i oficyn¹ (wpisany do rejestru zabytków) z ograniczonym za-
kresem jego przebudowy,

2/ zachowania wymaga istniej¹cy uk³ad historycznej za-
budowy, zewnêtrzny i wewnêtrzny wystrój zawieraj¹cy elementy
o warto�ciach kulturowych; ewentualne zmiany ka¿dorazowo
wymagaj¹ konsultacji i zgody Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,
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3/ zespó³ dworski mo¿liwy do przekszta³cenia pod us³ugi
kultury, o�wiaty, mieszkalnictwa zbiorowego, administracjê,

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

5/ rewaloryzacji lub likwidacji wymagaj¹ obiekty dyshar-
monizuj¹ce zespó³ dworski,

6/ powierzchnia dzia³ki nie wykorzystana pod zabudowê i
inne urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komuni-
kacjê wewnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹-
dzon¹ typu parkowego z dopuszczeniem urz¹dzeñ rekreacyj-
nych i obiektów ma³ej architektury - wymagana rewaloryzacja
za³o¿enia parkowego, utrzymania wymaga zabytkowy drzewo-
stan parku,

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

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

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

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

§ 11. Tereny oznaczone symbolami: 13RP-P,RP-Z, S, UA,
Z£, RU-P,EE; 30RP-P,RP-Z,S,UR,RU-P,B,EE  przeznacza siê pod
zabudowê rolnicz¹, sk³adow¹, produkcyjno-us³ugow¹, us³u-
gow¹, obiektów infrastruktury technicznej w ramach baz rolnych
(urz¹dzeñ produkcji gospodarki polowej, urz¹dzeñ produkcji
gospodarki zwierzêcej, urz¹dzeñ obs³ugi gospodarki rolnej).

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

7/ 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,

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

9/ architektura nowych budynków typu 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 par-
king dla samochodów osobowych pracowników,

11/ tereny niezabudowane pozostawia siê w u¿ytkowaniu
rolnym,

12/ na czê�ci terenu 30RP-P,RP-Z,S,UR,RU-P,B,EE do-
puszczalne funkcjonowanie przedsiêbiorstwa budowlanego,

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.

§ 12. Teren oznaczony symbolem 15UKs,MZ,ZI,KP,ZP  prze-
znacza siê pod zabudowê sakraln¹ (kaplicê), zbiorowego za-
mieszkania (dom opieki dla ludzi starszych, dom zakonny  lub
inny), zieleñ parkow¹, parking i zieleñ izolacyjn¹. Ustala siê na-
stêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ kaplicê z ograniczonym zakre-
sem jej przebudowy,

2/ zachowania wymaga istniej¹cy uk³ad historycznej za-
budowy, zewnêtrzny i wewnêtrzny wystrój zawieraj¹cy elementy
o warto�ciach kulturowych; ewentualne zmiany ka¿dorazowo
wymagaj¹ konsultacji i zgody Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,

3/ projektuje siê zabudowê zbiorowego zamieszkania w
otoczeniu zieleni o charakterze parkowym, w formie obiektu o
wysoko�ci zabudowy nie przekraczaj¹cej 2 kondygnacji nad-
ziemnych; przy czym poziom okapów zasadniczego dachu nie
mo¿e przekroczyæ 6,5m, a poziom kalenicy 10 m mierz¹c od
�redniego poziomu przy budynku; dach zabudowy stromy o na-
chyleniu 30-45o kryty dachówk¹ lub materia³ami dachówkopo-
dobnymi,

4/ wymagany utwardzony parking dla obs³ugi zabudowy
sakralnej i zbiorowego zamieszkania; wody opadowe z parkin-
gu po ich podczyszczeniu (separacji) odprowadziæ do kanaliza-
cji deszczowej,

5/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
6/ teren podlega³ lokalnej powodzi w lipcu 1997r. ( w gra-

nicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi obszar nara¿o-
ny na niebezpieczeñstwo powodzi; zaleca siê realizacjê nowej
zabudowy bez podpiwniczenia, przy czym wysoko�æ parteru po-
winna byæ wy¿sza od lokalnego poziomu wód powodziowych,

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

8/ ogrzewanie zabudowy zbiorowego zamieszkania w opar-
ciu o niskoemisyjne �ród³a energii (gaz, olej opa³owy, energia
elektryczna) lub wysokosprawne systemy grzewcze opalane
paliwem sta³ym,

9/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyj¹æ jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej zbiorowego zamieszkania.

§ 13. Tereny oznaczone symbolami: 16WW; 19WW/UR
przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicz-
nej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w wodê w likwidacji. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i u¿ytkowania:
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1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê obiektami i urz¹dze-
niami z dopuszczeniem ich przebudowy, rozbudowy lub likwidacji,

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

3/ tereny w obrêbie ogrodzenia stacji wodoci¹gowej i ujêæ
wody stanowi¹ jej strefê ochrony bezpo�redniej ujêcia wody
podziemnej; obowi¹zuj¹ normowe ograniczenia u¿ytkowania, a
prowadzona dzia³alno�æ produkcyjna i gospodarka ogólna win-
na uwzglêdniaæ rozwi¹zania proekologiczne,

4/ w przypadku likwidacji ujêæ wody na terenie 19WW/UR
istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê na cele us³ug rzemios³a;
istniej¹ca zabudowa mo¿e ulegaæ przebudowie i rozbudowie,
przy czym jej wysoko�æ nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 2 kondygnacje
nadziemne; wyklucza siê na tym terenie lokalizacjê przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko dla któ-
rych jest wymagane sporz¹dzenie stosownego raportu.

§ 14. Teren oznaczony symbolem 35UKs przeznacza siê
pod us³ugi kultury sakralnej, kultu religijnego. Ustala siê nastê-
puj¹ce 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 wraz z ogrodzeniem wpisany do rejestru zabyt-
ków; 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/ teren przewidziany do uzbrojenia w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacyjn¹, energetyczn¹, telekomunikacyjn¹.

§ 15. Teren oznaczony symbolem 35aUO  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.

§ 16. Teren oznaczony symbolami: 36MN,U; 36aMN,U;
40MN przeznacza siê pod zabudowê nisk¹, mieszkaln¹ jedno-
rodzinn¹ i zabudowê us³ugow¹ w otoczeniu zieleni. 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/ dla korzystaj¹cych z us³ug zapewniæ parking na samo-
chody osobowe, zlokalizowany od strony dróg dojazdowych KD,

4/ wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 2 kondygna-
cji nadziemnych; poziom okapów zasadniczego dachu nie mo¿e
przekroczyæ 6,5m, a poziom kalenicy 10 m mierz¹c od �rednie-
go poziomu przy budynku; dach zabudowy mieszkaniowej stro-
my o nachyleniu 30-45o kryty dachówk¹ lub materia³ami dachów-
kopodobnymi,

5/ w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza siê dodatkowy
lokal mieszkalny,

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

7/ na terenie 40MN nie przewiduje siê lokalizacji us³ug,
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 wymaga-
ne jest sporz¹dzenie 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 niskoemisyj-
ne �ród³a energii lub wysoko sprawne systemy grzewcze opala-
ne paliwem sta³ym,

13/ dla zabudowy mieszkaniowej na terenie 36MN,U do-
puszczalny poziom ha³asu przyj¹æ jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�lniczymi, a
na terenie 40MN jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 17. Teren oznaczony symbolem 38ZD przeznacza siê
pod ogrody dzia³kowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudo-
wy i u¿ytkowania:

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

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

3/ 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,

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

5/ prowadzona gospodarka winna uwzglêdniaæ rozwi¹za-
nia proekologiczne,

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

7/ dopuszczalne poziomy ha³asu przyjmowaæ jak dla tere-
nów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem.

§ 18. Teren oznaczony symbolem 39MS,KP przeznacza
siê pod zabudowê nisk¹ i �redniowysok¹, mieszkaln¹ wieloro-
dzinn¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê, przy czym istniej¹-
ce budynki mog¹ ulegaæ przebudowie i rozbudowie,

2/ istniej¹ce budynki mieszkalne poddaæ termorenowacji,
3/ budynki o z³ym stanie technicznym przeznacza siê do

wyburzenia,
4/ nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 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 i no-
wych budynków, poprzez uk³ad bry³, ukszta³towanie dachów,
uk³ad i wystrój elewacji oraz materia³y winna dostosowaæ obiekty
te do historycznie ukszta³towanej zabudowy wsi,

7/ wysoko�æ nowej i przebudowywanej zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ 3 kondygnacji nadziemnych,

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

9/ parkingi, place i drogi wewnêtrzne wyposa¿yæ w na-
wierzchnie utwardzone,

10/ wody opadowe z parkingów po ich podczyszczeniu
(separacji) odprowadziæ do kanalizacji deszczowej,

11/ w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ nasadzenia
zieleni,

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

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

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

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

§ 19. Tereny oznaczone symbolami 42ZN,KP; 43ZN,KP
przeznacza siê pod parkingi w otoczeniu zieleni. Ustala siê na-
stêpuj¹ce warunki ich zagospodarowania:

1/ parkingi wyposa¿yæ w nawierzchnie utwardzon¹,
2/ wody opadowe z parkingów 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, ciê¿arowych i autobusów,
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,
teren podlega³ lokalnej powodzi w lipcu 1997r. ( w granicach
okre�lonych na rysunku planu); stanowi obszar nara¿ony na
niebezpieczeñstwo powodzi, który podlega przepisom szcze-
gólnym.

§ 20. Teren oznaczony symbolem 44GP przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu samochodo-
wego - ulica g³ówna. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki jego za-
budowy i u¿ytkowania:

1/ projektowane obej�cie wsi Sidzina od strony pó³nocno-
zachodniej w ci¹gu drogi krajowej nr 46 K³odzko - Nysa - Opole
- Szczekociny,

2/  przyjmuje siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych na
50m,

3/ odleg³o�æ linii zabudowy od krawêdzi jezdni poza tere-
nem zabudowanym przyjmuje siê na 20 m,

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

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

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

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

8/ czê�æ terenu podlega³o lokalnej powodzi w lipcu 1997r.
(w granicach okre�lonych na rysunku planu); stanowi obszar
nara¿ony na niebezpieczeñstwo powodzi, poziom korony drogi
powinien byæ wy¿szy od lokalnego poziomu wód powodziowych,

9/ skrzy¿owanie z drog¹ powiatow¹ 27-357 Sidzina - Gie³-
czyce docelowo jako dwupoziomowe.

§ 21. Tereny oznaczone symbolami: 45KZ; 46KZ; 47KZ
przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transpor-
tu samochodowego - drogi i ulice zbiorcze. Ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki jego zabudowy i u¿ytkowania:

1/ utrzymuje siê istniej¹cy odcinek drogi krajowej nr 46
oznaczony na rysunku planu symbolem 45KZ;  dopuszcza siê
jego  przebudowê i rozbudowê; przyjmuje siê szeroko�æ w li-
niach rozgraniczaj¹cych na 25m, odleg³o�æ linii zabudowy od
krawêdzi jezdni - 10m,

2/ dla ulic oznaczonych symbolami 46KZ; 47KZ przyjmuje
siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych na 20m,

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

4/ na obszarach zabudowanych wymagane obustronne
chodniki o szeroko�ci min.2,0m,

5/ dopuszczalne wprowadzenie pasów postojowo-parkin-
gowych oraz obiektów ma³ej architektury, reklamy i urz¹dzeñ tech-
nicznych (znaki drogowe, tablice, szafki instalacyjne, lampy, s³u-
py), elementy te winny tworzyæ skoordynowan¹ sieæ urz¹dzeñ
dostosowanych do otoczenia,

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

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

§ 22. Tereny oznaczone symbolami:  48KD; 49KD; 49aKD;
50KD; 51KD; 52KD; 53KD; 54KD; 55KD; 56KD przeznacza siê
pod obiekty i urz¹dzenia komunikacji i transportu - ulice dojaz-
dowe. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki ich zabudowy i zagospo-
darowania:

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

2/ przyjmuje siê dla nich szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych min. 10 m, na drogach 50KD i 51 KD szeroko�æ w liniach
rozgraniczenia przyjmuje siê na 15,0m;  na odcinkach istniej¹-
cej zabudowy dopuszcza siê odcinki zawê¿one do min.6m,

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

Rozdzia³ III
Zasady ochrony warto�ci kulturowych

§ 1. 1/ Obiekty wpisane do rejestru zabytków jak i ujête w
ewidencji WOSOZ w Opolu wg poni¿szego wykazu, podlegaj¹
prawnej ochronie konserwatorskiej w �wietle przepisów usta-
wy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach
(Dz.U. z 1999r. Nr 98 poz.1150, 2000r. Nr 120  poz. 1268)

Lp.
Nazwa zabytku w wojewódzkim rejestrze zabytków

nr rej.

1. ko�ció³ parafialny p.w �w. Piotra i Paw³a, mur XIVw, 1651,1824r 1155/66

2. Park krajobrazowy w zespole dworskim XIX w. 50/81

3. Baszta obronna w zespole dworskim XVI-XVII w. 1886/67

4. Oficyna, mur w zespole dworskim � XIX w.  1878/67

Zabytki ujête w ewidencji WOSOZ w Opolu

5. ogrodzenie XVIw , mur

6. plebania ok. 1830 mur, ul. Radziechowska 25

7. budynek gospodarczy przy plebani, mur XIX, XXw

8. kapliczka, ul. Elsnera mur, ok. 1800

9. kapliczka ul. Polna, mur, ok. 1900r

10. kapliczka ul. Radziechowska przy nr 47, mur ok. 1800, 1992r

11. Ko�ció³ odpustowy p.w. �w.Krzy¿a �w parku�, mur 2 po³.XIXw.

12. Szko³a podstawowa, mur, 1935

13. Przedszkole

14. Dom Ludowy

15. Dom � poczta

16. Remiza

17. Trafostacja

18. Stodo³y:

-ul. Polna 2

-ul. Radziechowska 2

-ul. Radziechowska 8

19. Domy:

ul. Elsnera 4, 8, 14

ul. Grodkowska 7, 16

ul. Nyska 1

ul.Ogrodowa 1

 ul. Opolska 4, 5, 7, 13, 15

ul. Polna 16

ul. Polna 17-19

ul. Partyzantów 1, 2, 5, 9,18, 19, 22, 24,

ul. Radziechowska 2, 10, 13, 19, 23, 28, 39, 40, 42, 47

ul. Radziechowska 48 , 51, 57, 59, 63, 65

Stanowiska archeologiczne:

st. Nr 4, dz. grunt. Nr 691/1

st. Nr 5, dz. grunt. Nr 691/1

st. Nr 6, dz. grunt. Nr 735/1

st. Nr 7, dz. grunt. Nr 45/1

st. Nr 8, dz. grunt. Nr 2/1

st. Nr 1 � grodzisko w parku

st. Nr 3 � obozowisko z epoki kamienia (dz.727,728)
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2/ Wszelkie prace w obiektach ujêtych w Wojewódzkim
Rejestrze Zabytków i ich otoczeniu wymagaj¹ uzyskania wytycz-
nych konserwatorskich i zezwolenia Opolskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków.

3/ Prace projektowe i roboty budowlane przy obiektach
zabytkowych winny prowadziæ osoby posiadaj¹ce w³a�ciwe ze-
zwolenie,

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 publicz-

nych

§ 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,

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, stanowi obszar wysokiej
ochrony wód podziemnych,

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:

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

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

0 %   - dla terenów pozosta³ych.

Rozdzia³ VI
Przepisy koñcowe

§ 1. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sko-
roszyce, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXI/156/94 Rady Gminy
Skoroszyce z dnia 27 maja 1994r. w czê�ci uregulowanej 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. 13 ustawy z  dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym/Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591/ - Rada Gminy w Turawie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Nadaje siê ulicy  po³o¿onej w  Turawie - Marsza³kach
prostopad³ej  do ul. Sosnowej, nazwê "  ul.  M I O D O W A  "  .
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Uchwa³a Nr  IX / 77 /2003
Rady Gminy  w Turawie

z  dnia   11 lipca 2003

w sprawie nadania nazwy  ulicy  w  Turawie - Marsza³kach .

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Turawie.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Artur Gallus

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74;
Nr 58, poz.261; Nr 106, poz.496; Nr 132, poz.622; 1997 r. Nr 9,
poz.43; Nr 106, poz.679; Nr 107, poz.686; Nr 113, poz.734 i Nr
123, poz.775; 1998 r. Nr 155, poz.1014; Nr 162, poz.1126;
2000 r. Nr 26, poz.306; Nr 48, poz.552; Nr 62, poz.718; Nr 88,
poz.985; Nr 91, poz.1009) oraz art. 26 ustawy o zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1999r. Nr 15,
poz.139; Nr 41, poz.412; Nr 111, poz.1279;  2000 r. Nr 12, poz.136;
Nr 109, poz.1157; Nr 120, poz.1268) oraz uchwa³y Rady Gminy
Walce Nr XLI/287/02 z dnia 9 pa�dziernika 2002 roku w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Walce, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XXXVI/249/02 Rady Gminy w Walcach dnia 19 kwiet-
nia 2002 r., Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Walce, w czê�ci obejmuj¹cej dzia³-
kê oznaczon¹ w ewidencji gruntów numerem 1085, po³o¿on¹
przy ul.Studziennej, przeznaczon¹ w obowi¹zuj¹cym w planie
wsi pod zieleñ nisk¹, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem ZN.

§2. Zmiana planu dotyczy przeznaczenia terenu w obrêbie
dzia³ki nr 1085 na cele mieszkaniowe typu jednorodzinnego.

Powierzchnia terenu objêtego zmian¹ planu wynosi 0,1150 ha
i oznaczona jest w rejestrze ewidencji gruntów symbolem Ps V,
jako pastwisko trwa³e. Faktycznie teren stanowi nieu¿ytek.

§3. Zmiana  planu  jest   zgodna   z   oczekiwaniami   wyni-
kaj¹cymi  z prawa  w³asno�ci  terenu i  zasadami  kszta³towania
polityki  przestrzennej gminy wyra¿onej  w  podjêtej  uchwale o
zmianie planu.

§4. Zmiana planu uwzglêdnia ogólne wymagania ³adu
przestrzennego i ochrony �rodowiska wynikaj¹ce z opracowa-
nej dla potrzeb planu ekofizjografii i potwierdzone w opracowa-
nej prognozie wp³ywu ustaleñ zmiany planu na �rodowisko.

§5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Walce podlegaj¹ca uchwaleniu obejmuje tekst
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Uchwa³a Nr IX/51/03
Rady Gminy Walce

z dnia 10 lipca 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.

uchwa³y i rysunek planu w skali 1:1000, stanowi¹cy integraln¹
czê�æ uchwa³y.Rysunek i tekst planu okre�laj¹ granice terenu
opracowania zmiany planu, przeznaczenie terenu, linie rozgra-
niczaj¹ce, zasady kszta³towania zabudowy, zasady wyposa¿e-
nia terenu w infrastrukturê techniczn¹ oraz zasady i warunki
ochrony �rodowiska.

§6. Teren bêd¹cy przedmiotem zmiany planu wydzielony
lini¹ rozgraniczaj¹c¹ uzyskuje w tre�ci uchwa³y i na rysunku pla-
nu symbol MN. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania tere-
nów po³o¿onych w bezpo�rednim s¹siedztwie, oznaczonych
symbolami ZN, ME i KD pozostaj¹ bez zmian i obowi¹zuj¹ we-
d³ug ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Walce.

§7. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mówi
siê o:

1) terenie - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony liniami
rozgraniczaj¹cymi obszar o okre�lonej funkcji oznaczonej odpo-
wiednim symbolem u¿ytkowania,

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

3) urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty technicznego wyposa¿enia / naziemne i podziem-
ne / s³u¿¹ce funkcji dominuj¹cej,

4) planie wsi - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹cy miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Walce, za-
twierdzony uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXXVI/249/02 z dnia 19 kwiet-
nia 2002 r.

5) intensywno�æ zabudowy -  nale¿y przez to rozumieæ
wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny procentowy udzia³ po-
wierzchni zabudowy do wielko�ci dzia³ki budowlanej.

§8. Ustalenia zmiany planu dotycz¹ce warunków zago-
spodarowania i kszta³towania zabudowy, terenu oznaczone-
go symbolem MN.

Dla terenu objêtego zmian¹ planu ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zagospodarowania i zabudowy:
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1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
niskiej intensywno�ci typu jednorodzinnego z zieleni¹ towarzy-
sz¹c¹,

2) intensywno�æ zabudowy ³¹cznie z terenem utwardzo-
nym nie mo¿e przekraczaæ 30% powierzchni terenu objêtego
planem,

3) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy i zasady sytuowania
budynku okre�la rysunek planu. Plan nakazuje takie sytuowa-
nie budynku, które w ¿adnym stopniu nie spowoduje zagro¿enia
dla rosn¹cych na terenie dzia³ki drzew, które podlegaj¹ bez-
wzglêdnemu zachowaniu,

4) dozwolona wysoko�æ zabudowy dwie kondygnacje plus
u¿ytkowe poddasze,

5) architekturê zabudowy dostosowaæ nale¿y do charak-
teru otoczenia,

6) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych pod
warunkiem zachowania zaleconej w planie nieprzekraczalnej
intensywno�ci zabudowy,

7) elewacjê frontow¹ budynku i g³ówny wjazd nale¿y sytu-
owaæ w nawi¹zaniu do istniej¹cej w bezpo�rednim s¹siedztwie
zabudowy mieszkaniowej oznaczonej numerem Studzienna 25,

8) teren niezabudowany nale¿y w ca³o�ci przeznaczyæ na
zieleñ nisk¹ przydomow¹. Zaleca siê nasadzenia ro�linno�ci¹
rodzim¹ odpowiedni¹ do warunków siedliska,

9) ogrodzenie terenu nie powinno przekraczaæ pasa dro-
gowego ulicy Studziennej okre�lonego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Walce,

10) zakazuje siê sytuowania na terenie objêtym planem
obiektów i urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹, w tym
funkcji mog¹cych powodowaæ pogorszenie stanu �rodowiska.

§9. Ustalenia zmiany planu dotycz¹ce zasad wyposa¿e-
nia w infrastrukturê techniczn¹

1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
wykazanej na rysunku planu,

2. Odprowadzenie �cieków do istniej¹cej komunalnej
oczyszczalni �cieków wed³ug zasad      okre�lonych w planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Walce,

3. Odprowadzenie wód opadowych do istniej¹cej sieci
wiejskiej,

4. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
przesy³owej niskiego napiêcia, wykazanej na rysunku planu, w
oparciu o warunki przy³¹czenia opracowane przez Rejon Ener-
getyczny na wniosek Inwestora,

5. Zaopatrzenie w ciep³o w oparciu o indywidualne �ród³o
o charakterze niskoemisyjnym. Zaleca siê stosowanie paliw
p³ynnych lub biopaliw,

6. Zaopatrzenie w gaz w oparciu o wymienne butle,
7. Usuwanie odpadów poprzez sk³adowanie w kontenerach

w³asnych i wywóz na zasadach obowi¹zuj¹cych we wsi Walce.

§10. Ustalenia zmiany planu dotycz¹ce komunikacji
Teren objêty planem po³o¿ony jest przy istniej¹cej ulicy

publicznej o symbolu KD dla której obowi¹zuj¹ ustalenia okre-
�lone w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
Wjazd na teren dzia³ki obowi¹zuje wed³ug ustaleñ okre�lonych
na rysunku zmiany planu.

§11. Ustalenia zmiany planu dotycz¹ce ochrony �rodo-
wiska

1. Wed³ug opracowania ekofizjograficznego teren objêty
zmian¹ planu po³o¿ony jest w obrêbie obni¿enia terenu stano-
wi¹cego prawdopodobnie dolinkê dop³ywu Stradunii. Obni¿e-
nie to czê�ciowo zabudowane pe³ni w ograniczonym zakresie
funkcjê siêgacza ekologicznego ³¹cz¹cego tereny wsi z koryta-
rzem ekologicznym doliny rzeki Stradunii. Z przeprowadzonych
badañ wynika, ¿e na terenie objêtym zmian¹ planu poza dwoma
zespo³ami drzew nie wystêpuj¹ zasoby przyrodnicze kwalifikuj¹-
ce siê do ochrony. Ustalenia zmiany planu zachowuj¹ znaczenie
ekologiczne tego obszaru, nakazuj¹c ograniczenie w dopusz-
czalnej powierzchni zabudowy, bezwzglêdny zakaz wycinki ist-
niej¹cych drzew, nakaz nasadzania ro�linno�ci¹ rodzim¹ co
najmniej 70% ogólnej powierzchni terenu oraz �cis³e zasady
uzbrojenia technicznego nie powoduj¹ce pogorszenia stanu
�rodowiska.

2. Dla terenu objêtego zmian¹ planu okre�lon¹ symbo-
lem MN ustala siê nastêpuj¹ce poziomy ha³asu:

a) od �róde³ komunikacji drogowej
         Leg dla dnia ( 600 - 2200 ) - 55 dB ( A )
         Leg dla nocy ( 2200 - 600 ) - 45 dB ( A )
b) od pozosta³ych �róde³
         Leg dla dnia ( 600 - 2200 ) - 45 dB ( A )
         Leg dla nocy ( 2200 - 600 ) - 40 dB ( A )
W przypadku zmiany aktualnie obowi¹zuj¹cych norm aku-

stycznych - obowi¹zywaæ bêd¹ warto�ci ustanowione prawem
powszechnym.

§12. W sprawach nie objêtych ustaleniami zmiany planu
obowi¹zuj¹ przepisy ustaw szczególnych i obowi¹zuj¹cych norm.

§13. Dla terenu objêtego zmian¹ planu zgodnie z art.10
ust.3 i art.36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodaro-
waniu przestrzennym ustala, siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹
naliczaniu op³aty - w zwi¹zku ze wzrostem warto�ci nieruchomo-
�ci w wysoko�ci 10 %.

§14. Dla terenu objêtego zmian¹ planu trac¹ moc ustale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Walce, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXVI/249/02 Rady Gminy w
Walcach z dnia 19 kwietnia 2002 roku.

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

§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Walce.

  Wiceprzewodnicz¹cy
         Rady  Gminy

                                                                            Pawe³  Nossol
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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 w Wilkowie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Wilków w brzmieniu - jak w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XXVII/162/01 Rady Gminy w
Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Sta-
tutu Gminy Wilków (Dz.Urz. Woj. Op. Nr 84, poz. 692).

§ 3. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi Gminy
Wilków.

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

Przewodniczacy Rady Gminy
Dariusz Ku�mierczyk

Za³¹cznik do uchwa³y
Nr VI/36/03

Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 27 czerwca 2003 r.

Statut Gminy Wilków

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gmina Wilków jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób
zamieszka³ych na jej terenie.

2. Gmina Wilków obejmuje terytorium 12 so³ectw - wsi.
3. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni

100,57 km2.
4. Granice Gminy okre�lone s¹ na mapie stanowi¹cej

za³¹cznik nr 1 do Statutu Gminy.
5. Siedziba organów Gminy i Urzêdu Gminy mie�ci siê  w

Wilkowie przy ul. Wroc³awskiej 11.

§ 2. 1. Herbem Gminy jest z³ota sze�ciopromienna gwiaz-
da, której dó³ i boki obiega z³oty wieniec pszeniczny. Znad koñ-
ców wieñca wyrastaj¹  po trzy sztuki rozet barwy ciemnoczerwo-
nej ze z³otym obrysem. Ca³o�æ umieszczona jest w tarczy, okre-
�lonej jako francuska nowo¿ytna, lekko modyfikowana - o polu
barwy b³êkitnej. Elementem udostojnienia herbu jest b³êkitna
mitra ksi¹¿êca w z³otej konstrukcji, z krzy¿em, podpiêta ciemno-
czerwon¹ szarf¹ z napisem: Gmina * Wilków * Gmina - umiej-
scowiona ponad górn¹ krawêdzi¹ tarczy herbowej. Bocznym
elementem udostojnienia herbu s¹ trzymacze, umieszczone po
obu stronach tarczy herbowej. Trzymaczami s¹ czarne wilki kro-
cz¹ce na dwóch tylnych ³apach, z rozwartymi pyskami, z których
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Uchwa³a Nr  VI/36/03
Rady  Gminy  w  Wilkowie

z  dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia  Statutu  Gminy  Wilków .

wisz¹ czerwone jêzyki spo�rodka garniturów b³yszcz¹cych k³ów
i zêbów. Wilki jedn¹ przedni¹ ³apê wspieraj¹ na koñcu górnej
krawêdzi tarczy, drug¹ podtrzymuj¹ pazurami bok tarczy.

T³em zespo³u heraldycznego jest barwa popielu o lekkim
zafarbie b³êkitem.

2. Flaga Gminy sk³ada siê w poziomie z czterech pasów.
Najszerszy pas jest w barwie b³êkitu, jak pole tarczy. Pas poni¿ej
i powy¿ej pasa b³êkitnego jest w kolorze ciemnego z³ota. Nad
górnym pasem z³otym biegnie ciemnoczerwony w¹ski pas. Po-
�rodku pasa b³êkitnego mo¿e byæ umieszczona z³ota gwiazda
sze�ciopromienna. Przy uk³adzie pionowym flagi, pas z³ota jest
zawsze przy drzewcu i po prawej stronie patrz¹cego a cienki pas
czerwieni - na zewn¹trz.

Flaga Gminy Wilków u¿ywana jest podczas wszystkich
uroczysto�ci pañstwowych i lokalnych oraz wyborów do samo-
rz¹du terytorialnego, Sejmu, Senatu i Prezydenta RP.

3. Wzory herbu i flagi okre�laj¹ za³¹czniki nr 2 i 3 do Statu-
tu. Szczegó³owy opis herbu i flagi znajduje siê w aktach Gminy
Wilków.

4. Herb i flaga Gminy s¹ znakami prawnie chronionymi.
Komercyjne rozpowszechnianie herbu wymaga zgody Wójta
Gminy.

§ 3.1. Gmina wykonuje nastêpuj¹ce kategorie zadañ pu-
blicznych:

1) zadania w³asne,
2) zadania zlecone, na³o¿one na Gminê ustawami.
2. Zadania w³asne Gminy obejmuj¹ce zaspokajanie zbio-

rowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej okre�la art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1891 z pó�n.zm.), zwanej dalej ustaw¹ o
samorz¹dzie gminnym.

3. Do zadañ w³asnych Gminy nale¿¹ równie¿ sprawy wyni-
kaj¹ce z ustaw szczególnych.

4. Ponadto Gmina wykonuje zadania zlecone wynikaj¹ce
z ustaw szczególnych oraz mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu
administracji rz¹dowej na podstawie porozumienia z organami
tej administracji a tak¿e zadania z zakresu w³a�ciwo�ci powiatu
i w³a�ciwo�ci województwa - na podstawie porozumieñ z tymi
jednostkami samorz¹du terytorialnego.

5. Zadania zlecone i wykonywane na podstawie porozu-
mieñ, gmina wykonuje po zapewnieniu �rodków finansowych.

§ 4.1. W celu wykonywania zadañ Gmina tworzy jednostki
organizacyjne.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi za-
³¹cznik nr 4 do Statutu.

Rada Gminy

§ 5.1. Rada sk³ada siê z 15 radnych wybieranych przez
uprawnionych mieszkañców Gminy.

§ 6.1. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady zwo³ywana
jest i prowadzona na zasadach okre�lonych w art. 20 ust. 2 - 2c
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ustawy o samorz¹dzie gminnym.
2. Na pierwszej sesji Rada Gminy:
1) wybiera przewodnicz¹cego Rady,
2) wybiera wiceprzewodnicz¹cego Rady,

Radni

§ 7. Prawa i obowi¹zki radnych oraz ograniczenia zwi¹za-
ne z wykonywaniem mandatu radnego okre�laj¹ art. 24a - 24h i
art. 25 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

§ 8. O nieobecno�ci w obradach Rady Gminy i posiedze-
niach komisji sta³ych Radny powinien powiadomiæ Przewodni-
cz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

§ 9. 1. Radni Gminy mog¹ tworzyæ kluby radnych wed³ug
przyjêtych przez siebie kryteriów.

2. Klub radnych liczy co najmniej  5 radnych.
3. Powstanie klubu radnych podlega pisemnemu zg³o-

szeniu Przewodnicz¹cemu Rady Gminy, który dokonuje wpisu
klubu do rejestru klubu radnych. W zg³oszeniu podaje siê na-
zwê klubu i jego sk³ad. Ka¿da zmiana w sk³adzie klubu wymaga
zg³oszenia i wpisania do rejestru klubu radnych.

4. Zebrania klubów radnych na ich wniosek mog¹ odby-
waæ siê w obiektach zarz¹dzanych przez Gminê.

5. Stanowisko klubu radnych mo¿e byæ prezentowane na
sesji Rady Gminy.

6. Dzia³alno�æ klubów radnych nie mo¿e obci¹¿aæ bud¿e-
tu gminy.

Seje Rady Gminy

§ 10. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okre�lone w usta-
wie o samorz¹dzie gminnym oraz innych przepisach prawa.

2. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku po-
siedzeñ.

3. Termin kolejnego posiedzenia w ramach jednej sesji
ustala Przewodnicz¹cy Rady i zawiadamia ustnie na posiedze-
niu.

4. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planach
pracy Rady.

5. Sesj¹ zwyczajn¹ mo¿e byæ tak¿e sesja nie przewidzia-
na w planie pracy  a zwo³ana przez Przewodnicz¹cego Rady
Gminy z zachowaniem zasad zawiadamiania radnych okre�lo-
nych w § 14 ust. 2 i 3.

§ 11.1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady
Gminy ustalaj¹c porz¹dek obrad, miejsce, dzieñ i godzinê roz-
poczêcia sesji.

2. O terminie i miejscu sesji zawiadamia siê radnych co
najmniej 4 dni przed ustalonym terminem.

3. Do zawiadomienia o sesji do³¹cza siê materia³y okre-
�lone w art. 20 ust.1 ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz inne
niezbêdne materia³y zwi¹zane z tematyk¹ sesji, w tym pisemne
uzasadnienia do projektu uchwa³ i teksty zmienionych uchwa³.

4. W razie nie zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2,
na wniosek radnych Rada mo¿e postanowiæ o odroczeniu se-
sji.

Wniosek w sprawie odroczenia sesji mo¿e byæ zg³oszony
po otwarciu sesji ale przed przedstawieniem porz¹dku obrad.
W takim przypadku Przewodnicz¹cy Rady dokonuje ponownego
zwo³ania sesji.

§ 12.1. Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia mieszkañców
Gminy o terminie, miejscu i porz¹dku obrad sesji, w terminie co

najmniej 3 dni przed sesj¹. Zawiadomienia umieszczane s¹ na
tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i poprzez So³tysów na ta-
blicach og³oszeñ w poszczególnych so³ectwach oraz na stronie
internetowej Gminy.

2. Szczegó³ow¹ listê zaproszonych go�ci na sesjê ustala
przewodnicz¹cy Rady w porozumieniu z Wójtem Gminy.

§ 13. W miejscu obrad Rady nale¿y zapewniæ miejsca dla
radnych, osób zaproszonych i publiczno�ci.

§ 14.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
przewodnicz¹cego formu³y: "otwieram sesjê Rady Gminy w Wil-
kowie".

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podsta-
wie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad, a w przypadku braku
quorum podejmuje decyzjê o przerwaniu sesji.

3. Przewodnicz¹cy podejmuje decyzjê o przerwaniu sesji
równie¿ w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie ob-
rad, wyznaczaj¹c jednocze�nie termin kolejnego posiedzenia w
ramach sesji.

4. Fakt przerwania sesji oraz jego przyczyny odnotowuje
siê w protokole sesji.

5. Po stwierdzeniu prawomocno�ci obrad Przewodnicz¹-
cy stawia pytanie o zg³aszanie wniosków w sprawie zmiany po-
rz¹dku obrad.

6. Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê porz¹dku ob-
rad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy z radnych oraz Wójt Gminy.

7. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku ob-
rad w trybie przewidzianym w art. 20 ust. 1a ustawy o samorz¹-
dzie gminnym.

§ 15.1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug ustalo-
nego porz¹dku.

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

3. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy udziela g³osu w spra-
wie zg³oszenia wniosków o charakterze formalnym, których
przedmiotem mog¹ byæ w szczególno�ci sprawy: stwierdzenia
quorum, zakoñczenia dyskusji, zamkniêcia listy mówców, ogra-
niczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów, przeliczenia g³osów,
odes³ania sprawy lub projektu uchwa³y do komisji Rady.

4. Wnioski formalne dotycz¹ce tej samej sprawy Przewod-
nicz¹cy poddaje pod g³osowanie Rady, w kolejno�ci ich zg³o-
szenia.

§ 16.1. W sprawach rozpatrywanych na sesji, Rada po-
dejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³.

2. Uchwa³y Rady stanowi¹ odrêbne dokumenty z wyj¹t-
kiem uchwa³ o charakterze proceduralnym, które s¹ odnotowy-
wane w protokole z sesji.

§ 17. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada Wójt Gminy, sta-
³e komisje Rady, kluby radnych oraz radni w liczbie co najmniej
3 osób.

§ 18. 1. Zasady i tryb podejmowania uchwa³ okre�lone s¹
w art. 14 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

2. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesie-
nie rêki. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano "za", "prze-
ciw" oraz "wstrzymuj¹ce siê".

§ 19.  1. W przypadku ustawowego wymogu tajnego g³o-
sowania Rada ustala ka¿dorazowo sposób g³osowania.

2. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana na sesji spo�ród radnych w g³osowaniu jawnym.

3. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
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wania obja�nia sposób g³osowania i sprawdza czy g³osowanie
odbywa siê w obecno�ci wymaganej liczby radnych.

4. Komisja skrutacyjna przeprowadza g³osowanie. Radni
g³osuj¹ za pomoc¹ kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady.

Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano w sposób
ustalony dla danego g³osowania.

5. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skruta-
cyjnej odczytuje protokó³ z wynikami g³osowania.

§ 20. 1. Uchwa³y Rady stanowi¹ce odrêbny dokument
powinny zawieraæ:

1) kolejny numer uwzglêdniaj¹cy numer sesji (cyframi
rzymskimi), kolejny  numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok
podjêcia (dwie ostatnie cyfry),

2) datê podjêcia i tytu³,
3) podstawê prawn¹,
4) czytelnie zredagowan¹ czê�æ merytoryczn¹,
5) w przypadku uchwa³y dotycz¹cej zobowi¹zañ finanso-

wych  - wskazanie �róde³ dochodów, z których zobowi¹zania zo-
stan¹ pokryte,

6) okre�lenie organów odpowiedzialnych za wykonanie
uchwa³y,

7) termin wej�cia w ¿ycie i ewentualnie czas jej obowi¹zy-
wania.

2. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, a w razie jego
nieobecno�ci Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

3. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³
i przechowuje wraz z protoko³em z sesji.

4. Uchwa³y przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom do re-
alizacji.

§ 21. 1. W porz¹dku obrad na pocz¹tku ka¿dej sesji prze-
widuje siê zg³aszanie interpelacji przez radnych.

2. Interpelacje sk³ada siê w istotnych sprawach zwi¹za-
nych z zakresem dzia³ania organów Gminy.

3. W miarê mo¿liwo�ci, w zale¿no�ci od charakteru spra-
wy bêd¹cej przedmiotem interpelacji, Wójt Gminy lub wyznaczo-
na przez niego osoba udziela odpowiedzi w koñcowej czê�ci
obrad lub na nastêpnej sesji Rady.

4. Na wniosek radnego sk³adaj¹cego interpelacjê, Wójt
Gminy udzieli odpowiedzi na pi�mie w terminie 14 dni.

5. Na wniosek radnego Rada Gminy mo¿e w³¹czyæ spra-
wê rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacjê do porz¹dku
obrad sesji.

6. Interpelacje mog¹ byæ sk³adane równie¿ na pi�mie.
7. Porz¹dek obrad sesji powinien obejmowaæ sprawoz-

danie Wójta o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzy-
sesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwa³ Rady Gminy.

8. Sprawozdanie sk³ada Wójt Gminy lub wyznaczona przez
Wójta osoba.

9. Pisemne sprawozdanie Wójta wyk³ada siê do wgl¹du
podczas bie¿¹cej sesji Rady Gminy.

10. Porz¹dek  obrad  powinien  te¿  uwzglêdniaæ   mo¿li-
wo�æ   sk³adania   zapytañ i wolnych wniosków przez radnych
oraz So³tysów we wszystkich sprawach, które dotycz¹ zakresu
dzia³ania Rady i funkcjonowania So³ectwa.

11. Odpowiedzi  na  zg³oszone  zapytania  i   wnioski   udzie-
laj¹:   przewodnicz¹cy

Rady, przewodnicz¹cy poszczególnych komisji, Wójt Gmi-
ny lub wyznaczony pracownik.

§ 22. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem sesji i przestrzeganiem porz¹dku obrad.

2.  W ramach posiedzenia prowadz¹cy obrady mo¿e wpro-
wadzaæ krótkie przerwy.

3. W przypadku stwierdzenia, ¿e radny w swoim wyst¹pie-

niu odbiega od przedmiotu obrad, przekracza czas wyst¹pienia
lub je�li zachowanie radnego zak³óca porz¹dek obrad b¹d� uchy-
bia powadze sesji, Przewodnicz¹cy mo¿e zwróciæ mu uwagê, a
gdy to nie odniesie skutku mo¿e odebraæ radnemu g³os.

4. W ramach realizacji porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy
mo¿e udzieliæ g³osu zaproszonym na sesjê osobom spoza gro-
na radnych oraz osobom spo�ród publiczno�ci.

5. Przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio do uczestnicz¹-
cych w sesji osób spoza grona radnych, z tym, ¿e po bezskutecz-
nym przywo³aniu do porz¹dku, Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ
opuszczenie sali obrad.

§ 23. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: "zamykam sesjê Rady
Gminy w Wilkowie".

2. Przepis ust. 1 dotyczy równie¿ sesji, która objê³a wiêcej
ni¿ jedno posiedzenie.

§ 24. 1. Wójt Gminy zapewnia warunki organizacyjne nie-
zbêdne dla prawid³owego przebiegu sesji Rady Gminy, dotycz¹-
ce zw³aszcza miejsca obrad oraz bezpieczeñstwa radnych i in-
nych uczestników sesji, a tak¿e porz¹dku po jej zakoñczeniu.

2. Obs³ugê posiedzeñ Rady Gminy oraz komisji (protoko-
³owanie, wysy³anie zawiadomieñ, przekazywanie uchwa³ do re-
alizacji itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Gminy w Wilkowie.

§ 25. 1. Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê pisemny protokó³,
stanowi¹cy urzêdowy zapis przebiegu sesji.

2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na ta�mê magne-
tofonow¹, któr¹ przechowuje siê z ostatnich 3. sesji.

3. Protokó³ z sesji powinien zawieraæ:
1) numer, datê, miejsce i czas trwania posiedzenia,
2) liczbê radnych obecnych na posiedzeniu,
3) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posie-

dzenia,
5) porz¹dek obrad,
6) przebieg  obrad,  streszczenie  wyst¹pieñ  i  dyskusji

oraz  tekst zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
7) przebieg  g³osowania  z  podaniem  liczby  oddanych

g³osów  "za",  "przeciw"  i  "wstrzymuj¹cych siê",
8) numery i tytu³y uchwa³,
9) podpisy Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej pro-

tokó³.
4. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych oraz

odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, podjête przez Radê uchwa³y
i inne dokumenty stanowi¹ce przedmiot obrad sesji, które sta-
nowi¹ integraln¹ czê�æ protoko³u.

5. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi ³amanymi
przez dwie ostatnie cyfry roku. Now¹ numeracjê rozpoczyna siê
z pocz¹tkiem kadencji Rady Gminy.

6. Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du radnym w siedzibie
Rady oraz na nastêpnej sesji.

7. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do pro-
toko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹-
cy po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu ta�my z nagra-
niem przebiegu sesji.

8. Protokó³ jest przyjmowany przez Radê na nastêpnej
sesji w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obec-
no�ci co najmniej po³owy sk³adu Rady.

Komisje Rady Gminy

§ 26. 1. Ogólne zasady powo³ywania komisji Rady Gminy
okre�la art. 21 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

2. Rada okre�la sk³ad osobowy komisji i powo³uje jej prze-
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wodnicz¹cego.
W trakcie  kadencji Rada mo¿e zmieniaæ sk³ad osobowy  i

przewodnicz¹cego komisji.
3. Ka¿dy radny powinien byæ cz³onkiem co najmniej jednej

i nie wiêcej ni¿ dwóch komisji sta³ych.
4. Rada mo¿e na wniosek radnych i Wójta Gminy powo³aæ

do okre�lonych zadañ komisje dora�ne, ustalaj¹c ich przedmiot
dzia³ania i sk³ad osobowy.

§ 27. Z zastrze¿eniem § 34  do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) rozpatrywanie  i  opiniowanie   spraw   przekazanych

komisji  przez    Radê i Wójta  Gminy   oraz  spraw  przedk³ada-
nych   przez  cz³onków  komisji,

2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ Rady,
4) opracowanie   podstawowych   kierunków   i  progra-

mów   dzia³añ  oraz   koordynacja planów pracy Rady.

§ 28. 1. Komisje dzia³aj¹ w oparciu o roczne plany pracy
zatwierdzone przez Radê.

2. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia uchwalaj¹c opinie i
wnioski.

3. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co najmniej
po³owy ogólnej liczby cz³onków komisji.

§ 29. 1. Pracami komisji kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Przewodnicz¹cy komisji zwo³uje posiedzenia i ustala

porz¹dek obrad.
3. Posiedzenia komisji s¹ prawomocne, gdy uczestniczy

w nich co najmniej po³owa sk³adu komisji.
4. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
5. Przewodnicz¹cy sta³ych komisji co najmniej raz w roku

przedstawiaj¹ na sesji Rady Gminy sprawozdania z dzia³alno-
�ci komisji.

§ 30.1. Komisje w realizacji zadañ o charakterze kom-
pleksowym nale¿¹cym do w³a�ciwo�ci kilku komisji powinny
odbywaæ wspólne posiedzenia oraz wspólnie uchwalaæ opinie
i wnioski.

2. Komisje mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowied-
nimi komisjami innych Rad Gmin a tak¿e z organizacjami spo-
³ecznymi i zawodowymi.

3. Dla wykonywania swych zadañ Komisje za zgod¹ Rady
mog¹ zapraszaæ wybranych przez siebie specjalistów.

§ 31.1. Z ka¿dego posiedzenia komisji Rady Gminy pra-
cownik prowadz¹cy obs³ugê Rady sporz¹dza protokó³, w którym
odnotowuje przebieg posiedzenia oraz uchwalone opinie i wnio-
ski. Je¿eli w terminie do 3 tygodni od posiedzenia cz³onkowie
komisji nie wnios¹ uwag do tre�ci protoko³u - protokó³ uwa¿a
siê za formalnie przyjêty przez Komisjê

2. Protoko³y z posiedzeñ ka¿dej z powo³anych komisji nu-
meruje siê kolejnymi w trakcie kadencji cyframi arabskimi ³a-
manymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

3. Protoko³y z posiedzeñ komisji przechowuje siê na sta-
nowisku pracy do obs³ugi Rady Gminy.

4. Rozstrzygniêcia podjête przez komisje przewodnicz¹cy
komisji przedk³ada Radzie Gminy b¹d� przekazuje zaintereso-
wanym jednostkom.

Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjej

§ 32. 1. Sk³ad i zadania Komisji Rewizyjnej zwanej dalej
"Komisj¹" okre�la art. 18a ustawy o samorz¹dzie gminnym.

2. Komisja podlega wy³¹cznie Radzie Gminy i dzia³a w jej
imieniu.

§ 33. 1. Komisja pracuje wed³ug rocznych planów pracy
zatwierdzonych przez Radê Gminy.

2. Komisja przeprowadza kontrole zgodnie z zatwierdzo-
nym planem.

3. Rada mo¿e te¿ zleciæ komisji przeprowadzenie kontroli
o charakterze dora�nym.

4. Rada zlecaj¹c komisji przeprowadzenie kontroli okre-
�la szczegó³owo zakres, przedmiot i podmiot kontroli, oraz ter-
min jej przeprowadzenia.

§ 34. 1. Prac¹ Komisji kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Przewodnicz¹cy Komisji:
1) organizuje pracê Komisji,
2) zwo³uje posiedzenia i kieruje obradami Komisji,
3) ustala porz¹dek posiedzenia i listê osób zaproszonych,
4) sk³ada Radzie sprawozdanie z dzia³alno�ci Komisji.

§ 35.1. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w
nim co najmniej po³owa sk³adu Komisji.

2. Rozstrzygniêcia podejmowane przez Komisjê zapada-
j¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy
ogólnej liczby cz³onków Komisji.

3. Rozstrzygniêcia Komisji maj¹ formê uchwa³, opinii i
wniosków i s¹ przedk³adane Radzie.

§ 36.1. Podstawow¹ form¹ dzia³ania Komisji s¹ kontrole.
2. Przedmiotem dzia³alno�ci kontrolnej jest dzia³alno�æ

Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych
w zakresie:

1) gospodarki finansowej, w tym wykonania bud¿etu Gminy,
2) gospodarowania mieniem komunalnym,
3) przestrzegania  i  realizacji  postanowieñ Statutu Gminy

i uchwa³  Rady Gminy,
4) realizacji zadañ Gminy okre�lonych przepisami prawa.

§ 37. Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o nastê-
puj¹ce kryteria:

1) legalno�ci,
2) gospodarno�ci.
3) rzetelno�ci,
4) celowo�ci.

§ 38. 1. Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia Wójta Gminy
i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadze-
nia kontroli co najmniej na 7 dni przed terminem kontroli.

2. Kontrolê przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
po³owy liczby cz³onków.

3. Cz³onkowie komisji dzia³aj¹ na podstawie imiennego
upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez
Przewodnicz¹cego Rady

§ 39. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹-
zany do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków
lokalowych i technicznych niezbêdnych

do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania czynno�ci kontrolnych Komisja

jest zobowi¹zana do przestrzegania:
1) przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹-

zuj¹cych  na terenie kontrolowanej jednostki,
2) przepisów   o  ochronie   informacji  niejawnych   i  o

ochronie   danych osobowych w zakresie obowi¹zuj¹cym w da-
nej jednostce.

3. Dzia³alno�æ Komisji nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹ce-
go w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy.

§ 40. Komisja upowa¿niona jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ jednostki kontrolowanej,
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2) wgl¹du  do  akt   i  dokumentów   znajduj¹cych  siê   w
kontrolowanej  jednostce  zwi¹zanych z jej dzia³alno�ci¹,  z wy-
j¹tkiem indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) wystêpowania z wnioskiem do Rady o powo³anie bie-

g³ego do zbadania  spraw bêd¹cych przedmiotem kontroli,
5) ¿¹dania od kierownika kontrolowanej jednostki z³o¿e-

nia ustnych i pisemnych wyja�nieñ w sprawach dotycz¹cych
przedmiotu kontroli,

6) przyjmowania o�wiadczeñ od pracowników kontrolo-
wanej jednostki.

§ 41. Zadaniem Komisji jest:
1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
2) ustalenie nieprawid³owo�ci i uchybieñ oraz skutków i

przyczyn  ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za
ich powstanie,

3) opracowanie wniosków pokontrolnych.

§ 42. 1. Z przebiegu kontroli Komisja sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹ wszyscy  jej cz³onkowie oraz kierownik jednostki
kontrolowanej.

2. Protokó³ kontroli powinien zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz g³ówne dane oso-

bowe kierownika,
2) imiona i nazwiska cz³onków Komisji,
3) okre�lenie zakresu i przedmiotu kontroli oraz podstawy

prawnej,
4) czas trwania kontroli,
5) ustalenia dokonane w trakcie kontroli,
6) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki,
7) wykaz za³¹czników.
3. Protokó³ sporz¹dza siê w 4 jednobrzmi¹cych egzem-

plarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontro-
lowanej, drugi - Przewodnicz¹cy Rady Gminy, trzeci - Wójt Gminy
a czwarty egzemplarz pozostaje w aktach Komisji.

§ 43. 1. Komisja w terminie 14 dni od daty zakoñczenia
kontroli formu³uje zalecenia

i wnioski w sprawie:
1) usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owo�ci,
2) wyci¹gniêcia  przez  zwierzchnika   konsekwencji   s³u¿-

bowych   wobec winnych,
3) ewentualnego skierowania sprawy do pañstwowych

organów kontroli  i  �cigania.
2. Zalecenia  i wnioski, o których mowa w ust. 1, Komisja

kieruje do Rady celem uzyskania zatwierdzenia a nastêpnie do
Wójta Gminy i kierownika kontrolowanej jednostki.

3. Kierownik jednostki jest zobowi¹zany zawiadomiæ, w
terminie nie d³u¿szym ni¿ 10 dni Komisjê i przewodnicz¹cego
Rady o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

4. Komisja dokonuje kontroli realizacji wniosków i zale-
ceñ pokontrolnych.

§ 44. 1. Wyniki swoich dzia³añ Komisja przedstawia Ra-
dzie w formie sprawozdañ rocznych - zgodnie z planem pracy i
okresowych - w przypadku kontroli dora�nych.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ w szczególno�ci:
1) zwiêz³y  opis  wyników  kontroli  ze  wskazaniem przy-

czyn ujawnionych   nieprawid³owo�ci,
2) sprawozdanie ze sposobu realizacji wniosków pokon-

trolnych.

Tryb pracy Wójta Gminy

45. Wójt Gminy wykonuje:
1) uchwa³y Rady Gminy,

2) inne zadania okre�lone ustawami, przepisami wyda-
nymi na podstawie ustaw i niniejszym Statutem.

Zasady  dostêpu i korzystania z dokumentów wynikaj¹-
cych z wykonania zadañ publicznych przez organy gminy

§ 46. 1. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty wynikaj¹-
ce z wykonywania zadañ publicznych wymienionych przedmio-
towo w art. 7 ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz art. 6 ustawy
o dostêpie do informacji publicznej.

Dokumentami tymi s¹:
1) protoko³y z sesji rady Gminy,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji Re-

wizyjnej,
3) sprawozdania z dzia³alno�ci miêdzysesyjnej Wójta

Gminy,
4) uchwa³y Rady Gminy,
5) wnioski, opinie i stanowiska komisji Rady.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 1-2 podlegaj¹

udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie ze Statutem
Gminy.

§ 47. 1. Udostêpnienie dokumentu nastêpuje po wype³-
nieniu wniosku zawieraj¹cego dane wnioskodawcy, rodzaj do-
kumentu i sprawê, której dotyczy oraz datê i podpis wniosko-
dawcy.

2. Dokument winien byæ udostêpniony nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku - po spe³nieniu wymogu
okre�lonego w  § 59 ust. 2.

§ 48.1. Dokumenty, o których mowa w § 46, udostêpniane
s¹ w obecno�ci pracownika Urzêdu Gminy w komórce organi-
zacyjnej Urzêdu  zajmuj¹cej siê obs³ug¹ organów Gminy lub w
innym miejscu w siedzibie Urzêdu wskazanym przez Wójta
Gminy, w dniach i godzinach pracy Urzêdu Gminy.

2. Wójt Gminy odmówi udostêpnienia dokumentów lub
jego fragmentów, je¿eli zawieraj¹ informacje chronione przed
ujawnieniem na podstawie ustaw.

3. Odmowa udostêpnienia, na ¿¹danie wnioskodawcy,
nastêpuje na pi�mie z podaniem przepisu prawa stanowi¹ce-
go podstawê odmowy, w ci¹gu 14 dni od z³o¿enia wniosku.

4. Je¿eli mo¿liwe jest oddzielenie fragmentów dokumen-
tu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpniania z przyczyn, o któ-
rych mowa w ust. 2, udostêpnia siê pozosta³¹ czê�æ dokumentu.

5. Z przyczyn, o których mowa w ust. 2, zamiast orygina³u
mo¿e byæ udostêpniona kserokopia wykonana z pominiêciem
fragmentów objêtych ochron¹.

§ 49. Z dokumentów, o których mowa w § 46, obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi z wy³¹czeniem spo-
rz¹dzania i wydawania przez pracownika Urzêdu kserokopii  lub
odpisów.

§ 50. Udostêpnianie i korzystanie z dokumentów odbywa
siê nieodp³atnie.

§ 51. Wójt Gminy upowa¿ni pracowników Urzêdu Gminy
do podejmowania czynno�ci, o których mowa w niniejszym roz-
dziale.

Mienie komunalne i gospodarka finansowa Gminy

§ 52. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym
okre�lone s¹  w  art.  43 - 50  ustawy o samorz¹dzie gminnym.

§ 53. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Gminy
okre�laj¹ przepisy art. 51-63 ustawy o samorz¹dzie gminnym
oraz ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pó�niejszymi zmianami) i ustawa z
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dnia 26 listopada 1998 r.  o  dochodach  jednostek  samorz¹du
terytorialnego  w  latach 1999 - 2003 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z
pó�niejszymi zmianami).

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 54. 1. W sk³ad Gminy wchodz¹ jednostki pomocnicze -
so³ectwa.

2. Tworzenie, ³¹czenie, podzia³ i znoszenie so³ectw oraz
zmiana ich granic nastêpuje w formie uchwa³y Rady Gminy.

3. Rozstrzygniêcia w sprawach okre�lonych w ust. 2 mog¹
byæ dokonywane  z inicjatywy Rady Gminy lub mieszkañców
obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmowaæ.

4. W  przypadku  inicjatywy  Rady  Gminy, radni opracowuj¹
projekt uchwa³y  a Rada powiadamia o swojej inicjatywie miesz-
kañców.

5. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednost-
ki pomocniczej poprzedzone jest przeprowadzeniem konsulta-
cji z mieszkañcami danego obszaru.

6. Szczegó³owe zasady przeprowadzania konsultacji okre-
�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy.

§ 55. 1. Przebieg granic jednostek pomocniczych powi-
nien uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, ko-
munikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Granice, szczegó³ow¹ organizacjê i zakres dzia³ania
so³ectw oraz ich organów okre�la Rada Gminy odrêbnymi sta-
tutami nadanymi tym jednostkom.

§ 56. 1. So³ectwa prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

2. So³ectwa samodzielne zarz¹dzaj¹ znajduj¹cymi siê na
terenie ich dzia³ania i powierzonymi im sk³adnikami mienia
Gminy w ramach zwyk³ego zarz¹du.

3. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectw sprawuj¹ organy
Gminy.

4. So³ectwa podlegaj¹ nadzorowi organów Gminy na za-
sadach okre�lonych w statutach tych jednostek.

§ 57. So³tys nie  bêd¹cy  radnym uczestniczy  w  pracach
Rady  z  prawem  wystêpowania  z g³osem doradczym, zg³asza-
nia wniosków i zapytañ, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Dariusz Ku�mierczyk

Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Wilków

Wykaz
jednostek organizacyjnych Gminy

1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Wilkowie.
2. Publiczne Gimnazjum w Wilkowie.
3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Bukowiu.
4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Pagowie
   (na podstawie uchwa³y Nr IV/24/03 Rady Gminy w

Wilkowie z dnia 27 lipca 2003 r. likwidacja szko³y nast¹pi z
dniem 31 sierpnia 2003 r.).

5. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach.
6. Publiczne Przedszkole w Wilkowie.

Gminne instytucje klutury:

7. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Bukowiu.
8. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Idzikowicach.
9. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie.
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