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Na podstawie art.4 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r. o
utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz.
622 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z  art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr
142, poz.1591 z pó�n. zm.), Rada Miejska w Brzegu uchwala, co
nastêpuje:

§1. Ilekroæ w dalszej czê�ci uchwa³y jest mowa o:
1/ ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia

13 wrze�nia z 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach,
2/ w³a�cicielach nieruchomo�ci - nale¿y przez to rozu-

mieæ tak¿e wspó³w³a�cicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jed-
nostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomo�æ w za-
rz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieru-
chomo�ci¹,

3/ chodniku - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ pasa drogo-
wego przeznaczon¹ dla ruchu pieszego,

4/ odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ od-
pady sta³e i ciek³e w rozumieniu przepisów o odpadach,

5/ podmiotach uprawnionych - nale¿y przez to rozumieæ
gminne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki i osoby fi-
zyczne, które maj¹ zezwolenie w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i trans-
portu nieczysto�ci ciek³ych, zbiórki pad³ych zwierz¹t i prowadze-
nia schronisk dla zwierz¹t,

6/ urz¹dzeniach do gromadzenia odpadów- nale¿y przez
to rozumieæ pojemniki, kontenery na odpady komunalne,

7/ zwierzêtach gospodarskich - nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta gospodarskie wymienione w ustawie z dnia 20 sierp-
nia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodar-
skich.

Rozdzia³ I
Wymagania w zakresie utrzymania czysto�ci i porz¹d-

ku na terenie nieruchomo�ci i terenach przyleg³ych

§ 2. 1. W³a�ciciele nieruchomo�ci s¹ obowi¹zani do utrzy-
mywania na jej terenie czysto�ci, porz¹dku oraz nale¿ytego sta-
nu sanitarno-higienicznego.

2. W³a�ciciele nieruchomo�ci lub inne podmioty wskaza-
ne ustaw¹, maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego uprz¹tniêcia ze �nie-
gu, lodu, b³ota oraz innych zanieczyszczeñ chodnika bezpo�red-
nio przyleg³ego do nieruchomo�ci.

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

1/ odgarniêcie w miejsca nie powoduj¹ce zak³óceñ w ru-
chu pieszych lub pojazdów,

2/ podjêcie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej ograni-
czaj¹cych �lisko�æ chodnika,   przy czym materia³y uszorstniaj¹-
ce u¿yte do tych celów nale¿y uprz¹tn¹æ z chodnika niezw³ocznie
po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

2. Zakazuje siê zgarniania �niegu, b³ota lub innych zanie-
czyszczeñ z chodnika na jezdniê  i tereny zieleni przyulicznej.
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3. Zakazuje siê stosowania soli oraz mieszanki soli i
materia³ów uszorstniaj¹cych do zwalczania �lisko�ci na chod-
nikach, chyba ¿e inne �rodki do usuwania �lisko�ci nie bêd¹
skuteczne.

§ 4. W³a�ciciele nieruchomo�ci winni utrzymywaæ czysto�æ
i porz¹dek poprzez:

1/ uprz¹tanie ( w szczególno�ci zamiatanie, zbieranie,
zmywanie, itp. ) zanieczyszczeñ   z pomieszczeñ i urz¹dzeñ bu-
dynków wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
( w szczególno�ci sieni, klatek schodowych, korytarzy, kabin d�wi-
gowych, itp.), studzienek  (tzw. �wietlików ) piwnicznych przy-
okiennych i rur spustowych rynnowych    z kratkami czyszczako-
wymi,

2/ gromadzenie odpadów  powsta³ych w wyniku remontu
i modernizacji lokali (np. gruzu, itp.) w specjalnych do tego przy-
stosowanych pojemnikach i niezw³oczne ich usuwanie,

3/ wystawianie odpadów wielkogabarytowych do uprz¹t-
niêcia tylko w terminach ustalonych przez podmiot, z którym za-
warta jest umowa  na wywóz odpadów,

4/ wymianê piasku w piaskownicach zlokalizowanych na
terenie nieruchomo�ci raz w roku   w okresie wiosennym oraz w
razie potrzeby w trakcie sezonu letniego,

5/ konserwacjê i naprawy urz¹dzeñ zabawowych, ³awek
itp. znajduj¹cych siê na terenie nieruchomo�ci w okresie wio-
sennym ka¿dego roku,

6/ wykaszanie terenów zieleni znajduj¹cych siê w obrêbie
nieruchomo�ci w zale¿no�ci od potrzeb, jednak nie mniej ni¿
trzy razy w roku.

§ 5. 1. W³a�ciciel nieruchomo�ci zapewnia utrzymanie czy-
sto�ci i porz¹dku przez wyposa¿enie nieruchomo�ci w  pojem-
niki i kontenery o odpowiedniej pojemno�ci, uwzglêdniaj¹cej
czêstotliwo�æ i sposób pozbywania siê odpadów z nierucho-
mo�ci.

2. Wyboru rodzaju urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów,
w³a�ciciel nieruchomo�ci dokonuje w uzgodnieniu z uprawnio-
nym podmiotem, któremu zleci³ wywóz odpadów lub zleca temu
podmiotowi wyposa¿enie nieruchomo�ci w  urz¹dzenia do gro-
madzenia odpadów,

3. Obowi¹zek ustawiania koszy na �mieci i ich opró¿nia-
nia dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹
siê na terenie zabudowanym.

§ 6. 1. Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie
nieruchomo�ci mo¿e byæ dokonywane wy³¹cznie w miejscach
na ten cel wyznaczonych, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹
wynikaj¹c¹ z przepisów prawa budowlanego.

2. Odpady winny byæ zbierane w sposób selektywny.

§ 7. 1. Odpady z terenu nieruchomo�ci nale¿y usuwaæ nie
rzadziej ni¿ raz na tydzieñ,   z zastrze¿eniem ust. 2.

2. W przypadku nieruchomo�ci, na których organizowane
s¹ imprezy masowe, wprowadza siê obowi¹zek niezw³ocznego
usuwania odpadów po zakoñczeniu imprezy.
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§ 8.  1. W³a�ciciele nieruchomo�ci w obrêbie, których znaj-
duj¹ siê tereny lub obiekty przeznaczone do u¿ytku publicznego,
maj¹ obowi¹zek ustawienia na tych terenach koszy na �mieci i
systematyczne ich opró¿nianie.

2. Zarz¹dy Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych maj¹
obowi¹zek ustawienia pojemników na odpady na terenie ogro-
dów oraz ich systematycznego opró¿niania.

§ 9. Odpady medyczne powstaj¹ce w obiektach u¿ytecz-
no�ci publicznej nale¿y gromadziæ w oddzielnych pojemnikach
spe³niaj¹cych warunki jak dla odpadów niebezpiecznych. Wy-
maganie gromadzenia odpadów medycznych w sposób oddzie-
lony od odpadów komunalnych obowi¹zuje tak¿e, gdy powstaj¹
one w zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomo�ci
dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ w zakresie us³ug medycznych lub
weterynaryjnych. Szczegó³owe zasady gromadzenia i usuwania
tego rodzaju odpadów okre�laj¹ odrêbne przepisy.

§ 10. komunalne odpady ciek³e usuwane s¹ przez pod-
mioty uprawnione na podstawie zlecenia w³a�ciciela nierucho-
mo�ci zg³oszonego z odpowiednim wyprzedzeniem wyklucza-
j¹cym przepe³nienie zbiornika (szamba).

§ 11. W³a�ciciele nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ do zle-
cania us³ug wywozowych  i unieszkodliwiania odpadów wy³¹cz-
nie podmiotom do tego uprawnionym oraz zawierania  z nimi
stosownych umów.

§12. W³a�ciciele nieruchomo�ci na ¿¹danie uprawnione-
go przedstawiciela Gminy Miasto Brzeg zobowi¹zani s¹ do udzie-
lania informacji zwi¹zanych z powstawaniem i wywozem odpa-
dów komunalnych oraz do okazania aktualnej umowy na wywóz
odpadów sta³ych i odbiorów �cieków przez uprawniony pod-
miot.

§ 13. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami
mo¿e odbywaæ siê na terenie nieruchomo�ci pod warunkiem,
¿e powstaj¹ce �cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji miejskiej
sanitarnej lub gromadzone s¹ w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usu-
niêcie, zgodnie  z przepisami o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku
w gminach. �cieki takie nie mog¹ byæ bezpo�rednio odprowa-
dzane do zbiorników wodnych lub ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami
samochodowymi mog¹ odbywaæ siê na terenie nieruchomo�ci
pod warunkiem, ¿e nie s¹ uci¹¿liwe dla danych nieruchomo�ci
i s¹siednich. Powstaj¹ce odpady winny byæ gromadzone w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzy-
maniu czysto�ci i porz¹dku w gminach oraz ustaw¹ o odpa-
dach.

Rozdzia³ II
Wymagania w zakresie utrzymania zwierz¹t domowych

§ 14. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹-
zane do zachowania bezpieczeñstwa i �rodków ostro¿no�ci,
zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwo�ci¹
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do u¿ytku publicznego.

§ 15. 1. Do obowi¹zków osób utrzymuj¹cych zwierzêta do-
mowe, a w szczególno�ci psy, nale¿y:

1/ zarejestrowanie psa,
2/ oznakowanie psa,
3/ wyposa¿enie psa w obro¿ê,
4/ prowadzenie psa na smyczy,
5/ zak³adanie kagañca w przypadku psa rasy uznanej za

agresywn¹ lub psa w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu,
6/ sta³y, skuteczny nadzór nad psami i innymi zwierzêtami

domowymi,
7/ nie wprowadzanie psów i innych zwierz¹t domowych do

obiektów u¿yteczno�ci publicznej, z wy³¹czeniem obiektów prze-
znaczonych dla zwierz¹t  jak: schroniska, lecznice, wystawy,
miejsc specjalnie wyznaczonych na terenie miasta dla przeby-
wania psów,

Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-
staj¹cych z psów przewodników.

8/ nie wprowadzanie psów i innych zwierz¹t domowych na
teren placów gier i zabaw dla dzieci, piaskownic, k¹pielisk oraz
terenów oznakowanych zakazem,

9/ usuwanie zanieczyszczeñ pozostawionych przez psy i
inne zwierzêta domowe  w obiektach i innych terenach przezna-
czonych do u¿ytku publicznego, a w szczególno�ci na chodni-
kach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zieleni  (zieleñ-
cach, parkach, itp.) poprzez umieszczenie ich w szczelnych opa-
kowaniach. Tak zebrane zanieczyszczenia nale¿y gromadziæ w
urz¹dzeniach na odpady komunalne. Dopuszcza siê unieszko-
dliwianie zanieczyszczeñ w instalacjach kanalizacji sanitarnej,

Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-
staj¹cych z psów przewodników,

10/ niedopuszczanie do d³ugotrwa³ego zak³ócania ciszy i
spokoju przez zwierzêta domowe, szczególnie w godzinach noc-
nych.

2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z na³o¿onym kagañcem,
jest dozwolone jedynie w miejscach nie uczêszczanych przez
ludzi lub w miejscach do tego wyznaczonych i tylko w sytuacji
gdy posiadacz ma mo¿liwo�æ sprawowania kontroli nad jego
zachowaniem.

3. Zwolnienie psów ze smyczy bez kagañca jest dozwolo-
ne wy³¹cznie na terenie nieruchomo�ci nale¿ycie ogrodzonej, w
sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa i wyklucza-
j¹cy dostêp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczk¹
ze stosownym ostrze¿eniem.

§ 16. 1. Osoby utrzymuj¹ce psa zobowi¹zane s¹ do jego
zarejestrowania i oznakowania w terminie 14 dni od wej�cia w
posiadanie psa.

2. Rejestracja i oznakowanie psa nastêpuje po okazaniu
aktualnego za�wiadczenia potwierdzaj¹cego przeprowadzenie
szczepienia psa przeciw w�ciekli�nie oraz dowodu op³aty po-
datku od posiadania psa.

3. Zg³oszenia psów do rejestracji przyjmuje wyznaczony
pracownik w Urzêdzie Miasta.

4. Oznakowanie psa polega na umieszczeniu na obro¿y
znaczka identyfikacyjnego, który wydawany jest nieodp³atnie przy
rejestracji psa.

5. Wpis w miejskim rejestrze psów obejmuje nastêpuj¹-
ce dane: nazwisko, imiê, adres zamieszkania osoby utrzymuj¹-
cej psa, numer znaczka identyfikacyjnego.

6. Osoba utrzymuj¹ca psa ma obowi¹zek jego wyreje-
strowania w podmiocie okre�lonym     w ust. 3 w terminie 14 dni
od dnia zbycia lub padniêcia psa.

7. W przypadku zmiany osoby utrzymuj¹cej psa dotych-
czasowy posiadacz i nowy posiadacz s¹ zobowi¹zani zawiado-
miæ podmiot okre�lony w ust. 3 w terminie 14 dni o tej zmianie.

8. W³a�ciciele psów, bêd¹cych ich posiadaczami w mo-
mencie wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w terminie 2 miesiê-
cy dokonuj¹ rejestracji psów w podmiocie okre�lonym w ust. 3.

9. W³a�ciciele psów s¹ zobowi¹zani do dokonywania
szczepieñ ochronnych przeciwko w�ciekli�nie.

10.  W³a�ciciele psów maj¹ obowi¹zek dokonywania op³at
podatku od posiadania psów zgodnie z odrêbn¹ uchwa³¹.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 70 - 5730 -        Poz. 1321

§ 17. W³a�ciciele nieruchomo�ci winni zg³aszaæ w Stra¿y Miej-
skiej fakt przebywania w obrêbie ich nieruchomo�ci psów i ko-
tów bezdomnych stwarzaj¹cych zagro¿enie.

Rozdzia³ III
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na tere-

nie miasta

§ 18. 1. Dokonuje siê podzia³u miasta na trzy strefy ze wzglê-
du na utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich i go³êbi

2. Stref¹ I w rozumieniu niniejszej uchwa³y jest czê�æ mia-
sta po³o¿ona w obrêbie nastêpuj¹cych ulic: D³uga, M³ynarska,
Staromiejska, Jab³kowa, Mleczna, Rynek, Sukiennice, Dzier¿o-
nia, Piastowska.

3. Stref¹ II w rozumieniu niniejszej uchwa³y jest czê�æ mia-
sta po³o¿ona w obrêbie ulic nie ujêtych w strefie I i III.

4. Stref¹  III w rozumieniu niniejszej uchwa³y jest czê�æ
miasta po³o¿ona w obrêbie ulic: Cegielniana, Grobli,  Plac Drzew-
ny, B³onie, Wa³ �luzowy, Strzelecka, Kêpa M³yñska, O³awska, Sta-
robrzeska.

5. Dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich
takich jak: drób i króliki oraz go³êbi w III strefie oraz w domkach
jednorodzinnych w ilo�ci nie wiêkszej ni¿: drób 10 sztuk i króliki
20 sztuk, go³êbi 50 sztuk. Wiêksze ich ilo�ci wymagaj¹ zgody
u¿ytkowników granicz¹cych nieruchomo�ci.

6. Utrzymywanie zwierz¹t wymienionych w ust.5 powinno
odbywaæ siê poza budynkami mieszkalnymi, w odpowiednio
wydzielonym i urz¹dzonym miejscu oddalonym co najmniej:

- 10 m od otworów okiennych i drzwiowych budynków s¹-
siadów,

- 5 m od granicy s¹siednich nieruchomo�ci.

Rozdzia³ IV
Inne postanowienia

§ 19. 1. Zabrania siê spalania jakichkolwiek odpadów.
2. Dopuszcza siê spalanie wysuszonych resztek ro�linnych

na terenach przydomowych    i ogrodów dzia³kowych. Spalanie

nie mo¿e stanowiæ uci¹¿liwo�ci dla gruntów s¹siaduj¹cych.
§ 20. Na nieruchomo�ciach przeznaczonych do u¿ytku

publicznego zabrania siê:
- parkowania na terenach zieleni,
- mycia i naprawy pojazdów samochodowych,
- pozostawiania niesprawnych pojazdów /wyrejestrowa-

nych z ruchu/,
- niszczenia elewacji budynków, ogrodzeñ , drzew i in-

nych podobnych obiektów przez naklejanie plakatów, reklam,
pisanie hase³ b¹d� wykonywanie rysunków bez zgody w³a�ci-
ciela.

§ 21. 1. Zobowi¹zuje siê wszystkich w³a�cicieli nieru-
chomo�ci zabudowanych do dokonywania deratyzacji dwa razy
w roku, w terminach okre�lanych ka¿dorazowo przez Burmi-
strza Miasta.

2. W przypadku nie wykonania zabiegu w okre�lonym
terminie, jednostka wyznaczona przez Burmistrza Miasta do-
kona zabiegu na koszt w³a�ciciela.

3. W przypadku wyst¹pienia plagi szczurów, w okresie po
przeprowadzonej akcji, w³a�ciciele nieruchomo�ci zabudowa-
nej przeprowadzaj¹ dodatkow¹ akcjê poza ustalonym termi-
nem.

§ 22. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Brzeg.

§ 23. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Brzegu
Nr XXXVI/258/97 z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie "Zasad
utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Miasta Brzeg".

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

Przewdonicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust. 2 pkt. 3
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 152 poz. 1591) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985.r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71  poz. 838 z pó�n. zm.), po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du
Powiatu ( uchwa³a Nr 23/56/03  z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie
wyra¿enia opinii dotycz¹cej zaliczenia dróg i ulic wymienionych
w za³¹czniku nr 6 do uchwa³y Nr 330/2003 Zarz¹du Wojewódz-
twa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. na terenie Miasta i
Gminy Dobrodzieñ do kategorii dróg gminnych)  - Rada Miejska
w Dobrodzieniu uchwala, co  nastêpuje:

§ 1. Zalicza siê ulice wykazane w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y do kategorii dróg gminnych.

§ 2 . Tre�æ niniejszej uchwa³y nale¿y podaæ do publicznej
wiadomo�ci przez:

1/ publikacjê w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego,

2/ og³oszenie w prasie lokalnej,
3/ wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gmi-

ny w Dobrodzieniu.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr 163/XXIV/87 Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Czêstochowie z dnia 28 grudnia 1987 r. w
sprawie zaliczenia do kategorii dróg lokalnych miejskich i dróg
gminnych  w województwie czêstochowskim (Dz. Urz. Woje-
wództwa Czêstochowskiego Nr 8  poz. 788 z 1988 r.).

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa  Opolskiego.

                                                                                   Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic
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Uchwa³a Nr X/68/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 lipca 2003 r.

w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Dobrodzieñ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 70 - 5731 -         Poz.1322



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 70 - 5732 -          Poz. 1322



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 70 -5734 -         Poz.1323-1324

Na podstawie art. 45 ustawy  o ochronie przyrody  (Dz. U. z
2001 r. Nr 99 poz.1079) rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych  z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony przeciwpo¿a-
rowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów
( Dz. U. Nr 92, poz. 460; 1995 r. Nr 102,poz. 507)  a tak¿e w my�l
art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (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),  Rada Miej-
ska uchwala , co nastêpuje :

§ 1. Zabrania siê wypalania ro�linno�ci na ³¹kach, pastwi-
skach, nieu¿ytkach, rowach, pasach przydro¿nych, szlakach ko-
lejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.

§ 2.  Wypalanie s³omy i pozosta³o�ci ro�linnych na polach
dozwolone jest z zachowaniem nastêpuj¹cych warunków bez-
pieczeñstwa :

1/ wypalanie dozwolone jest podczas bezwietrznej pogo-
dy w godzinach od 8oo do 20oo,
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Uchwa³a Nr VII / 95/ 2003
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia  25 czerwca 2003 r.

w sprawie zakazu wypalania traw oraz warunków wypalania s³omy i pozosta³o�ci ro�linnych na polach.

2/ maksymalna powierzchnia jednorazowego wypalania
nie mo¿e byæ wiêksza  ni¿ 2 ha przy dokonaniu oborania na
szeroko�æ 5 m niezale¿nie od powierzchni wypalanej,

3/ wypalanie s³omy i pozosta³o�ci ro�linnych nale¿y zg³o-
siæ u So³tysa , Naczelnika Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej oraz w
Komendzie Powiatowej  Stra¿y Po¿arnej   w Krapkowicach

§ 3. W przypadku nie zastosowania siê do niniejszej
uchwa³y winny mo¿e ponosiæ odpowiedzialno�æ zastrze¿on¹ w
Kodeksie wykroczeñ.

§ 4. Wykonanie powierza siê Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym   Województwa Opol-
skiego oraz og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty na tere-
nie Gminy.

                        Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                                                      Andrzej Kulpa

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  , 2000 r.  Nr  23 poz. 220 i Nr  62 poz. 558  ), Rada Gminy
£ubniany uchwala co nastêpuje :

§.1.  1.   Zmniejsza siê  dochody  bud¿etowe  o kwotê
                                                         59.492 ,-z³

       2.   Zmniejsza  siê  wydatki  bud¿etowe  o  kwotê
                                                         59.492 ,-z³

§.  2. Zmiany  , o których  mowa  w par. 1 pkt 1 i 2 w ujêciu
klasyfikacji bud¿etowej,  zawiera  za³¹cznik  do  niniejszej uchwa³y .

§. 3. Wykonanie uchwa³y  powierza siê   Wójtowi  Gminy
£ubniany .

§. 4. Uchwa³a  wchodzi w ¿ycie  z dniem podjêcia  i  podle-
ga  og³oszeniu  na  tablicy  og³oszeñ  Urzêdu  Gminy  £ubniany
oraz  w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa Opolskiego .

                                                                                           Przewodnicz¹cy
                                                             Rady Gminy £ubniany

  Marian Ko³odziej
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Uchwa³a Nr IV/22/03
Rady Gminy £ubniany

z dnia    17  lutego  2003 r.

w sprawie  zmiany  bud¿etu Gminy na 2003 rok.

  Za³¹cznik
 do uchwa³y Nr IV/22/03
 Rady  Gminy  £ubniany

 z dnia  17  lutego  2003 r.

Dochody bud¿etowe
w dziale  750 - Administracja  publiczna :
zwiêksza  siê :
- §  097  -  wp³ywy z ró¿nych dochodów  o kwotê     6.000 ,-z³

w  dziale   756 -  Dochody  od  osób  prawnych , osób
fizycznych i od innych jednostek  nie  posiadaj¹cych  osobo-
wo�ci  prawnej :

zwiêksza  siê  :
 -  § 001 -  podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych

                                                o  kwotê                100.000 ,-z³

w dziale  758 - Ró¿ne  rozliczenia :
zmniejsza  siê  :
 -  § 292 -  subwencje  ogólne  z bud¿etu  pañstwa

                                                o  kwotê    165.492  ,-z³
     (   w tym  :  czê�æ  o�wiatow¹        o kwotê  164.543 ,-z³

           czê�æ  podstawow¹   o  kwotê       949  ,-z³)



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 70 - 5735 -  Poz. 1324-1325

Wydatki bud¿etowe

w dziale  710 - Dzia³alno�æ  us³ugowa  :
 zwiêksza  siê :
 - rozdzia³  71004 -  Plany  zagospodarowania  przestrzen-

nego   o kwotê                                                            6.000 ,-z³
(  w tym  wydatki  bie¿¹ce  o kwotê           6.000 ,-z³)

w dziale  750  -  Administracja  publiczna  :
 zmniejsza  siê  :
 -  rozdzia³  75023  - Urzêdy  gmin o  kwotê             949  ,-z³
   (   w tym  wydatki  bie¿¹ce   o kwotê  949  ,-z³   )

w  dziale  801 -  O�wiata  i  wychowanie  :

zmniejsza  siê  :
 -  rozdzia³  80101 - Szko³y  podstawowe  o kwotê 24.543  ,-z³,
           (w  tym  wydatki  bie¿¹ce o  kwotê   24.543 ,-z³
             -   w  tym  wynagrodzenia     o  kwotê   20.000 ,-z³)
  -  rozdzia³  80110 -  Gimnazja      o  kwotê    40.000 ,-z³

(   w  tym  wydatki  bie¿¹ce o  kwotê   40.000 ,-z³
  -  w  tym  wynagrodzenia  o kwotê   35.000 ,-z³).

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),
art.  109 i 124 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r.  o finansach
publicznych  ( Dz. U. z 2003 r.  Nr 15  poz. 148), Rada Gminy
£ubniany uchwala, co nastêpuje

§. 1. 1.  Ustala  siê  przychody  bud¿etowe  na  kwotê
201.000 ,-z³  w nastêpuj¹cy sposób :

 -  wprowadza  siê  § 957 -  nadwy¿ki z lat  ubieg³ych  na
kwotê  201.000 ,-z³.

2.  Zwiêksza  siê  wydatki  bud¿etowe  o kwotê   201.000 ,-z³
w nastêpuj¹cy  sposób :

 -  w dziale 010  - Rolnictwo i ³owiectwo :
 -  zmniejsza  siê  rozdzia³  01095 - Pozosta³a  dzia³alno�æ
                                                                         o  kwotê 1.600 ,-z³
                          (  w tym  wydatki  bie¿¹ce  o kwotê 1.600 ,-z³ )
-   w dziale  600 - Transport  i  ³¹czno�æ :
 -  zmniejsza  siê  rozdzia³  60016 - Drogi  publiczne  gminne

      o  kwotê  6.400 ,-z³
                     (  w tym  wydatki  bie¿¹ce   o kwotê  6.400 ,-z³  )
-   w dziale  700  - Gospodarka  mieszkaniowa :
-  zwiêksza  siê   rozdzia³  70005 - Gospodarka  gruntami i

nieruchomo�ciami                                                o  kwotê  3.600 ,-z³
                         (  w tym  wydatki  bie¿¹ce  o kwotê  3.600 ,-z³  )
-   w dziale  710 - Dzia³alno�æ  us³ugowa :
-  zwiêksza  siê  rozdzia³  71004 - Plany  zagospodarowania

przestrzennego                                                    o  kwotê  40.000 ,-z³
                      (  w tym  wydatki  bie¿¹ce  o kwotê  40.000 ,-z³  )
-   w  dziale  750 -  Administracja  publiczna  :
-  zwiêksza  siê  rozdzia³  75095 -  Pozosta³a  dzia³alno�æ
                                                                        o  kwotê  5.000 ,-z³
                        (  w tym  wydatki  bie¿¹ce   o kwotê  5.000 ,-z³  )
 -  w dziale  801 - O�wiata  i wychowanie  :
 -  zwiêksza  siê  rozdzia³  80101  -  Szko³y  podstawowe
                                                                  o  kwotê  150.000 ,-z³
               (  w tym  wydatki  bie¿¹ce  o kwotê  150.000 ,-z³  )
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Uchwa³a   Nr V/29/ 03
Rady Gminy £ubniany

z dnia   23  kwietnia  2003 r .

w  sprawie  zmiany  bud¿etu  Gminy  na  2003 rok .

-  w  dziale  900 - Gospodarka  komunalna  i ochrona
�rodowiska :

 -  w  rozdziale  90001 -Gospodarka  �ciekowa  i ochrona  wód:
-  zmniejsza  siê  wydatki  maj¹tkowe o kwotê  23.000 ,-z³
-  zwiêksza  siê  wydatki  bie¿¹ceo kwotê  23.000 ,-z³
-   zwiêksza  siê  rozdzia³  90015 - O�wietlenie  ulic ,

placów i dróg   o  kwotê 6.400 ,-z³
                   (  w tym  wydatki  bie¿¹ce  o kwotê  6.400 ,-z³  )
-  w dziale  921 - Kultura  i ochrona  dziedzictwa  naro-

dowego:
 -  zwiêksza  siê  rozdzia³  92195 -  Pozosta³a  dzia³alno�æ
                                                                  o  kwotê  4.000 ,-z³
                    (  w tym  wydatki  bie¿¹ce  o kwotê  4.000 ,-z³).

§. 2. Po  wprowadzeniu  powy¿szych  zmian  bud¿et
Gminy  na  2003 rok  wynosi  :

      Dochody    - 9.904.387 ,-z³
      Przychody  -    201.000 ,-z³
     --------------------------------
      Razem           10.105.387 ,-z³

      Wydatki    - 9.880.387 ,-z³
       Rozchody  -    225.000 ,-z³
     ------------------------------
      Razem           10.105.387 ,-z³.

§.  3. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy
£ubniany .

§. 4. Uchwa³a  wchodzi  w ¿ycie  z dniem  podjêcia  i podlega
og³oszeniu  na tablicy og³oszeñ Urzêdu  Gminy  £ubniany  oraz  w
Dzienniku  Urzêdowym  Województwa  Opolskiego.

                                                                   Przewodnicz¹cy
Rady  Gminy

                                                                           Marian  Ko³odziej



Dziennik Urzêdowy
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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 2001 r . Nr 142 poz.1591,
2002 r Nr 23 poz. 220 Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984/, oraz
art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych/ Dz.U. Nr 155 poz.1014, z 1999 r. Nr 38 poz.360, Nr 49
poz.485, Nr 70 poz.778, Nr 110 poz.1255; 2000 r. Nr 6, poz.69, Nr
12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251, Nr
122 poz.1315; 2001 r. 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;  Nr 145, poz.1623; 2002 r. Nr 41, poz.363 oraz
365, Nr 74 poz.676, Nr 113, poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 156
poz. 1300/, Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmniejszyæ bud¿et po stronie rozchodów o kwotê
                                            60.889,00

§ 992 Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
                                                        60.889,00

§ 2. Zmniejszyæ bud¿et po stronie dochodów o kwotê
                                            28.487,00

Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych osób nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej                   16.862,00

75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa

001 Podatek dochodowy od osób fizycznych
                                                        16.862,00

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia            625,00
75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej

dla gmin

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa     625,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna       11.000,00
85314 Zasi³ki i pomoc spo³eczna w naturze oraz

sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie       11.000,00

§ 3. Zmniejszyæ bud¿et po stronie wydatków o kwotê
                                            56.753,00

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                             16.000,00

75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne wydatki bie¿¹ce
                                            16.000,00

w tym wynagrodzenia         4.000,00

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie       24.998,00
80101 Szko³y podstawowe
wydatki bie¿¹ce       24.998,00
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Uchwa³a Nr IV/21/2003
Rady Gminy w Murowie

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie dokonania zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna       11.000,00
85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubez-

pieczenia spo³eczne i zdrowotne
wydatki bie¿¹ce       11.000,00

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza        1.575,00
85404 Przedszkola

wydatki bie¿¹ce         1.575,00
w tym wynagrodzenia         1.575,00

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                          3.180,00

92109 Domy i o�rodki kultury
�wietlice i kluby
wydatki bie¿¹ce                      3.180,00

§ 4. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie dochodów o kwotê
                                         163.076,00

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia    163.076,00
75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorz¹du terytorialnego
292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa      163.076,00

§ 5. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie wydatków o kwotê
                                         252.231,00

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ       54.000,00
60017 Drogi wewnêtrzne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                        54.000,00

Dzia³ 700 Gospodarka komunalna       13.575,00
70004 Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki

mieszkaniowej i komunalnej                                  1.575,00
wydatki bie¿¹ce         1.575,00
w tym wynagrodzenia i pochodne

                                                                       1.575,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                             12.000,00
wydatki bie¿¹ce       12.000,00

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie    163.076,00
80101 Szko³y podstawowe       83.569,00

wydatki bie¿¹ce       83.569,00
w tym wynagrodzenia
i pochodne                   56.789,00

80110 Gimnazja       79.507,00
wydatki bie¿¹ce       79.507,00
w tym wynagrodzenia
i pochodne       40.356,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna         2.400,00
85395 Pozosta³a dzia³alno�æ         2.400,00

wydatki bie¿¹ce         2.400,00
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Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                             12.000,00

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg       12.000,00
wydatki maj¹tkowe       12.000,00

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                       7.180,00

92120 Ochrona i konserwacja zabytków         4.000,00
wydatki bie¿¹ce         4.000,00

92195 Pozosta³a dzia³alno�æ         3.180,00

wydatki bie¿¹ce        3.180,00.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomo�ci przez
rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Sowada

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), Rada Miejska w Namy-
s³owie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zmniejsza siê plan dochodów Gminy w 2003 roku
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska o
kwotê 823.956 z³ tytu³em dofinansowania ze �rodków SAPARD
inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Namys³ów-Józef-
ków-Kamienna-Michalice".

2. Zwiêksza siê plan wydatków Gminy w 2003 roku w dzia-
le 801 - O�wiata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szko³y pod-
stawowe w zakresie wydatków bie¿¹cych o kwotê 95.000 z³ z
przeznaczeniem na termomodernizacjê Szko³y Podstawowej w
Smarchowicach Wielkich.

3. Zmniejsza siê plan wydatków Gminy w 2003 roku w
dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska o
kwotê 63.820 z³ w zakresie wydatków maj¹tkowych, z czego:

1) w rozdziale 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona
wód - 16.820 z³ na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej
Namys³ów-Józefków-Kamienna-Michalice",

2) w rozdziale 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ - 47.000 z³
na zadaniu pn. "Modernizacjê Placu Targowego".
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Uchwa³a Nr VI/55/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy na 2003 rok.

4.Zwiêksza siê plan wydatków Gminy w 2003 roku w dzia-
le 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska, w roz-
dziale 90002 - Gospodarka odpadami w zakresie wydatków ma-
j¹tkowych o kwotê 30.000 z³ z przeznaczeniem na wykup grun-
tów pod rozbudowê gminnego sk³adowiska odpadów komu-
nalnych w Ziemie³owicach.

5. Deficyt bud¿etowy w wysoko�ci - 885.136 z³ zostanie
pokryty:

1) kwota 807.136 z³ z po¿yczki zaci¹gniêtej w WFO�iGW w
Opolu,

2) kwota 78.000 z³ z wolnych �rodków jako nadwy¿ki �rod-
ków pieniê¿nych na rachunku bankowym wynikaj¹cej z rozli-
czeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Namys³owie.

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

Przewodnicz¹ca Rady
 Teresa Ceglecka-Zielonka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 51 ust. 1
i 2 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, 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)    oraz
art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148), Rada Miejska w Nysie
uchwala:

§ 1. Dokonaæ zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok wg
za³¹cznika nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Uchwa³a Nr VII/118/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia  21 marca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok.
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y  Nr  VII/118/03

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 21 marca 2003  r.

Zmiany w bud¿ecie Gminy Nysa na 2003 rok.
Dzia³ - rozdzia³ - paragraf - nazwa                       kwota w z³

Dochody bud¿etowe
zwiêkszyæ o kwotê :            98.447

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia            98.447
Rozdz. 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe           98.447
§ 097  wp³ywy z ró¿nych dochodów            98.447

Przychody
zwiêkszyæ o kwotê :          280.544

955 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
(�rodki z roku 2002)                                           280.544

Wydatki bud¿etowe
zwiêkszyæ           o kwotê :          378.991

Zobowi¹zania Urzêdu Miejskiego
z roku 2002          316.964

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo            33.032
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna

wsi                                                               33.032
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
 (rozwój i poprawa infrastruktury rolniczej
 budowa ks Go�winowice)                                        33.032

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ               2.135
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne               2.135
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych      2.135
 (budowa drogi os. S³owiañska  - 732,
  bud. ul. Sokolej w Nysie - 1.403)

Dzia³ 750 Administracja publiczna          122.550
Rozdz. 75023 Urzêdy gmin          122.550
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników      62.331
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne           50.314
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy               9.905
(ZUS i pod. od wynagr. pracowników z m-ca XII'02)

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna               1.400
Rozdz. 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód

                                                                1.400
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
(uzbrojenie dzielnicy Górna Wie�)  1.400

Dzia³ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    74.519
Rozdz. 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby

                                                              74.519
§ 6050  wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
  (modernizacja �wietlicy w Morowie)            74.519

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i spor            83.328
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe            83.328

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                              83.328

(budowa szatni w Rusocinie - 54.361
 modernizacja szatni stadionu "Polonia" - 28.967)

Wydatki bud¿etowe
Gminny Zarz¹d O�wiaty
Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie            62.027
Rozdz. 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ            62.027
§ 440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                              62.027

Przeniesienia bud¿etowe :

Wydatki bud¿etowe

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejszyæ o kwotê :          100.000
Rozdz. 92195 Pozosta³a dzia³alno�æ          100.000
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych          100.000

zwiêkszyæ           o kwotê :          100.000
Rozdz. 92109 Domy kultury i o�rodki kultury, �wietlice i

kluby                                                            100.000
§ 2550 dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
 (dotacja NDK - "Dni Nysy")          100.000

zmniejszyæ o kwotê :            30.000
Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo            30.000
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna

wsi                                                               30.000
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
(rozwój i poprawa infrastruktury na wsi)            30.000

zwiêkszyæ o kwotê :            30.000
Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa            30.000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

                                                                          30.000
§ 6010 wydatki na zakup i objecie akcji oraz wniesienie

wk³adów  do spó³ek prawa handlowego            30.000
(udzia³y spó³ki "INWEST _ PARK")

Korekta do zapisu w uchwale Nr VI/89/03 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 25 lutego 2003 r. (dotyczy b³êdnego zapisu)

Za³¹cznik nr 1

Dochody : zadania powierzone
w dziale 750 - rozdz. 75011
jest : § 201, winno byæ : § 202

Za³¹cznik nr 4

Dzia³ 900 - rozdz. 90095 § 6050 jest 100.000 - winno byæ
                                                                                          90.000
Razem jest 2.825.500, winno byæ                        2.815.500

Za³¹cznik nr 5

w dziale 010 - rozdz. 01095 jest kwota 303.022, winno byæ
                                                                                        290.022
w dziale 921 - rozdz. 92109 jest kwota 139.792, winno byæ
                                                                                        126.792
Podsumowanie za³¹cznika - ogó³em : jest 463.016, win-

no byæ :                                                                                    437.016
Powy¿sze zmiany s¹ zgodne z zatwierdzonym przez Radê

Miejsk¹ Za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y bud¿etowej.
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 Kultura Fizyczna i 
Sport dzia³ 926 

      

5 Budowa szatni 
sportowych w 
Kopernikach i Rusocinie 
rozdzia³ 92601  
§ 6050 
 

65 000 
 

- - 54 361 119 361 �rodki na  
uregulowanie 
zobowi¹zañ. 

6 Modernizacja szatni na 
stadionie  
"Polonii"  w Nysie 
rozdzia³ 92601 
§ 6050 
 

- - - 28 967 28 967 �rodki na  
uregulowanie 
zobowi¹zañ. 

 Gospodarka 
Komunalna                   i 
Ochrona �rodowiska 
dzia³ 900 
 

      

7 Przygotowanie terenów 
pod podstrefê 
ekonomiczn¹ 
rozdzia³ 90095  
§ 6050 
 

jest 
100 000 

winno byæ 90 000 
 

- - 
 

- 90 000 
 

Korekta b³êdu 
pisarskiego.                   
Zgodnie z uchwa³¹ 
Rady Miejskiej             
Nr VI/89/03 z dnia 
25.02.2003r. winno 
byæ  
90 000 z³. 
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Za³¹cznik Nr 2
Korekta z dnia 21 marca 2003 r.

dokonana Uchwa³¹  Nr  VII/118/03  zmiana planu

/w z³ / 

 
Lp 

Zadanie - lokalizacja Bud¿et 2003 r. Poniesione 
wydatki 

Korekta bud¿etu  Bud¿et po 
korekcie 

 
Uwagi dotycz¹ce 

zadania 
    zmniejsze-nia zwiêksze- 

nia 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Gospodarka 

Komunalna                   i 
Ochrona �rodowiska 
dzia³ 900 

      

1 Uzbrojenie dzielnicy        
"Górna Wie� " w Nysie 
rozdzia³ 90001  
§ 6050 
 

- - - 1 400 
 

1 400 
 

�rodki na  
uregulowanie 
zobowi¹zañ. 

 Transport i £¹czno�æ 
dzia³ 600 

      

2 Budowa dróg w mie�cie 
rozdzia³ 60016  
§ 6050 
 

- - - 2 135 2 135 
 

�rodki na  
uregulowanie 
zobowi¹zañ. 

 Rolnictwo i £owiectwo 
dzia³ 010 

      

3 Rozwój i poprawa 
infrastruktury na wsi 
rozdzia³ 01010  
§ 6050 

1 246 400 
w tym: 
1 167 700  
gmina 
78 700 
NFO�iGW 
 

- 30 000 33 032 1 249 432 
w tym: 
1 170 732 
gmina 
78 700 
NFO�iGW 

Kwota 33 032 z³ - 
�rodki na  
uregulowanie 
zobowi¹zañ.  
Zmniejszenie  �rodków 
na zadaniu  
-30 000 z³ . 

 Kultura i Ochrona  
Dziedzictwa 
Narodowego dzia³ 921 

      

4 Modernizacja �wietlicy w 
Morowie 
rozdzia³ 92109   
§ 6050 
 

- - - 74 519 74 519 �rodki na 
uregulowanie 
zobowi¹zañ. 

 

Rady  Miejskiej do  Za³¹cznika  Nr 4
Uchwa³y Rady Miejskiej

Nr VI/89/03 z dnia 25 lutego  2003r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 r.

Wykaz zadañ inwestycyjnych zwi¹zanych ze zmian¹ bud¿etu Gminy Nysa
na 2003 r.
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Uchwa³a Nr VIII/127/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at nale¿no�ci pieniê¿nych, do których
 nie stosuje siêprzepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
159, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz.1806/ oraz art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 /- Rada
Miejska w Nysie uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la zasady i tryb umarzania, odraczania
lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿no�ci pieniê¿nych, w tym
cywilnoprawnych, zwanych dalej " nale¿no�ciami", do których
nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa - przypadaj¹cych na podstawie przepi-
sów szczególnych:

1) */
2) */
3) gminnym jednostkom bud¿etowym,
4) gminnym zak³adom bud¿etowym,
5) */
-  od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organiza-

cyjnych nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej - zwanych dalej
"d³u¿nikami".

*/ Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-81/2003 z dnia 26 maja 2003r.

§ 2. Postanowieñ uchwa³y nie stosuje siê do nale¿no�ci,
których zasady i tryb umarzania, odraczania sp³aty oraz rozk³a-
dania na raty okre�laj¹ odrêbne przepisy.

§3. 1. Nale¿no�ci pieniê¿ne mog¹ byæ umarzane w ca³o-
�ci lub czê�ci w przypadku ich ca³kowitej nie�ci¹galno�ci, która
nastêpuje, je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:

1) d³u¿nik- osoba fizyczna,  zmar³, nie pozostawiaj¹c ¿adnego
maj¹tku lub pozostawi³ ruchomo�ci nie podlegaj¹ce egzekucji na
podstawie odrêbnych przepisów albo pozostawi³ przedmioty codzien-
nego u¿ytku domowego, których ³¹czna warto�æ nie przekracza kwoty
stanowi¹cej trzykrotno�æ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
w roku poprzedzaj¹cym umorzenie, og³oszonego przez Prezesa G³ów-
nego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospo-
litej Polskiej " Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zak³ado-
wy fundusz �wiadczeñ socjalnych,

2) d³u¿nik - osoba prawna , zosta³ wykre�lony z w³a�ciwe-
go rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku maj¹tku, z
którego mo¿na by egzekwowaæ nale¿no�æ, a odpowiedzialno�æ
z tytu³u nale¿no�ci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) s¹d oddali³ wniosek o og³oszenie upad³o�ci d³u¿nika
lub umorzy³ postêpowanie upad³o�ciowe z przyczyn, o których
mowa w art. 13 oraz art. 218 § 1 pkt. 1 rozporz¹dzenia Prezyden-
ta Rzeczypospolitej z dnia 24 pa�dziernika 1934 r. - Prawo upa-
d³o�ciowe,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej nale¿no�ci lub postêpowanie egze-
kucyjne okaza³o siê nieskuteczne.

§4. Umarzanie nale¿no�ci o charakterze cywilnoprawnym
w przypadku, gdy oprócz d³u¿nika g³ównego s¹ zobowi¹zane

inne osoby, mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy warunki umorzenia
zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.

§5. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³eczny-
mi lub gospodarczymi, Burmistrz lub kierownicy gminnych jed-
nostek i zak³adów bud¿etowych, na wniosek d³u¿nika mog¹ od-
roczyæ termin sp³aty ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci albo roz³o¿yæ
p³atno�æ ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci na raty , bior¹c pod uwa-
gê mo¿liwo�ci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes
Gminy.

§6. Je¿eli warto�æ nale¿no�ci g³ównej nie przekracza trzy-
krotno�ci kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w
roku poprzedzaj¹cym umorzenie, og³oszonego przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rze-
czypospolitej Polskiej " Monitor Polski" do celów naliczania od-
pisu na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych, do umarza-
nia, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at nale¿no�ci s¹
uprawnieni:

1) kierownik gminnej jednostki bud¿etowej - w odniesie-
niu do nale¿no�ci przypadaj¹cym tym jednostkom,

2) kierownik gminnego zak³adu bud¿etowego - w odnie-
sieniu do nale¿no�ci przypadaj¹cym tej jednostce.

§7. Je¿eli warto�æ nale¿no�ci g³ównej jest wy¿sza ni¿ kwo-
ta, o której mowa w § 6 oraz w odniesieniu do nale¿no�ci przy-
padaj¹cej bezpo�rednio bud¿etowi Gminy b¹d� Gminnemu
Funduszowi Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej bez
wzglêdu na jej wysoko�æ, do umarzania, odraczania lub rozk³a-
dania na raty sp³at nale¿no�ci jest uprawniony Burmistrz Nysy.

§8. Burmistrz Nysy lub kierownicy gminnych jednostek i
zak³adów bud¿etowych, w³a�ciwi do umarzania, odraczania lub
rozk³adania na raty sp³at nale¿no�ci g³ównej, s¹ równie¿ upraw-
nieni do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at
odsetek od tych nale¿no�ci bez wzglêdu na wysoko�æ odsetek
oraz umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at innych
nale¿no�ci ubocznych na zasadach okre�lonych w uchwale.

§9. Umorzenie nale¿no�ci oraz odroczenie terminu sp³aty
ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci albo roz³o¿enie p³atno�ci lub czê-
�ci nale¿no�ci na raty nastêpuje:

1) w odniesieniu do nale¿no�ci o charakterze administra-
cyjno - prawnym na podstawie decyzji Burmistrza lub kierowni-
ka gminnej jednostki bud¿etowej b¹d� kierownika gminnego
zak³adu bud¿etowego,

2) w odniesieniu do nale¿no�ci o charakterze cywilno-
prawnym na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§10. 1. Kierownicy gminnych jednostek i zak³adów bud¿e-
towych przedstawiaj¹ Burmistrzowi informacje o wielko�ci kwot
nale¿no�ci umorzonych w trybie okre�lonym uchwa³¹.

2. Informacje , o których mowa w ust. 1 s¹ sporz¹dzone
wed³ug stanu na dzieñ 31grudnia roku kalendarzowego, w ter-
minie do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.
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Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia
5 czerwca  1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1592 z pó�. zm.), oraz art. 109, art. 124, art.128 ust.2
oraz art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych  (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z pó�. zm.), art. 41
ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i karto-
graficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163 z pó�n. zm.), oraz art. 407,
art. 408 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo ochro-
ny �rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z pó�. zm.), Rada Powiatu
w Ole�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Za³¹cznik nr 2 uchwa³y Rady Powiatu Nr IV/18/02 z
dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu

1330

Uchwa³a Nr V/27/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie zmian do uchwa³y Rady Powiatu Nr IV/18/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Powiatu na 2003 rok

na 2003 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. § 7 pkt 1 uchwa³y Rady Powiatu Nr IV/18/02 z dnia
30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu na
2003 rok otrzymuje nowe brzmienie o nastêpuj¹cej tre�ci: "Usta-
la siê plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki   Wodnej w kwocie 120.000 z³ oraz wydat-
ków funduszu w kwocie 153.270 z³ wed³ug za³¹cznika nr 8".

§ 3. W zwi¹zku ze zmianami, za³¹cznik nr 8 do uchwa³y
bud¿etowej: Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje nowe
brzmienie, o nastêpuj¹cej tre�ci:

· W yszczególnienie § K w ota 
Saldo pocz¹tkowe  142.384 

PR ZY C H O DY  O GÓ £ EM  
w tym: 

 120.000 

1. W p³ywy z tytu³u op³at i kar (10% ) 069 108.000 
2. W p³yw y z tytu³u op³at i kar za sk³adow anie i magazynow anie 
odpadów  (10% )  

069 12.000 

RAZEM   262.384 
 
 

W YD A TK I O G Ó £EM  
w tym: 

 153.270 

1. Opracowanie Powiatowego Programu Ochrony �rodowiska 4300 90.000 
4210 3.000 

2. Edukacja ekologiczna 
4300 3.000 

3. W spomaganie realizacji pañstwowego monitoringu �rodowiska 4300 2.000 
4. Op³ata licencyjna programu F 7 �Publicznie dostêpny wykaz danych o 
dokumentach zawieraj¹cych informacje o �rodowisku i jego ochronie� 

4300 500 

5. Op³aty za prowadzenie rachunku bankowego oraz przelewy 4300 500 
6. Op³ata za szkolenie w temacie ochrony �rodowiska 4300 1.000 
7. Delegacje na szkolenia 4410 500 
8. Dotacje dla: 

- M iasta i Gminy Praszka na zakup rêbaka�15.000 z³ 
- M iasta Olesno na �Utylizacjê porzuconych �rodków ochrony 

ro�lin� � 15.000 z³ 
- Gminy Zêbowice na dofinansowanie kosztów zakupu sprzêtu 

�TROL� � 7.770 z³ 

6260 37.770 

9. W ydatki inwestycyjne: zakup rêbaka do ga³êzi przez Powiatowy 
Zarz¹d Dróg w Ole�nie 

6120 15.000 

Saldo koñcowe  109.114 

RAZEM   262.384 
 

Dzia³ 900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdzia³ 90011  Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej

3. Burmistrz Nysy sporz¹dza informacjê zbiorcz¹ o wielko-
�ci kwot wszystkich nale¿no�ci umorzonych w trybie okre�lo-
nym uchwa³¹ w okresie roku kalendarzowego i przedstawia j¹
Radzie Miejskiej w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 6. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr V/27 /03

Rady Powiatu w Ole�nie
z dnia 10 lutego 2003 r.

z tego:

w tym:
Dz. Roz. Wyszczególnienie

Wydatki
ogó³em Wydatki

bie¿¹ce Wynagrodz.
i pochodne

Dotacje
Obs³uga

d³ugu
j.s.t.

Wydatki
maj¹tkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

010  Rolnictwo i ³owiectwo 342 000 335 000 252 000 0 0 7 000
 01005Prace geodezyjno-urz¹dzeniowe na potrzeby

rolnictwa

25 000 25 000

0 0 0 0

 01021Inspekcja Weterynaryjna 312 000 305 000 252 000 0 0 7 000

 01022Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz
badania monito-ringowe chemicznych i

biologicznych w tkankach zwierz¹t i produktach
pochodzenia zwierzêcego

5 000 5 000 0 0 0

020  Le�nictwo 109 000 109 000 0 0 0 0
 02001Gospodarka le�na 56 000 56 000 0 0 0 0

 02002Nadzór nad gospodark¹ le�n¹ 53 000 53 000 0 0 0 0

600  Transport i ³¹czno�æ 2 014 850 1 672 850 610 430 0 0 342 000
 60014Drogi publiczne powiatowe 2 014 850 1 672 850 610 430 0 0 342 000

700  Gospodarka mieszkaniowa 128 000 128 000 0 0 0 0

 70005Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 128 000 128 000 0 0 0 

710  Dzia³alno�æ us³ugowa 331 000 331 000 84 240 0 0 0

 71013Prace geodezyjne i kartograficzne 200 000 200 000 0 0 0 0

 71014Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 000 15 000 0 0 0 0

 71015Nadzór budowlany 116 000 116 000 84 240 0 0 0

750  Administracja publiczna 3 551 290 3 551 290 2 438 790 15 000 0 0
 75011Urzêdy wojewódzkie 158 790 158 790 158 790 0 0 0

 75019Rady powiatów 170 000 170 000 0 0 0 0

 75020Starostwo Powiatowe 3 160 500 3 160 500 2 280 000 15 000 0 0

 75045Komisje Poborowe 32 000 32 000 0 0 0 0

 75095Pozosta³a dzia³alno�æ 30 000 30 000 0 0 0 0

Wydatki na 2003 rok
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

754  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa

7 194 000 7 194 000 5 735 065 0 0 0

 75405 Komendy Powiatowe Policji 5 588 000 5 588 000 4 416 000 0 0 0

 75411 Komendy powiatowe Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 1 605 000 1 605 000 1 319 065 0 0 

 75495 Pozosta³a dzia³alno�æ 1 000 1 000 0 0 0 0

757  Obs³uga d³ugu publicznego 150 000 150 000 0 0 150 000 0

 75702 Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i

po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego

150 000 150 000 0 150 000 0

758  Ró¿ne rozliczenia 80 000 80 000 0 0 0 0

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 000 80 000 0 0 0

801  O�wiata i wychowanie 15 022 540 14 882 540 11 940 518 260 000 0 140 000

 80102 Szko³y podstawowe specjalne 433 600 433 600 275 600 120 000 0 0

 80110 Gimnazja 20 210 20 210 20 210  0

 80111 Gimnazja specjalne 450 500 450 500 235 500 140 000 0 0

 80120 Licea ogólnokszta³c¹ce 3 766 800 3 626 800 3 090 108 0 0 140 000

 80130 Szko³y zawodowe 9 394 390 9 394 390 7 834 600 0 0 0

 80133 Szko³y policealne i pomaturalne 349 300 349 300 227 000 0 0 0

 80134 Szko³y zawodowe specjalne 183 700 183 700 150 100 0 0 0

 80146 Placówki dokszta³cania i doskonalenia nauczycieli 109 500 109 500 107 400 0 0 0

 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 314 540 314 540 0 0 0 0

851  Ochrona zdrowia 497 000 497 000 0 14 000 0 0

 85156 Sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne 492 000 492 000 0 14 000 0 0

 85195 Pozosta³a dzia³alno�æ 5 000 5 000 0  0

853  Opieka spo³eczna 3 820 410 3 820 410 1 522 827 590 000 0 0

 85301 Placówki opiekuñczo-wychowawcze 622 600 622 600 430 000 0 0 0

 85302 Domy Pomocy Spo³ecznej 1 979 710 1 979 710 403 410 590 000 0 0

 85304 Rodziny zastêpcze 343 000 343 000 0 0 0

 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 39 000 39 000 0 0 0

 85318 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 178 000 178 000 173 707 0 0 0

 85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i o�rodki interwencji

kryzysowej

10 000 10 000

 0 0 0

 85321 Zespo³y ds. orzekania o stopniu

niepe³nosprawno�ci

31 000

31 000 0 0 0

 85333 Powiatowe urzêdy pracy 614 100 614 100 515 710 0 0 0

 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 3 000 3 000 0 0 0

         

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 2 391 130 2 391 130 1 516 900 500 000 0 0

 85403Specjalne o�rodki szkolno-wychowawcze 1 404 440 1 404 440 735 300 500 000 0 0

 85406Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 400 000 400 000 340 000 0 0 0

 85410Internaty i bursy szkolne 482 300 482 300 441 600 0 0 0

 85495Pozosta³a dzia³alno�æ 104 390 104 390 0 0 0

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000 60 000 0 0 0 0
 92116Biblioteki 20 000 20 000 0 0 0 

 92195Pozosta³a dzia³alno�æ 40 000 40 000 0  0

926  Kultura fizyczna i sport 25 000 25 000 0 0 0 0

 92695Pozosta³a dzia³alno�æ 25 000 25 000 0 0 0 0

OGÓ£EM 35 716 220 35 227 220 24 100 770 1 379 000 150 000 489 000
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Na podstawie art.109, art. 111 ust. 2, art. 116, art. 124
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm.), oraz art. 12 pkt 5
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.
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Uchwa³a Nr V/28/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu  Powiatu Oleskiego (Ziemskiego).

U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z pó�n. zm.), Rada Powiatu w Ole-
�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmniejszyæ plan dochodów Powiatu o kwotê  6.183.857 z³,
w tym:

Lp Dz. § Wyszczególnienie Kwota (z³) 
Pochodzenie 

�rodków 

1 010 
  Rolnictwo i 

³owiectwo 
1 000   

    211 Dotacje celowe 
otrzymane z bud¿etu 
pañstwa na zadania 
bie¿¹ce z zakresu 
administracji 
rz¹dowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami 
realizowane przez 
powiat 

1 000 zlecone 

2 754   Bezpieczeñstwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

5 588 000   

    211 Dotacje celowe 
otrzymane z bud¿etu 
pañstwa na zadania 
bie¿¹ce z zakresu 
administracji 
rz¹dowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami 
realizowane przez 
powiat 

5 588 000 zlecone 

3 756   Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i innych 
jednostek nie 
posiadaj¹cych 
osobowo�ci 
prawnej 

9 435   

    001 Podatek dochodowy 
od osób fizycznych 

9 435 w³asne 

4 758   Ró¿ne rozliczenia 556 422   

    292 Subwencje ogólne z 
bud¿etu pañstwa 

556 422 w³asne 

5 853   Opieka spo³eczna 29 000   

    

211 Dotacje celowe 
otrzymane z bud¿etu 
pañstwa na zadania 
bie¿¹ce z zakresu 
administracji 
rz¹dowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami 
realizowane przez 
powiat 

29 000 zlecone 

RAZEM 
6 183 857   
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§ 2. Zwiêkszyæ plan dochodów powiatu o kwotê  96.000 z³, w tym: 

       

Lp Dz. § Wyszczególnienie Kwota (z³) 
Pochodzenie 

�rodków 

1 754   Bezpieczeñstwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

5 000   

    211 Dotacje celowe 
otrzymane z bud¿etu 
pañstwa na zadania 

bie¿¹ce z zakresu 

administracji 
rz¹dowej oraz inne 
zadania zlecone 

ustawami 
realizowane przez 

powiat 

5 000 zlecone 

2 853   Opieka spo³eczna 91 000   

    

213 Dotacje celowe 

otrzymane z bud¿etu 

pañstwa na realizacjê 
bie¿¹cych zadañ 

w³asnych powiatu 

91 000 dotacja  

RAZEM 
96 000   

 

§ 3. Zmniejszyæ plan wydatków powiatu o kwotê 6.410.958 z³, w tym: 
       

Lp Dz. Roz. Wyszczególnienie Kwota (z³) 
Pochodzenie 

�rodków 

1 010 
  Rolnictwo i 

³owiectwo 
1 000   

    

01022 Zwalczanie chorób 
zaka�nych zwierz¹t 
oraz badania 
monitoringowe 
chemicznych i 
biologicznych w 
tkankach zwierz¹t i 
produktach 
pochodzenia 
zwierzêcego 

1 000 zlecone 

      - wydatki bie¿¹ce 1 000   

2 600   Transport i 
³¹czno�æ 

238 101   

    
60014 Drogi publiczne 

powiatowe 
238 101 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 238 101   

      - p³ace i pochodne 14 000   

3 754   Bezpieczeñstwo 
publiczne i 
ochrona 
przeciwpo¿arowa 

5 588 000   

    
75405 Komendy 

Powiatowe Policji 
5 588 000   

      - wydatki bie¿¹ce 5 588 000 zlecone 

      - p³ace i pochodne 4 416 000   

4 758   Ró¿ne rozliczenia 55 077   

    
75818 Rezerwy ogólne i 

celowe 
55 077 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 55 077   
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5 801 
  O�wiata i 

wychowanie 
476 780   

    
80102 Szko³y podstawowe 

specjalne 
17 500 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 17 500   

    80111 Gimnazja specjalne 17 500 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 17 500   

    
80120 Licea 

ogólnokszta³c¹ce 
60 000 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 60 000   

      - p³ace i pochodne 60 000   

    80130 Szko³y zawodowe 205 000 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 205 000   

      - p³ace i pochodne 155 000   

    
80134 Szko³y zawodowe 

specjalne 
20 000 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 20 000   

    
80195 Pozosta³a 

dzia³alno�æ 
156 780 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 156 780   

6 853   Opieka spo³eczna 29 000   

    

85316 Zasi³ki rodzinne, 
pielêgnacyjne i 
wychowawcze 

29 000   

      - wydatki bie¿¹ce 29 000 zlecone 

7 854 
  Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
20 000   

    

85403 Specjalne o�rodki 
szkolno-
wychowawcze 

10 000 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 10 000   

    
85410 Internaty i bursy 

szkolne 
10 000 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 10 000   

      - p³ace i pochodne 10 000   

8 921   
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

3 000   

    92195 
Pozosta³a 
dzia³alno�æ 

3 000 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 3 000   

RAZEM 6 410 958   
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§ 4. Zwiêkszyæ plan wydatków powiatu o kwotê 323.101 z³, w tym:

Lp Dz. Roz. Wyszczególnienie Kwota (z³)
Pochodzenie

�rodków

1 600  Transport i
³¹czno�æ

224 101 

  
60014 Drogi publiczne

powiatowe
224 101w³asne

   - wydatki maj¹tkowe 224 101 

  

�rodki przeznaczone na zakup sprzêtu do utrzymania dróg (25.565 z³): pi³a do ciêcia
asfaltu, zagêszczarka gruntu, rêbak do ga³êzi oraz wydatki inwestycyjne na drogach
(198.536 z³): budowa drogi Strojec ¯ytniów.

2 754  Bezpieczeñstwo
publiczne i
ochrona
przeciwpo¿arowa

5 000 

  

75411 Komendy powiatowe
Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej

5 000zlecone

   - wydatki bie¿¹ce 5 000 

   - p³ace i pochodne 5 000 

3 853  Opieka spo³eczna 91 000 

  85304 Rodziny zastêpcze 91 000dotacja

   - wydatki bie¿¹ce 91 000 

4 921  
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

3 000 

  92195
Pozosta³a
dzia³alno�æ

3 000w³asne

   - wydatki bie¿¹ce 3 000 

   - dotacja 3 000 

  
Dotacja przeznaczona dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjació³ Sprawnych Inaczej przy
Zespole Placówek Specjalnych w Praszce z przeznaczeniem na organizacjê powiatowej
imprezy integracyjnej dla osób niepe³nosprawnych pn."Wszyscy razem".

RAZEM 323 101 

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus
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Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm.),
Rada Powiatu w Ole�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zatwierdziæ "Wieloletni program inwestycyjny" na lata
2003-2005, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus

      Za³¹cznik nr 1
                                                           do uchwa³y Nr VI/29/03
                                                       Rady Powiatu w Ole�nie

                                                     z dnia 10 marca 2003r.

Wieloletni program inwestycyjny

Nazwa programu: Wieloletni plan poprawy dróg powia-
towych

Cel programu: poprawa stanu technicznego dróg po-
wiatowych

Zadanie programu: modernizacja - przebudowa dróg po-
wiatowych

Program realizowany jest przez: Powiatowy Zarz¹d Dróg
w Ole�nie, ul. Konopnickiej 8

Okres realizacji programu: lata 2003-2005
£¹czne nak³ady finansowe:                              4.877.071 z³

1332

Uchwa³a Nr VI/29/03
Rady  Powiatu  w  Ole�nie

z dnia 10 marca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu  inwestycyjnego".

 �rodki w³asne (50%) �rodki Unii Europejskiej (50%)
fundusz �SAPARD�

2.438.536 z³ 2.438.535 z³

w tym:
Rok 2003
Modernizacja - przebudowa drogi powiatowej nr 08621

Strojec-¯ytniów - 3 855 mb
- wykonanie podbudowy t³uczniowej o grubo�ci 10 cm i

szeroko�ci 5 mb,
- u³o¿enie nawierzchni z asfaltobetonu, standard II, gr. 4

cm i szer. 4,5 mb.
Warto�æ inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego 1 027 071 z³

�rodki w³asne 50% �rodki Unii Europejskiej

513 536 z³ 513 535 z³

Rok 2004
Modernizacja - przebudowa drogi powiatowej nr 08660

Gos³awice - G³ówczyce - Ciasna - 3 900 mb.
- wykonanie jednostronnego poszerzenia istniej¹cej na-

wierzchni o 1,5 m do szeroko�ci 5,5 m,
- wykonanie podbudowy t³uczniowej gr. 30 cm, szer. 2 m,
- wykonanie warstwy wi¹¿¹cej z asfaltobetonu, gr. 5 cm,

szer. 1,5 m,
- wykonanie warstwy �cieralnej z asfaltobetonu, st. II, gr.

4 cm i szer. 5,5 m.
Szacowana warto�æ inwestycji: 1 300 000 z³

�rodki w³asne 50% �rodki Unii Europejskiej

650 000 z³ 650 000 z³

Rok 2005
Modernizacja - przebudowa drogi powiatowej nr 08613

Gorzów �l. - Paw³owice - Boroszów - 9 826 mb
- wykonanie obustronnego poszerzenia istniej¹cej na-

wierzchni o 0,5 m do szeroko�ci 6,0 m,
- wykonanie podbudowy t³uczniowej, gr. 30 cm, szer. 1,0 m,
- wykonanie warstwy wi¹¿¹cej z asfaltobetonu, gr. 5 cm,

szer. 1,0 m,
- wykonanie warstwy �cieralnej z asfaltobetonu, st. II, gr.

4 cm i szer. 6,0 m.
Szacowana warto�æ inwestycji: 2 550 000 z³

�rodki w³asne 50% �rodki Unii Europejskiej

1 275 000 z³ 1 275 000 z³
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Na podstawie art.109, art. 111 ust. 2, art. 116, art. 124
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm.), oraz art. 12 pkt 5
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.

1333

Uchwa³a Nr VI/32/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 10 marca 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu  Powiatu Oleskiego (Ziemskiego).

U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z pó�n. zm.), Rada Powiatu w Ole-
�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêkszyæ plan dochodów powiatu o kwotê  33.775 z³,
w tym:

Lp Dz. Par. Wyszczególnienie Kwota (z³) 
Pochodzenie 

�rodków 

1 700   Gospodarka 
mieszkaniowa 

23 775   

    047 Wp³ywy z op³at za 
zarz¹d, 
u¿ytkowanie i 
u¿ytkowanie 
wieczyste 
nieruchomo�ci 

23 775 w³asne 

1 851   Ochrona zdrowia 10 000   

    231 Dotacje celowe 
otrzymane z gminy 
na zadania bie¿¹ce 
realizowane na 
podstawie 
porozumieñ 
(umów) miêdzy j.s.t 

10 000 dotacja  

RAZEM 
33 775   

 

§ 2. Zwiêkszyæ plan przychodów Powiatu o kwotê  513.535 z³,
w tym:

§ 952- przychody z zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek na
rynku krajowym - 513.535 z³.

§ 3. Zmniejszyæ plan wydatków Powiatu o kwotê 3.600 z³,
w tym:

Lp Dz. Roz. Wyszczególnienie Kwota (z³) 
Pochodzenie 

�rodków 

1 758   Ró¿ne rozliczenia 3 600   

    
75818 Rezerwy ogólne i 

celowe 
3 600 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 3 600   

RAZEM 3 600   
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§ 4. Zwiêkszyæ plan wydatków Powiatu o kwotê 550.910 z³,
w tym:

Lp Dz. Roz. Wyszczególnienie Kwota (z³) 
Pochodzenie 

�rodków 

1 600   Transport i 
³¹czno�æ 

516 974   

    
60014 Drogi publiczne 

powiatowe 
516 974 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 3 439   

    
  - wydatki 

maj¹tkowe 
513 535   

    
�rodki przeznaczone na wydatki inwestycyjne na drogach, tj. budowa drogi Strojec - 
¯ytniów. 

2 750   Administracja 
publiczna 

3 600   

    
75020 Starostwa 

powiatowe 
3 000 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 3 000   

    75045 Komisje poborowe 600 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 600   
3 851   Ochrona zdrowia 10 000   

    
85154 Przeciwdzia³anie 

alkoholizmowi 
10 000 dotacja 

      - wydatki bie¿¹ce 10 000   
2 853   Opieka spo³eczna 20 336   

    

85301 Placówki 
opiekuñczo-
wychowawcze 

4 643 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 4 643   

    
85302 Domy pomocy 

spo³ecznej 
7 664 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 7 664   

    
85333 Powiatowe urzêdy 

pracy 
8 029 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 8 029   

RAZEM 550 910   

 

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus
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Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia
5 czerwca  1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1592 z pó�. zm.), oraz art. 109, art. 124, art.128 ust.2
oraz art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych  (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm.), art. 41
ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i karto-
graficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163 z pó�n. zm.), oraz art. 407, art.
408 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
�rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z pó�n. zm.), Rada Powiatu w
Ole�nie uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr VI/33/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 10 marca 2003 r.

w sprawie zmian do uchwa³y Rady Powiatu Nr IV/18/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia
 bud¿etu Powiatu na 2003 rok.

§ 1. Za³¹cznik nr 8 do uchwa³y bud¿etowej: Zestawienie
przychodów i wydatków Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej otrzymuje nowe brzmienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

Dzia³ 900  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdzia³ 90011  Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospo-

darki Wodnej

· Wyszczególnienie § Kwota 
Saldo pocz¹tkowe  142.384 

PRZYCHODY OGÓ£EM 
w tym: 

 120.000 

1. Wp³ywy z tytu³u op³at i kar (10%) 069 108.000 
2. Wp³ywy z tytu³u op³at i kar za sk³adowanie i magazynowanie 
odpadów (10%)  

069 12.000 

RAZEM  262.384 
 
 

WYDATKI OGÓ£EM 
w tym: 

 153.270 

1. Opracowanie Powiatowego Programu Ochrony �rodowiska 4300 90.000 
2. Wspomaganie realizacji pañstwowego monitoringu �rodowiska 4300 2.000 
3. Op³ata licencyjna programu F 7 �Publicznie dostêpny wykaz danych o 
dokumentach zawieraj¹cych informacje o �rodowisku i jego ochronie� 

4300 500 

4. Op³aty za prowadzenie rachunku bankowego oraz przelewy 4300 500 
5. Op³ata za szkolenie w temacie ochrony �rodowiska 4300 7.500 
6. Dotacje dla: 

- Miasta i Gminy Praszka na zakup rêbaka�15.000 z³ 
- Miasta Olesno na �Utylizacjê porzuconych �rodków ochrony 

ro�lin� � 15.000 z³ 
- Gminy Zêbowice na dofinansowanie kosztów zakupu sprzêtu 

�TROL� � 7.770 z³ 

6260 37.770 

7. Wydatki inwestycyjne: zakup rêbaka do ga³êzi przez Powiatowy 
Zarz¹d Dróg w Ole�nie 

6120 15.000 

Saldo koñcowe  109.114 

RAZEM  262.384 
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§ 2. Za³¹cznik nr 9 do uchwa³y bud¿etowej: Plan finanso-
wy Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartogra-
ficznym otrzymuje nowe brzmienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

Paragraf  Wyszczególnienie Plan
 PRZYCHODY

083 Wp³ywy z us³ug 330.000

                  RAZEM 330.000
  Stan �rodków obrotowych netto na pocz¹tek okresu sprawozdawczego 6.369

                  Ogó³em 336.369
 WYDATKI

2960 Przelewy redystrybucyjne 66.000

4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 60.000

4270 Zakupy us³ug remontowych 15.000

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 165.000

6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych Zakup

oprogramowania i sprzêtu komputerowego.
30.000

                  RAZEM 336.000
  Stan �rodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 590

                  Ogó³em 336.590

Dzia³ 710            Dzia³alno�æ us³ugowa
Rozdzia³ 71030  Fundusz Gospodarki Zasobem Geode-

zyjnym i Kartograficznym

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 5. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus

Na podstawie art.109, art. 116, art. 124 ust. 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15 poz. 148 ), oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z
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Uchwa³a  Nr VII/41/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu  Powiatu Oleskiego (Ziemskiego).

Lp Dz. Par. Wyszczególnienie
Kwota

(z³)
Pochodzenie

�rodków

1 851  Ochrona zdrowia 2 400 

  233 Dotacje celowe otrzymane od samorz¹du województwa na zadania
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego

2 400dotacja

2 853  Opieka spo³eczna 56 274 

  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 11 400w³asne

  

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z
zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

15 130zlecone

  

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych
zadañ w³asnych powiatu

29 744dotacja

RAZEM
58 674 

pó�n. zm.), Rada Powiatu w Ole�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêkszyæ plan dochodów powiatu o kwotê  58.674 z³,
w tym:
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§ 2. Zmniejszyæ plan wydatków Powiatu o kwotê 15.100 z³,
w tym:

L
p 

Dz. Roz. Wyszczególnienie 
Kwota 

(z³) 

Pochodz
enie 

�rodków 

1 758   Ró¿ne rozliczenia 2 900   

    75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 900 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 2 900   

2 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 500   

    92195 Pozosta³a dzia³alno�æ 9 500 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 9 500   

3 926   Kultura fizyczna i sport 2 700   

    92695 Pozosta³a dzia³alno�æ 2 700 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 2 700   

RAZEM 15 100   

 

§ 3. Zwiêkszyæ plan wydatków Powiatu o kwotê 73.774 z³,
w tym:

L
p 

Dz. Roz. Wyszczególnienie 
Kwota 

(z³) 

Pochodz
enie 

�rodków 

1 710   Dzia³alno�æ us³ugowa 1 500   

    71015 Nadzór budowlany 1 500 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 1 500   
2 754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 500   

    75495 Pozosta³a dzia³alno�æ 500 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 500   
3 851   Ochrona zdrowia 2 400   

    85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 2 400 dotacja 

      - wydatki bie¿¹ce 2 400   

      - dotacja 2 400   

    
Dotacja przeznaczona dla Poradni Terapii Uzale¿nieñ od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia w 
Ole�nie. 

4 853   Opieka spo³eczna 57 674   

    85304 Rodziny zastêpcze 24 704 dotacja 

      - wydatki bie¿¹ce 24 704   

    85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie 12 800 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 12 800   

    85333 Powiatowe urzêdy pracy 20 170   

      - wydatki bie¿¹ce 15 130 zlecone 

      - wydatki bie¿¹ce 5 040 dotacja 

5 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 000   

    92195 Pozosta³a dzia³alno�æ 9 000 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce, w tym: 9 000   

      - dotacje (wg za³¹cznika nr 1 do uchwa³y) 9 000   

6 926   Kultura fizyczna i sport 2 700   

    92695 Pozosta³a dzia³alno�æ 2 700 w³asne 

      - wydatki bie¿¹ce 2 700   

      - dotacje (wg za³¹cznika nr 2 do uchwa³y) 2 700   

RAZEM 73 774   

 

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 6. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

                                     Wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu
                                Barbara Kaczmarczyk



  Poz.1335
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 70                                     -5754 -

                                                                 Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VII/41/03

Rady Powiatu w Ole�nie
             z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Przeznaczenie dotacji w ramach dzia³u 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 (rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ)

Przeznaczenie dotacjiLp. Dotowany

(dofinansowanie do:)

Kwota
dotacji z³

1. Dobrodzieñski O�rodek
Kultury i Sportu

Ogólnopolskie Spotkania Zespo³ów Artystycznych
Mniejszo�ci Narodowych i Etnicznych ��RÓD£O�

2 500

Miêdzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzêdowej 1 0002. Gminny O�rodek Sportu i
Rekreacji w Rudnikach

Spotkania Muzyków Jazzowych 1 000

Powiatowy Koncert Kolêd 1 0003. Miejsko-Gminny O�rodek
Kultury w Gorzowie �l.

Ogólnopolski Turniej Tañca 500

4. Urz¹d Gminy w Zêbowicach Impreza powiatowa pn. "Wieczór legend i ba�ni z okolic
Zêbowic"

1 000

Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci Specjalnej

Troski

1 0005. Miejsko-Gminny O�rodek
Kultury w Praszce

Panorama Kulturalna dla Dzieci i M³odzie¿y O�rodków
Kultury Powiatu Oleskiego

500

6. Gminny O�rodek Kultury w
Rad³owie

Powiatowy Przegl¹d Piosenki �l¹skiej 500

7. Razem 9 000

Przeznaczenie dotacji w ramach dzia³u 926 - Kultura fizyczna i sport
 (rozd. 92695 - Pozosta³a dzia³alno�æ)

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VII/41/03

Rady Powiatu w Ole�nie
                                         z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Przeznaczenie dotacjiLp. Dotowany

(dofinansowanie do:)

Kwota
dotacji z³

Ogólnopolski Bieg Masowy �Pêtla Rudnicka� 1 2001. Gminny O�rodek Sportu i
Rekreacji w Rudnikach

Miêdzynarodowe Zawody Drwali 1 500

2. Razem 2 700
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Na podstawie art. pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1592 z pó�n. zm.), oraz art. 128 ust.2 oraz art.134 ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz.148), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163
z pó�n. zm.), oraz art. 407, art. 408 i art. 420 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz.
627 z pó�n. zm.), Rada Powiatu w Ole�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmieniæ plan wydatków Funduszu Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej:

1.  Zmniejszyæ plan wydatków bie¿¹cych funduszu o kwotê
7.500 z³, na zadaniu:Opracowanie Powiatowego Programu
Ochrony �rodowiska.

2.  Zwiêkszyæ plan wydatków o kwotê 115.700 z³, z prze-
znaczeniem na:

- 70.000 z³ - dotacjê dla Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ole-
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Uchwa³a Nr VII/42/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian do uchwa³y Rady Powiatu Nr IV/18/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu Powiatu na 2003 rok.

�nie na zadanie inwestycyjne pn: "Termoizolacja obiektów szpi-
tala powiatowego w Ole�nie - wymiana stolarki okiennej i drzwio-
wej w szpitalnym oddziale ratownictwa"

 - 1.200 z³ - przygotowanie i opiniowanie dokumentów
przed wydaniem koncesji na rozpoznanie z³o¿a i wydobywanie
kopalin

 - 44.500 z³ - opracowanie uproszczonych planów urz¹-
dzania lasów nie stanowi¹cych w³asno�ci Skarbu Pañstwa.

§ 2. W zwi¹zku ze zmianami za³¹cznik nr 8 do uchwa³y
bud¿etowej: Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje nowe
brzmienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdzia³ 90011  Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospo-

darki Wodnej

W y s z c z e g ó ln ie n ie § K w o t a

S a ld o  p o c z¹ tk o w e  1 4 2  3 8 4

P R Z Y C H O D Y  O G Ó £ E M

w  ty m :

 1 2 0  0 0 0

1 .  W p ³y w y  z  t y tu ³u  o p ³a t  i  k a r  ( 1 0 % ) 0 6 9 1 0 8  0 0 0

2 .  W p ³y w y  z  t y tu ³u  o p ³a t  i  k a r  z a  s k ³a d o w a n ie  i  m a g a z y n o w a n ie  o d p a d ó w  ( 1 0 % ) 0 6 9 1 2  0 0 0

R A Z E M  2 6 2  3 8 4

 

W Y D A T K I O G Ó £ EM

w  ty m :

 2 6 1  4 7 0

1 . O p ra c o w a n ie  P o w ia to w e g o  P ro g ra m u  O c h ro n y  � ro d o w isk a 4 3 0 0 8 2  5 0 0

2 . W sp o m a g a n ie  re a liz a c ji p a ñ stw o w e g o  m o n ito r in g u  �ro d o w isk a 4 3 0 0 2  0 0 0

3 . O p ³a ta  lic e n c y jn a  p ro g ra m u  F  7  �P u b lic z n ie  d o stê p n y  w y k a z  d a n y c h  o
d o k u m e n ta c h  z a w ie ra j¹ c yc h  in fo rm a c je  o  � ro d o w isk u  i je g o  o c h ro n ie �

4 3 0 0 5 0 0

4 . O p ³a ty  z a  p ro w a d z e n ie  ra c h u n k u  b a n k o w e g o  o ra z  p rz e le w y 4 3 0 0 5 0 0

5 . O p ³a ta  z a  sz k o le n ie  w  te m a c ie  o c h ro n y  �ro d o w isk a 4 3 0 0 7  5 0 0

6 . P rz y g o to w a n ie  i o p in io w a n ie  d o k u m e n tó w  p rz e d  w yd a n ie m  k o n c e sji n a

ro z p o z n a n ie  z ³o ¿ a  i w yd o b y w a n ie  k o p a lin
4 3 0 0 1  2 0 0

7 . O p ra c o w a n ie  u p ro sz c z o n y c h  p la n ó w  u rz ¹ d z a n ia  la só w  n ie  s ta n o w i¹ c y c h  w ³a sn o �c i
S k a rb u  P a ñ s tw a

4 3 0 0 4 4  5 0 0

8 . D o ta c je  d la : 1 0 7  7 7 0

-M ia sta  i G m in y  P ra szk a  n a  za k u p  rê b a ka 1 5  0 0 0

-M ia sta  O le sn o  n a  � U ty liza c jê  p o rzu c o n y c h  �ro d k ó w  o c h ro n y  ro � lin � 1 5  0 0 0

-G m in y  Z ê b o w ic e  n a  d o fin a n so w a n ie  k o sz tó w  za k u p u  sp rzê tu  � T R O L " 7  7 7 0

-Z O Z  w  O le �n ie  n a  za d a n ie  in w e sty c y jn e  p n : � T e rm o izo la c ja  o b ie k tó w  szp ita la

p o w ia to w e g o  w  O le �n ie  �  w y m ia n a  s to la rk i o k ie n n e j i d rzw io w e j w  s zp ita ln y m

o d d zia le  ra to w n ic tw a �

6 2 6 0

7 0  0 0 0

9 . W yd a tk i in w e sty c y jn e : z a k u p  rê b a k a  d o  g a ³ê z i p rz e z  P o w ia to w y  Z a rz ¹ d  D ró g  w
O le �n ie

6 1 2 0 1 5  0 0 0

S a ld o  k o ñ cow e  9 1 4

R A Z E M  2 6 2  3 8 4
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§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 5. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

                                          Wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu
                                          Barbara Kaczmarczyk

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 i Nr 111, poz.1279, 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.
1804; 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112),
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi  uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla pó³nocno-zachodniej czê�ci wsi Zakrzów, obej-
muj¹cy zabytkowy zespó³ pa³acowo-parkowy oraz tereny po³o-
¿one po  pó³nocno-zachodniej stronie zabudowy  wsi Zakrzów,
zwany w dalszej czê�ci uchwa³y planem.Ustalenia planu s¹ zgod-
ne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego oraz zasa-
dami polityki przestrzennej gminy Polska Cerekiew, przyjêtymi
przez Radê Gminy w "Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew".

§ 2. 1.   Przedmiotem  ustaleñ planu s¹ :
1) tereny produkcji rolnej i le�nej , oznaczone na rysun-

kach planu symbolem:
a) RP - teren u¿ytków rolnych,
b) R(US) - rezerwa terenu pod us³ugi sportu i rekreacji,
c) RL - teren zadrzewieñ,
2)  tereny us³ug,  sportu, rekreacji i wypoczynku, oznaczo-

ne na rysunkach planu symbolem:
a) ZS - teren zieleni  parkowej,
b) ZP - teren zabytkowego zespo³u pa³acowo-parkowego,
c) ZI - teren zieleni izolacyjnej,
d) US - teren us³ug sportu i rekreacji,
e) USK.1.  USK.2.  USK.3. - teren us³ug  sportów kwalifiko-

wanych i rekreacyjnych,
f) UT - teren obs³ugi ruchu turystycznego,
3)  tereny mieszkalnictwa, oznaczone na rysunkach planu

symbolem:
a) MN - teren mieszkalnictwa jednorodzinnego,
4)  tereny produkcji i dzia³alno�ci gospodarczej, oznaczo-

ne na rysunkach planu symbolem:
a)   PS - teren przemys³owo-sk³adowy,
b)   KS - teren  obs³ugi komunikacji samochodowej,
5) tereny infrastruktury i komunikacji, oznaczone na rysun-

kach planu symbolem:
a) IW - teren zaopatrzenia w wodê,
b) IE - teren zaopatrzenia w energiê elektryczn¹,
c) KP - teren urz¹dzeñ komunikacji,
d) KG, KL - teren tras komunikacji drogowej,
e) CP - teren komunikacji pieszej.
2. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w ust. 1,  dopuszcza siê dotychczasowy sposób ich u¿ytkowania
i zagospodarowania, o ile nie jest on sprzeczny i docelowo nie

uniemo¿liwi zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami
niniejszego planu.

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

kresie ochrony �rodowiska przyrodniczego i kulturowego, prze-
znaczenia terenów, zasad i standardów kszta³towania zabudo-
wy i zagospodarowania terenów oraz zasad wyposa¿enia  w
infrastrukturê techniczn¹,

2) rysunków planu  sporz¹dzonych na:
a) mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali 1 : 5.000, sta-

nowi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
b) mapie ewidencji gruntów  w skali 1 : 2.500, stanowi¹-

cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 4.1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami,  zawartymi na rysun-
kach planu s¹  nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:

a) granica opracowania,
b) �ci�le okre�lone linie rozgraniczaj¹ce tereny o  ró¿nych

rodzajach przeznaczenia i ró¿nych warunkach  zabudowy i zago-
spodarowania,

c) orientacyjne linie rozgraniczaj¹ce  tereny o ró¿nych ro-
dzajach przeznaczenia i ró¿nych warunkach zabudowy i zago-
spodarowania,

d) obowi¹zuj¹ce oraz nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) granice ochrony konserwatorskiej i ekologicznej zabyt-

kowego zespo³u pa³acowo-parkowego,
f) obiekty wpisane do rejestru zabytków,
g) pomniki przyrody o¿ywionej,
h) pojedyncze drzewa i ci¹gi drzew - chronione,
i) strefa ochrony zasobów wodnych,
j) obni¿enie dolinne-zakaz zabudowy obiektami kubaturo-

wymi,
k) strefa ochrony zasobów wodnych,
l) symbole terenów funkcjonalnych.
2. Pozosta³e, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunków

planu, maj¹ charakter informacyjny.
3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych rodza-

jach przeznaczenia - �ci�le okre�lonych, nie podlega zmianom.
Dopuszcza siê zmianê przebiegu linii rozgraniczaj¹cych  orien-
tacyjnych.

4. Przy zagospodarowaniu terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi oprócz ustaleñ niniejszego planu obowi¹zuj¹
przepisy szczególne.

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

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

2) rysunku planu -  nale¿y przez to rozumieæ rysunek pla-
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nu wykonany na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali
1 : 5.000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1, lub na mapie ewidencji
gruntów w skali 1 : 2.500, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniej-
szej uchwa³y,

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

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

5) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym  - nale¿y przez to rozu-
mieæ, inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzu-
pe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

6) intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny, procentowy udzia³ po-
wierzchni zabudowanej do wielko�ci  dzia³ki  budowlanej,  bê-
d¹cej  we w³adaniu  w³a�ciciela/inwestora,  lub do terenu funkcjo-
nalnego oznaczonego symbolem - zgodnie z ustaleniami planu,

7) intensywno�ci zainwestowania - nale¿y przez to rozu-
mieæ wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny,  procentowy udzia³
powierzchni zabudowanej oraz przeznaczonej pod utwardzone
doj�cia i dojazdy do wielko�ci dzia³ki budowlanej, bêd¹cej we
w³adaniu w³a�ciciela/inwestora, lub do terenu funkcjonalnego
oznaczonego symbolem - zgodnie z ustaleniami planu,

8) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - to obowi¹zek sytuowa-
nia obiektów przeznaczenia podstawowego na linii zabudowy,
okre�lonej rysunkiem planu lub tre�ci¹ uchwa³y,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - to zakaz sytuowa-
nia wszelkich obiektów kubaturowych bli¿ej krawêdzi jezdni lub
granicy pasa drogowego, ni¿ pozwala na to ustalona rysunkiem
planu lub tre�ci¹ uchwa³y, nieprzekraczalna linia zabudowy,

10) ograniczonej dzia³alno�ci gospodarczej -  nale¿y
przez to rozumieæ nieuci¹¿liw¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ (zarob-
kow¹), prowadzon¹ wy³¹cznie przez mieszkañców/w³a�ciciela
w wydzielonych pomieszczeniach budynku mieszkalnego (z wy-
kluczeniem terenu), nie powoduj¹c¹:

a) ruchu samochodów transportowych o no�no�ci powy-
¿ej 1,5 t. oraz ich parkowania na terenie dzia³ki  lub  s¹siedniej
ulicy publicznej,

b) wzmo¿onego  (powy¿ej 5 kursów dziennie)  ruchu sa-
mochodów osobowych,

11) dachu  symetrycznym - nale¿y przez to rozumieæ dach
o jednakowych k¹tach nachylenia g³ównych po³aci dachowych,
zbiegaj¹cych siê w g³ównej kalenicy, z wy³¹czeniem kszta³tu lu-
karn i innych form do�wietlenia poddasza u¿ytkowego,

12) elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewa-
cjê po³o¿on¹ od strony terenów publicznych (ulic, dróg), wyzna-
czonych rysunkiem planu.

§ 6. 1.  RP - teren u¿ytków rolnych, wy³¹czony z zabudo-
wy, z  przeznaczeniem  podstawowym pod pola uprawne.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) ogrody dzia³kowe oraz  uprawy wieloletnie,
2) drogi transportu rolnego i sieci infrastruktury technicz-

nej, które mo¿na lokalizowaæ pod warunkiem prowadzenia ich z
zachowaniem wymogów technicznych i �rodowiskowych, okre-
�lonych w obowi¹zuj¹cych przepisach szczególnych, a w przy-
padku realizacji sieci podziemnych prowadzenia wszelkich prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym.

3. Dla terenu u¿ytków rolnych  (RP) ustala siê:
1) Zakaz:
a) likwidacji istniej¹cej zieleni �ródpolnej i przydro¿nej,
b) lokalizacji budynków mieszkalnych oraz innych budyn-

ków i urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rolnych, za-
k³adów przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, a tak¿e wszelkich  bu-
dynków i urz¹dzeñ s³u¿¹cych bezpo�rednio produkcji rolniczej
uznanej za dzia³ specjalny.

2)Przeznaczenie terenu  pod zabudowê nie zwi¹zan¹ z
rolnictwem, w �wietle obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych,
mo¿liwe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

§ 7. 1. R(US) - rezerwa terenu pod us³ugi sportu i rekre-
acji - z przeznaczeniem podstawowym pod u¿ytki rolne.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) drogi transportu rolnego,
2) sieci infrastruktury technicznej, które mo¿na lokalizo-

waæ pod warunkiem prowadzenia ich z zachowaniem wymo-
gów technicznych i �rodowiskowych, okre�lonych w obowi¹zu-
j¹cych przepisach szczególnych, a w przypadku realizacji sieci
podziemnych prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nad-
zorem archeologicznym.

3. Dla rezerwy terenu pod us³ugi sportu i rekreacji (R(US))
ustala siê:

1) Zakaz lokalizacji:
a) ogrodów dzia³kowych oraz  upraw wieloletnich,
b) sieci infrastruktury technicznej wymagaj¹cych utworze-

nia stref technicznych i obszarów ograniczonego u¿ytkowania,
c) budynków mieszkalnych oraz innych budynków i urz¹-

dzeñ wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rolnych, zak³adów prze-
twórstwa rolno-spo¿ywczego, a tak¿e wszelkich  budynków i urz¹-
dzeñ s³u¿¹cych bezpo�rednio produkcji rolniczej uznanej za dzia³
specjalny,

d) wszelkich obiektów i urz¹dzeñ uniemo¿liwiaj¹cych lub
utrudniaj¹cych docelowe zagospodarowanie terenu pod us³ugi
sportu i rekreacji.

2) Przeznaczenie terenu  pod zabudowê nie zwi¹zan¹ z
rolnictwem, w �wietle obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych,
mo¿liwe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

§ 8. 1. RL - teren zadrzewieñ,  wy³¹czony z zabudowy,  z
przeznaczeniem podstawowym  pod istniej¹ce  zespo³y zadrze-
wieñ o funkcji wodochronnej i glebochronnej.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
a) drogi gospodarcze oraz komunikacyjne ci¹gi piesze,

pod warunkiem stosowania nawierzchni z materia³ów natural-
nych,

b) podziemne sieci infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu zadrzewieñ  (RL) ustala siê:
1) Zakaz:
a) wygradzania terenu,
b) dokonywania ca³kowitej wycinki drzew,
c) wylewania nieczysto�ci,
d) sk³adowania  odpadów i lokalizacji urz¹dzeñ infrastruk-

tury technicznej.
2) Obowi¹zek:
a) zachowania dotychczasowego ukszta³towania i  pokry-

cia terenu,
b) ograniczenia u¿ytkowania gospodarczego.

§ 9. 1. ZS - teren  zieleni parkowej, z  przeznaczeniem
podstawowym pod zieleñ nisk¹ i �redni¹, glebochronn¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) towarzysz¹ce  urz¹dzenia rekreacji z ma³¹ architektur¹,
2) podziemne sieci infrastruktury technicznej,  w tym o�wie-

tlenie terenu,
3) niezbêdne komunikacyjne ci¹gi piesze, które mo¿na

realizowaæ pod warunkiem prowadzenia w sposób zapobiega-
j¹cy erozji gleb.

3. Dla terenu zielni parkowej (ZS) ustala siê:
1) Zakaz realizacji obiektów kubaturowych, dokonywania

wtórnych podzia³ów w³asno�ciowych  oraz wygradzania terenu.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalna intensywno�æ zainwestowania - 30%

powierzchni terenu,
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b) wykonaæ komponowane  nasadzenia zieleni niskiej i
�redniowysokiej,

c) zapewniæ ekspozycjê zabytkowego zespo³u pa³acowo-
parkowego, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP, oraz
wysokie walory architektoniczne nawierzchni, obiektów i urz¹-
dzeñ, w tym szczególnie  obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ
technicznych (³awki, o�wietlenie itp.).

§ 10. 1. ZP  - teren zabytkowego zespo³u pa³acowo-par-
kowego, z przeznaczeniem podstawowym pod zabytkowy park
krajobrazowy z pa³acem o funkcji  mieszkaniowo-us³ugowej, w
tym szczególnie us³ug  gastronomii, rozrywki, nauki, kultury i
administracji oraz mieszkalnictwa i mieszkalnictwa  zbiorowego.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) towarzysz¹ce obiekty kubaturowe o funkcji  mieszkal-

no-us³ugowej, w tym mieszkalnictwa zbiorowego oraz us³ug ad-
ministracji i gastronomii,

2) niezbêdne budynki gospodarcze i gara¿owe na samo-
chody osobowe,

3) towarzysz¹ce urz¹dzenia rekreacji i wypoczynku z  ma³¹
architektur¹,

4) urz¹dzenia oraz podziemne sieci infrastruktury tech-
nicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych elektro-
magnetyczne promieniowanie niejonizuj¹ce,

5) komunikacja wewnêtrzna piesza i pieszo-jezdna, w tym
niezbêdne miejsca postojowe dla samochodów osobowych,

6) podziemne obiekty i pomieszczenia s³u¿¹ce obronie
cywilnej,

7) terenowe urz¹dzenia sportów je�dzieckich z widowni¹,
które mo¿na lokalizowaæ za zgod¹ i na warunkach okre�lonych
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.   Dla terenu zabytkowego zespo³u pa³acowo-parko-
wego (ZP) ustala siê:

1) Zakaz:
a) dokonywania wtórnych podzia³ów w³asno�ciowych i we-

wnêtrznego wygradzania terenu,
b) naruszania historycznej  kompozycji parku krajobrazowego,
c) rozbudowy i nadbudowy neogotyckiego pa³acu,
d) realizacji obiektów o gabarytach wiêkszych ni¿ gabaryty

zabytkowego pa³acu, w tym szczególnie konkuruj¹cych z nim
kubatur¹ lub wystrojem architektonicznym.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zabudowy - zalecana dotychczasowa,

okre�lona  powierzchni¹ zabudowy  budynków istniej¹cych na
terenie,

b) nieprzekraczalna wysoko�æ pa³acu - historyczna ilo�æ
kondygnacji nadziemnych,

c) budynki pozosta³e (istniej¹ce i nowe) - ³¹czna, nieprze-
kraczalna powierzchnia zabudowy max. 200% powierzchni za-
budowy pa³acu, nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nad-
ziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), jednak nie wiêcej i¿ 4,5m
od poziomu terenu do okapu dachu (z wy³¹czeniem budynków
wy¿szych w stanie istniej¹cym, dla których dopuszcza siê za-
chowanie dotychczasowej wysoko�ci z mo¿liwo�ci¹ jej niewiel-
kiej zmiany przy nadbudowie o dach wysoki),  kszta³t i pokrycie
dachu dostosowaæ do budynku pa³acu,

d) zapewniæ wysokie walory architektoniczne naziemnych
obiektów i urz¹dzeñ, w tym szczególnie budynków gospodar-
czych, ma³ej architektury i urz¹dzeñ technicznych (o�wietlenie,
szafki instalacyjne itp.) - dostosowaæ je do wymogów konser-
watorskich,

e) zachowaæ  elementy  historycznej kompozycji parku, w
tym szczególnie:

� pozosta³o�ci ogrodu sytuowanego po zachodniej stronie
pa³acu oraz gazon o kszta³cie zbli¿onym do elipsy o charakterze
za³o¿enia regularnego, sytuowany po  wschodniej stronie pa³acu,

� obrze¿n¹ promenadê oraz rozchodz¹ce siê od pa³acu
³ukami drogi i aleje,

� alejê lipow¹ z lip krymskich, prowadz¹c¹ do pó³nocno-
zachodniej bramy parku,

� wspó³czesne obsadzenia dróg dojazdowych do pa³acu
¿ywotnikami zachodnimi i kêpowymi nasadzeniami modrzewia,

� ruiny kaplicy grobowej  Eleonory hr. Von Haslingen, po-
³o¿onej w po³udniowo-zachodnim naro¿niku parku,

� pozosta³o�ci  zabytków militarnych po II wojnie �wiato-
wej, za zgod¹ i na warunkach okre�lonych przez Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków,

f) zaleca siê powi¹zanie komunikacj¹ piesz¹ terenu ZP z
terenem KP, zlokalizowanym po po³udniowej stronie parku.

3. Warunki ochrony �rodowiska:
a) obowi¹zek zachowania zewnêtrznego i wewnêtrznego

wystroju neogotyckiego pa³acu w jego historycznej formie,
b) obowi¹zek ochrony konserwatorskiej i ekologicznej za-

bytkowego za³o¿enia parku krajobrazowego; wszelkie prace
budowlane prowadzone na jego terenie wymagaj¹  uzyskania
opinii i zezwolenia w³a�ciwego organu pañstwowej s³u¿by ochro-
ny zabytków; wszelkie prace ziemne w s¹siedztwie zabytkowe-
go pa³acu prowadziæ pod nadzorem archeologicznym,

c) obowi¹zek ochrony konserwatorskiej zabytkowego neo-
barokowego pa³acu (rej. zab.) oraz obowi¹zek uzyskania, okre-
�lonych przepisami szczególnymi, wytycznych konserwatorskich,
uzgodnienia  i zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków  na wszelkie prace projektowe i  budowlane, prowadzone w
obiekcie i otoczeniu zabytku,

d) obowi¹zek ochrony konserwatorskiej drzew okaza³ych,
godnych  objêcia ochron¹ prawn¹ w formie pomnika przyrody:

� lipa szerokolistna (obwód pnia 3,7m, rozpiêto�æ korony
14m, H=20m),

� tulipanowiec amerykañski (obwód pnia 1,9m, rozpiê-
to�æ korony 8m, H=21m).

� sosna czarna  - szt. 2,

� platan klonolistny   - szt. 3,

� jadlica Douglasa  odmiana zielona - szt. 3

� d¹b wielkoowocowy   i burgundzki,

� buk pospolity - szt. 3,

� lipa szerokolistna  - szt. 1,

� �wierk ajañski -  szt. 1.
e) dopuszczalny poziom ha³asu, jak dla terenów zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

§ 11. 1. ZI - teren zielni izolacyjnej, z przeznaczeniem pod-
stawowym pod zwart¹ zieleñ izolacyjn¹ komponowan¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia ochrony przed ha³asem (ekrany akustyczne),
2) urz¹dzenia i podziemne sieci infrastruktury technicznej,

z wy³¹czeniem anten emituj¹cych  elektromagnetyczne promie-
niowanie niejonizuj¹ce,

3) urz¹dzenia komunikacji pieszej oraz dojazdy gospo-
darcze do terenu USK.3..

3. Dla terenu zieleni izolacyjnej (ZI) ustala siê:
1) Zakaz wycinki istniej¹cego drzewostanu w wieku po-

wy¿ej 20 lat, z wy³¹czeniem ciêæ sanitarnych.
2) Obowi¹zek:
a) zadrzewienia pasa o szeroko�ci min. 5m zwart¹ ziele-

ni¹  �redniowysok¹ i wysok¹, z du¿ym udzia³em  zimozielonej,
b) zapewnienia dojazdów do s¹siednich terenów rolnych.
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§ 12. 1. US - teren  us³ug sportu i rekreacji, z przeznacze-
niem podstawowym  pod wielofunkcyjny zespó³ terenowych urz¹-
dzeñ sportowych i rekreacyjnych sportu kwalifikowanego i po-
wszechnego, w tym szczególnie terenowe urz¹dzenia treningo-
we, konkursowe i rekreacyjne dla sportów je�dzieckich, wcho-
dz¹ce w sk³ad olimpijskiego o�rodka sportowo-szkoleniowe-
go, oraz urzadzenia sportowe sportów powszechnych.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) pastwiska dla koni,
2) zieleñ urz¹dzona z ma³¹ architektur¹ oraz urz¹dzenia

rekreacyjno-wypoczynkowe,
3) towarzysz¹ce obiekty socjalno-sanitarne,
4) sztuczne zbiorniki wodne,
5) podziemne sieci  i urz¹dzenia infrastruktury technicz-

nej, z wy³¹czeniem anten  emituj¹cych elektromagnetyczne pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce,

6) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym szczegól-
nie  ci¹gi komunikacji pieszej i konnej.

3. Dla   terenu  sportu i rekreacji (US) ustala  siê:
1) Zakaz lokalizacji:
a) obiektów kubaturowych w obni¿eniu dolinnym terenu,

oznaczonym na rysunku planu,
b) nowych ujêæ wody na terenie strefy ochrony zasobów

wodnych ujêcia  komunalnego.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania -  max 70% powierzchni

dzia³ki  inwestora,
b) intensywno�æ zabudowy -  max 10% powierzchni dzia³-

ki inwestora,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów kubatu-

rowych od granicy pasa drogowego drogi KL -12m; ci¹gu pie-
szego CP -15m,

d) nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje
nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 5m
od poziomu  terenu do okapu dachu, bry³a horyzontalna, dach
symetryczny - spadzisty , o k¹tach nachylenia po³aci dachowych
20-45o,

e) zapewniæ bezpo�redni wjazd na teren z drogi KL oraz
powi¹zania komunikacyjne ci¹gami pieszymi z terenem ozna-
czonym symbolem UT, USK.1. i USK.2..

f) w obni¿eniu dolinnym terenu, oznaczonym na rysunku
planu, sytuowaæ pastwiska dla koni oraz zieleñ parkow¹ nisk¹ -
komponowan¹, o funkcji wodochronnej  i glebochronnej; zale-
ca siê czê�ciowe odtworzenie kompozycji przestrzennej histo-
rycznych ogrodów zielarskich oraz  ustala siê obowi¹zek
uwzglêdnienia w kompozycji zieleni ekspozycji zabytkowego
zespo³u pa³acowo-parkowego, oznaczonego na rysunku planu
symbolem ZP, z terenu oznaczonego symbolem USK.2.,

g) zaleca siê:
- zapewniæ program terenowych  urz¹dzeñ sportowych i

rekreacyjnych umo¿liwiaj¹cy wszechstronne i ca³oroczne ich wy-
korzystanie,

- przy lokalizacji urz¹dzeñ sportowo-widowiskowych oraz
rekreacyjno-wypoczynkowych podzia³ na  strefê  ha³asu i strefê
ciszy,

-racjonalne wykorzystanie terenu.
3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania, zgodnie z przepisami szczególnymi - wnio-
ski i uwagi nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

b) glebê  z terenu  inwestycji wykorzystaæ gospodarczo,
c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla tere-

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

d) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ drzew w wieku po-
wy¿ej 20 lat usytuowanych wzd³u¿ ci¹gu pieszego CP - dopusz-
cza siê tylko ciêcia sanitarne,

e) roboty ziemne wykonywaæ  pod nadzorem archeolo-
gicznym instytucji lub osoby uprawnionej; o dokonanych znale-
ziskach archeologicznych niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹
s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podpo-
rz¹dkowaæ siê ich zaleceniom.

§ 13.1. USK.1. - teren us³ug sportów kwalifikowanych i
rekreacyjnych, z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i
urz¹dzenia specjalistyczne dla sportu je�dzieckiego (uje¿d¿e-
nie koni), wchodz¹ce w sk³ad bazy gospodarczo-hodowlanej
olimpijskiego o�rodka sportowo-szkoleniowego,  w tym szcze-
gólnie stajnie, obiekty pomocniczo-us³ugowe, gospodarczo-
sk³adowe, administracyjne i techniczne oraz obiekty  i urz¹dze-
nia  treningowe.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) istniej¹ce budynki mieszkalne i towarzysz¹ce mieszka-

nia s³u¿bowe,
2) us³ugi kultury i administracji, w tym innych jednostek

gospodarczych,
3) obiekty ochrony przeciw-po¿arowej, w tym lokalna OSP,
4) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym szczegól-

nie ci¹gi komunikacji pieszej, dojazdy i place gospodarcze oraz
niezbêdne parkingi, w tym szczególnie dla samochodów trans-
portu koni,

5) sieci i urz¹dzenia  infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-
niem anten nadawczych emituj¹cych elektromagnetyczne pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu us³ug sportów kwalifikowanych i rekre-
acyjnych (USK.1.) ustala siê:

1) Zakaz :
a) dokonywania dalszych, wtórnych podzia³ów w³asno�cio-

wych, z wy³¹czeniem podzia³ów dostosowuj¹cych przebieg  gra-
nic posesji do obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych w za-
kresie warunków technicznych sytuowania  budynków oraz
ochrony przeciwpo¿arowej,

b) wygradzania czê�ci  wewnêtrznego dziedziñca folwarku,
c) naruszania historycznej kompozycji przestrzennej fol-

warku, poprzez realizacjê nowych obiektów kubaturowych na
wewnêtrznym dziedziñcu.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max 100% powierzch-

ni dzia³ki inwestora,
b) intensywno�æ zabudowy - nie ustala siê,
c) bowi¹zuj¹ca linia zabudowy dla obiektów kubaturowych

-  historyczna, wyznaczona elewacj¹ frontow¹ (zgodnie § 5
pkt. 13) historycznych obiektów folwarku,

d) nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy 3 kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze u¿ytkowe),  lecz nie wiêcej ni¿ 9m
od poziomu terenu do okapu dachu, bry³a budynku horyzontal-
na, zaleca siê dach symetryczny - spadzisty, o k¹tach nachylenia
po³aci dachowych jak na budynkach zabytkowych,

e) zachowaæ elementy historycznego uk³adu przestrzen-
nego folwarku, w tym szczególnie sposób sytuowania zwartej
lub pó³zwartej zabudowy  w uk³adzie przestrzennym "[ ]" wokó³
wewnêtrznego dziedziñca; dopuszcza siê sytuowanie budynków
w granicy dzia³ki lub terenu przy zachowaniu innych przepisów
szczególnych,

f) zapewniæ:
- wjazd na teren z drogi KL oraz g³ównej ulicy wiejskiej

poprzez istniej¹c¹ wewnêtrzn¹ drogê dojazdow¹,
- atrakcyjn¹ kompozycjê nawierzchni terenu wewnêtrzne-

go dziedziñca folwarku - zaleca siê  stosowanie  materia³ów
naturalnych,
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g) zaleca siê likwidacjê substandardowej, wolno stoj¹cej
zabudowy gospodarczej, usytuowanej na wewnêtrznym dzie-
dziñcu folwarku.

3. Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ dworu murowane-

go (1814r. - ewid.zab.) oraz  obowi¹zek  uzyskania opinii Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków  do decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania  terenu, wszelkich prac konser-
watorskich i remontowych oraz projektu budowlanego,

b) istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko oraz inne rodzaje dzia³alno�ci, w wypadku
stwierdzenia okoliczno�ci wskazuj¹cych na mo¿liwo�æ szkodli-
wego wp³ywu dzia³alno�ci na �rodowisko, w tym szczególnie na
zdrowie ludzi, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du  ekologiczne-
go w trybie obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych,

c) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania, zgodnie z przepisami szczególnymi - wnio-
ski i uwagi nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

d) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla terenów
zabudowy zagrodowej, zgodnie z przepisami szczególnymi,

e) �cieki opadowe z dróg, dojazdów i parkingów odpro-
wadziæ do kanalizacji deszczowej lub do gruntu i wód powierzch-
niowych, pod warunkiem zachowania parametrów wynikaj¹cych
z przepisów szczególnych oraz na warunkach zgodnych z nimi,

f) lokalizacjê zbiornika na �cieki bytowo-gospodarcze o
pojemno�ci wiêkszej ni¿ 50m3 uzgodniæ z w³a�ciwym inspekto-
rem sanitarnym na etapie ustalania warunków zabudowy i za-
gospodarowania terenu,

g) nawozy naturalne przeznaczyæ do rolniczego wykorzy-
stania.

4) Wyposa¿enie w infrastrukturê techniczn¹ zgodnie z §  26.

§ 14.1. USK.2. - teren us³ug sportów kwalifikowanych i
rekreacyjnych, z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i
urz¹dzenia specjalistyczne dla sportu je�dzieckiego (uje¿d¿e-
nie koni), wchodz¹ce w sk³ad bazy  konkursowo-widowiskowej
olimpijskiego o�rodka sportowo-szkoleniowego,  w tym szcze-
gólnie sportowe obiekty widowiskowo-pokazowe, obiekty tre-
ningowe i konkursowe,  obiekty pomocniczo - us³ugowe, admi-
nistracyjno-gospodarcze i techniczne.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) terenowe  urz¹dzenia treningowe, konkursowe i rekre-

acyjne dla sportów je�dzieckich,
2) towarzysz¹ca baza hotelowa i mieszkania s³u¿bowe,
3) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym szczegól-

nie ci¹gi komunikacji pieszej, dojazdy i place gospodarcze oraz
niezbêdne parkingi, w tym dla samochodów transportu koni,

4) sieci i urz¹dzenia  infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-
niem anten nadawczych emituj¹cych elektromagnetyczne pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce,

5) zieleñ urz¹dzona z ma³¹ architektur¹,
6) obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe u¿yt-

kowanie  i zagospodarowanie terenu (targi, koncerty, zabawy
taneczne), zwi¹zane z organizowaniem imprez okoliczno�cio-
wych.

3. Dla terenu us³ug sportów kwalifikowanych i rekre-
acyjnych (USK.2.) ustala siê:

1) Zakaz :
a) dokonywania wtórnych podzia³ów w³asno�ciowych,
b) lokalizacji nowych ujêæ wody na terenie strefy ochrony

zasobów wodnych ujêcia  komunalnego IW,
c) zanieczyszczania powierzchni terenu substancjami mo-

g¹cymi staæ siê �ród³em zanieczyszczeñ gruntu i wód podziem-
nych.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max 85% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy -  max 60% powierzchni terenu,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów kubatu-

rowych od granicy pasa drogowego drogi KL -12m,
d) nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy 3 kondygnacje

nadziemne (w tym poddasze u¿ytkowe),  lecz nie wiêcej ni¿ 11m
od poziomu terenu do okapu dachu, bry³a budynku horyzontal-
na, zaleca siê dach symetryczny - spadzisty, o k¹tach nachylenia
po³aci dachowych 20-45o ,

e) zaleca siê aby program obiektów przeznaczenia pod-
stawowego i dopuszczalnego umo¿liwia³ wszechstronne i ca³o-
roczne ich wykorzystanie,

f) zapewniæ:
- wysoki poziom rozwi¹zañ przestrzennych zagospodaro-

wania terenu oraz rozwi¹zañ architektonicznych obiektów kuba-
turowych i ma³ej architektury,

- w sposobie zagospodarowania terenu eksponowanie
punktu widokowego na zabytkowy zespó³ pa³acowo-parkowy,
oznaczony na rysunku planu  symbolem ZP,

- wjazd na teren z drogi KL,
- racjonalne wykorzystanie terenu.
3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania, zgodnie z przepisami szczególnymi - wnio-
ski i uwagi nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

b) glebê z terenu inwestycji wykorzystaæ gospodarczo,
c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla tere-

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

d) �cieki opadowe z dróg, dojazdów i parkingów odprowa-
dziæ do kanalizacji deszczowej lub do gruntu i wód powierzch-
niowych, pod warunkiem zachowania parametrów wynikaj¹cych
z przepisów szczególnych oraz na warunkach zgodnych z nimi,

e) lokalizacjê zbiornika na �cieki bytowo-gospodarcze o
pojemno�ci wiêkszej ni¿ 50m3 uzgodniæ z w³a�ciwym inspekto-
rem sanitarnym na etapie ustalania warunków zabudowy i za-
gospodarowania terenu.

4) Wyposa¿enie w infrastrukturê techniczn¹ zgodnie z §  26.

§ 15.1. USK.3. - teren us³ug sportów kwalifikowanych i
rekreacyjnych, z przeznaczeniem podstawowym pod bazê noc-
legowo-¿ywieniow¹ olimpijskiego o�rodka sportowo-szkolenio-
wego, w tym szczególnie obiekty mieszkalnictwa zbiorowego z
us³ugami gastronomii dla uczestników zgrupowañ sportowych
oraz  u¿ytkowników  terenu US.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) towarzysz¹ce obiekty us³ug rozrywki, rekreacji i sportu

powszechnego,
2) terenowe urz¹dzenia sportu powszechnego i rekreacji,
3) towarzysz¹ce obiekty us³ugowe, administracyjne, po-

mocniczo-gospodarcze i techniczne,
4) obiekty targowe i wystawiennicze,
5) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym szczegól-

nie miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
6) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych elektromagnetyczne pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce,

7) zieleñ urz¹dzona z ma³¹ architektur¹,
8) podziemne obiekty i pomieszczenia s³u¿¹ce obronie

cywilnej,
9) obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe u¿yt-

kowanie i zagospodarowanie terenu (targi, koncerty, zabawy ta-
neczne), zwi¹zane z organizowaniem imprez okoliczno�ciowych.
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3. Dla terenu us³ug  sportów kwalifikowanych i rekre-
acyjnych (USK.3.) ustala siê:

1) Zakaz :
a) lokalizacji nowych ujêæ wody na terenie strefy ochrony

zasobów wodnych ujêcia  komunalnego IW,
b) zanieczyszczania powierzchni terenu substancjami mo-

g¹cymi staæ siê �ród³em zanieczyszczeñ gruntu i wód podziem-
nych.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max 80% dzia³ki pozo-

staj¹cej we w³adaniu inwestora,
b) intensywno�æ zabudowy - max 50%   dzia³ki pozostaj¹-

cej we w³adaniu inwestora,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy pasa dro-

gowego drogi KL -12m,
d) nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy 3 kondygnacje

nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 9m
od poziomu terenu do okapu dachu; bry³a budynku horyzontal-
na; zaleca siê dach symetryczny - spadzisty, o k¹tach nachylenia
po³aci dachowych 25-45o,

e) zapewniæ:
- program obiektów przeznaczenia podstawowego i do-

puszczalnego umo¿liwiaj¹cy wszechstronne i ca³oroczne ich wy-
korzystanie oraz   podzia³ na strefê  ha³asu i strefê ciszy  przy ich
sytuowaniu,

- wysoki poziom rozwi¹zañ przestrzennych zagospodaro-
wania terenu oraz rozwi¹zañ architektonicznych obiektów kuba-
turowych i ma³ej architektury,

- wjazd na teren z drogi KL,
- racjonalne i oszczêdne wykorzystanie terenu.
3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania, zgodnie z przepisami szczególnymi - wnio-
ski i uwagi nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

b) glebê z terenu inwestycji  wykorzystaæ gospodarczo,
c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego, zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) �cieki opadowe z dróg, dojazdów i parkingów odpro-
wadziæ do kanalizacji deszczowej lub  do gruntu i wód powierzch-
niowych, pod warunkiem zachowania parametrów wynikaj¹cych
z przepisów szczególnych oraz na warunkach zgodnych z nimi,

e) lokalizacjê zbiornika na �cieki bytowo-gospodarcze o
pojemno�ci wiêkszej ni¿ 50m3 uzgodniæ z w³a�ciwym inspekto-
rem sanitarnym na etapie ustalania warunków zabudowy i za-
gospodarowania terenu,

f) roboty ziemne wykonywaæ  pod nadzorem archeologicz-
nym instytucji lub osoby uprawnionej; o dokonanych znalezi-
skach archeologicznych niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹
s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podpo-
rz¹dkowaæ siê ich zaleceniom.

4) Wyposa¿enie w infrastrukturê techniczn¹ zgodnie
 z § 26.

§ 16.1. UT - teren obs³ugi  ruchu turystycznego, z prze-
znaczeniem podstawowym pod obiekty obs³ugi podró¿nych (ho-
tel, motel) z towarzysz¹cymi  us³ugami gastronomii, rozrywki,
rekreacji i handlu.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) basen kryty,
2) towarzysz¹ce terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji,
3) zieleñ urz¹dzona z ma³¹ architektur¹,
4) podziemne obiekty i pomieszczenia s³u¿¹ce obrony

cywilnej,

5) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym szczegól-
nie miejsca postojowe dla samochodów osobowych i autobu-
sów,

6) alternatywna lokalizacja parkingu strategicznego dla
obs³ugi olimpijskiego o�rodka sportowo-szkoleniowego wraz z
l¹dowiskiem dla helikopterów VIP-ów,

7) sieci i urz¹dzenia  infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-
niem anten nadawczych emituj¹cych elektromagnetyczne pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu us³ug obs³ugi ruchu turystycznego (UT)
ustala siê:

1) Zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów w³asno�cio-
wych terenu w sposób uniemo¿liwiaj¹cy bezpo�redni dostêp
do posesji z drogi KL.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max 70% powierzchni

dzia³ki inwestora,
b) intensywno�æ zabudowy - max  40% powierzchni dzia³-

ki inwestora,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy pasa drogo-

wego  drogi KG - 40m;  ulicy KL -12m; ci¹gu pieszego  CP - 15m,
d) nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy - 3 kondygnacje

nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 9m
od poziomu terenu do okapu dachu, bry³a budynku horyzontal-
na, zaleca siê  dach symetryczny - spadzisty, o k¹tach nachyle-
nia po³aci dachowych 35-45o,

e) zapewniæ:
- wysoki poziom rozwi¹zañ przestrzennych zagospodaro-

wania terenu oraz rozwi¹zañ architektonicznych obiektów kuba-
turowych i ma³ej architektury,

- wjazd na teren z drogi KL,
- racjonalne wykorzystanie terenu.
f) pomieszczenia s³u¿¹ce obronie cywilnej nale¿y zacho-

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

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania, zgodnie z przepisami szczególnymi - wnio-
ski i uwagi nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

b) glebê z terenu inwestycji wykorzystaæ gospodarczo,
c) �cieki opadowe z dróg, dojazdów i parkingów odprowa-

dziæ do kanalizacji deszczowej lub do gruntu i wód powierzch-
niowych, pod warunkiem zachowania parametrów wynikaj¹cych
z przepisów szczególnych oraz na warunkach zgodnych z nimi,

d) lokalizacjê zbiornika na �cieki bytowo-gospodarcze o
pojemno�ci wiêkszej ni¿ 50m3 uzgodniæ z w³a�ciwym inspekto-
rem sanitarnym na etapie ustalania warunków zabudowy i za-
gospodarowania terenu,

e) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowe-
go, zgodnie z przepisami szczególnymi,

f) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ drzew w wieku po-
wy¿ej 20 lat usytuowanych wzd³u¿ ci¹gu pieszego CP - dopusz-
cza siê tylko ciêcia sanitarne,

g) roboty ziemne wykonywaæ  pod nadzorem archeolo-
gicznym instytucji lub osoby uprawnionej; o dokonanych znale-
ziskach archeologicznych niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹
s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podpo-
rz¹dkowaæ siê ich zaleceniom.

4) Wyposa¿enie w infrastrukturê techniczn¹ zgodnie
z §  26.

§ 17. 1. MN - teren mieszkalnictwa jednorodzinnego, z
przeznaczeniem podstawowym pod domy mieszkalne - rodzin-
ne (do 6 mieszkañ).
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2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) budynki gara¿owe i gospodarcze,
2) us³ugi handlu i gastronomii oraz ograniczona dzia³al-

no�æ gospodarcza (zgodnie z § 6 pkt. 10).
3) ogrody przydomowe i zieleñ urz¹dzona z ma³¹ architektur¹,
4) niezbêdne urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, z wy-

³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych elektromagnetyczne pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu mieszkalnictwa jednorodzinnego (MN)
ustala siê:

1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 80% powierzchni

dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 50% powierzchni dzia³ki,
c) budynki mieszkalne - nieprzekraczalna wysoko�æ za-

budowy  3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze),
jednak nie wiêcej ni¿ 6,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;
zaleca siê dach symetryczny-spadzisty, o k¹tach nachylenia po-
³aci dachowych  40-45o ,

d) budynki gospodarcze - nieprzekraczalna wysoko�æ za-
budowy 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze),
jednak nie wiêcej ni¿ 4,5m od poziomu terenu do okapu dachu,
kszta³tem i pokryciem dachu nawi¹zaæ do budynku mieszkalnego,

e) dopuszcza siê sytuowanie budynków w granicy dzia³ki.
2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla terenów

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�lni-
czymi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

3) Wyposa¿enie w infrastrukturê techniczn¹ , zgodnie z
§  26.

§ 18.1. PS - teren przemys³owo-sk³adowy, z  przeznacze-
niem podstawowym pod  zaplecza techniczne budownictwa,
sk³ady, magazyny i hurtownie, zak³ady produkcyjno-wytwórcze,
zak³ady rzemios³a  produkcyjnego i us³ugowego, obiekty targo-
we i wystawiennicze.

2.  Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) zaplecza administracyjno-techniczne lub socjalne jed-

nostek gospodarczych,
2) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej,
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych elektromagnetyczne pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce,

4) zieleñ izolacyjna  i urz¹dzona  z ma³¹ architektur¹.
3. Dla terenu przemys³owo-sk³adowego (PS) ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

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

2) Zakaz :
a) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-

waæ na �rodowisko, z wy³¹czeniem stacji obs³ugi �rodków trans-
portu, posiadaj¹cych wiêcej ni¿ 3 stanowiska robocze,

b) sytuowania obiektów i konstrukcji stanowi¹cych domi-
nanty przestrzenne, obiektów  i urz¹dzeñ  obs³ugi rolnictwa i
produkcji rolnej, zak³adów przemys³u spo¿ywczego oraz zak³a-
dów blacharskich i lakierniczych, a tak¿e sytuowania magazy-
nów substancji mog¹cych powodowaæ zanieczyszczenie grun-
tu  oraz wód gruntowych i podziemnych, w tym szczególnie ropo-
pochodnych,

c) sk³adowania na wolnym powietrzu  lub w  obiektach
niezadaszonych substancji i materia³ów powoduj¹cych wtórne
pylenie.

3)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) minimalna powierzchnia wydzielonej dzia³ki - 1000m2,

minimalna  jej szeroko�æ 20,0 m,
b) intensywno�æ zainwestowania  - max 85 % powierzch-

ni dzia³ki inwestora,
c) intensywno�æ zabudowy - max 60% powierzchni dzia³ki

inwestora,
d) linia zabudowy  - nieprzekraczalna  od projektowanej

granicy pasa drogowego drogi KG - 25m; obowi¹zuj¹ca  od
granicy pasa drogowego drogi KL - 12m,

e) obiekty produkcyjne i us³ugowe - nieprzekraczalna wy-
soko�æ  3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze),
lecz nie wiêcej  ni¿ 9m od poziomu terenu do okapu dachu; bry³a
budynków horyzontalna, o wysokich walorach architektonicznych;
dopuszcza siê realizacjê obiektów nietradycyjnych pod wzglê-
dem formy i materia³u, a tak¿e typowych dla firmy,

f) obs³uga komunikacyjna terenu (wjazd i wyjazd) z drogi
KL, dopuszcza siê lokalizacjê niezbêdnych parkingów przyulicz-
nych  w jej pasie drogowym na warunkach i za zgod¹ zarz¹dcy,

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

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) wymagane stosowanie rozwi¹zañ techniczno - techno-

logicznych minimalizuj¹cych  oddzia³ywanie na �rodowisko i te-
reny s¹siednie, w tym szczególnie na teren oznaczony na rysun-
ku planu symbolem UT, ZP i US,

b) �cieki przemys³owe  - odprowadzenie do projektowa-
nej kanalizacji sanitarnej na warunkach okre�lonych przez za-
rz¹dcê; czasowo dopuszcza siê gromadzenie ich  w szczelnym
zbiorniku wybieralnym z odprowadzeniem na  oczyszczalniê �cie-
ków; lokalizacjê zbiornika na �cieki o pojemno�ci wiêkszej ni¿
50m3 uzgodniæ z w³a�ciwym inspektorem sanitarnym na etapie
ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

c) �cieki opadowe z dróg, dojazdów i parkingów odprowa-
dziæ do kanalizacji deszczowej lub do gruntu, pod warunkiem
zachowania parametrów wynikaj¹cych z przepisów szczegól-
nych oraz na warunkach zgodnych z nimi,

d) odpady niebezpieczne - postêpowanie zgodne z  prze-
pisami szczególnymi,

e) przedsiêwziêcia inwestycyjne z zakresu przeznaczenia
podstawowego wymagaj¹ do³¹czenia do projektu budowlane-
go charakterystyki ekologicznej inwestycji, zawieraj¹cej opis jej
wp³ywu  na �rodowisko przyrodnicze i  zdrowie ludzi ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem emisji ha³asu, z podaniem jego �róde³ i
zasiêgów rozprzestrzeniania siê; emisji zanieczyszczeñ gazo-
wych (w tym zapachów), z podaniem rodzajów, ilo�ci i zasiêgu
rozprzestrzeniania siê; wykazaæ, ¿e przyjête w projekcie rozwi¹za-
nia przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaj¹ lub elimi-
nuj¹ wp³yw obiektu na �rodowisko  przyrodnicze i zdrowie ludzi,

f) glebê z terenu inwestycji wykorzystaæ gospodarczo,
g) roboty ziemne wykonywaæ  pod nadzorem archeolo-

gicznym instytucji lub osoby uprawnionej; o dokonanych znale-
ziskach archeologicznych niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹
s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podpo-
rz¹dkowaæ siê ich zaleceniom.

5)  Wyposa¿enie w infrastrukturê techniczn¹ zgodnie z §  26.

§ 19.1. KS - teren obs³ugi komunikacji samochodowej, z
przeznaczeniem podstawowym pod stacjê paliw p³ynnych z
obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) towarzysz¹ce us³ugi handlu i gastronomii oraz obiekty

gospodarcze,
2) towarzysz¹ce urz¹dzenia i obiekty us³ug technicznych

motoryzacji,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 70 - 5763 -           Poz.1337

3) towarzysz¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
4) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej, w tym parkingi

dla samochodów ciê¿arowych i osobowych,
5) zieleñ izolacyjna i ozdobna  z  ma³¹ architektur¹.
3.  Dla terenu obs³ugi komunikacji samochodowej (KS)

ustala siê:
1) Zakaz lokalizacji konstrukcji stanowi¹cych dominanty

przestrzenne, w tym anten nadawczych emituj¹cych  elektroma-
gnetyczne promieniowanie niejonizuj¹ce.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 85% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 50 % powierzchni  terenu,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy - od projektowanej gra-

nicy pasa drogowego drogi KG -25m; od granicy pasa drogo-
wego drogi KL - 12m,

d) obiekty kubaturowe - nieprzekraczalna wysoko�æ max.
9m od poziomu terenu do okapu dachu,

e) urz¹dzenia i instalacje stacji paliw sytuowaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi i Polsk¹ Norm¹ , a
tak¿e zachowaæ wymagane przepisami szczególnymi odleg³o-
�ci dla obiektów, urz¹dzeñ i instalacji  od stref zagro¿enia wybu-
chem,

f) obs³uga komunikacyjna terenu (wjazd i wyjazd) z drogi
KL; w pasie drogowym drogi KG wymagana realizacja odcinka
zwalniania ruchu do skrêtu w prawo oraz  dodatkowego pasa
ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych w lewo; dopuszcza siê lokali-
zacjê niezale¿nego wyjazdu z terenu na drogê KG, poprzez reali-
zacjê w jej pasie drogowym odcinka przy�pieszenia ruchu, za
zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagro-
¿eñ dla wód i gruntów, zgodnie z przepisami szczególnymi; wnio-
ski i uwagi nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

b) zapewniæ bezpieczne dla �rodowiska rozwi¹zania tech-
niczne i technologiczne oraz minimalizowaæ mo¿liwo�æ powsta-
nia sytuacji awaryjnych (monitoring stanu zanieczyszczenia grun-
tu),

c) woda dla myjni samochodowej - w obiegu zamkniêtym,
uzupe³niana z wodoci¹gu komunalnego,

d) odprowadzenie �cieków przemys³owych, w tym zanie-
czyszczonych �cieków  deszczowo- przemys³owych z  powierzchni
zwi¹zanych z przyjmowaniem i wydawaniem produktów nafto-
wych  do zorganizowanego systemu kanalizacji, z odprowadze-
niem do sieci kanalizacji sanitarnej, przy zachowaniu parame-
trów okre�lonych przez Zarz¹dcê, lub do szczelnego zbiornika
wybieranego; lokalizacja zbiornika pojemno�ci  wiêkszej ni¿
50 m3 wymaga uzgodnienia z w³a�ciwym inspektorem sanitar-
nym na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodaro-
wania terenu,

e) �cieki opadowe z dróg, dojazdów,  parkingów oraz  tere-
nu stacji paliw, na których nie jest dokonywane przyjmowanie i
wydawanie produktów naftowych, mog¹ byæ kierowane do gruntu
lub wód powierzchniowych, pod warunkiem zachowania para-
metrów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych oraz na warun-
kach zgodnych z nimi,

f) odpady niebezpieczne - postêpowanie zgodne z przepi-
sami szczególnymi,

g) glebê z terenu inwestycji wykorzystaæ gospodarczo,
h) roboty ziemne wykonywaæ  pod nadzorem archeolo-

gicznym instytucji lub osoby uprawnionej; o dokonanych znale-
ziskach archeologicznych niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹
s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podpo-
rz¹dkowaæ siê ich zaleceniom.

4)  Wyposa¿enie w infrastrukturê techniczn¹ zgod-
nie z §  26.

§ 20.1. IW - teren zaopatrzenia w wodê z przeznacze-
niem podstawowym pod komunalne ujêcie wody (urz¹dzenia i
obiekty zaopatrzenia, uzdatniania i przesy³u wody), docelowo
awaryjne �ród³o zasilania w wodê.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
a) obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane bezpo�rednio z eksplo-

atacj¹ ujêcia, w tym obiekty gospodarcze,
b) zieleñ izolacyjna i ozdobna,
c) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej,
d) urz¹dzenia sieci infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten emituj¹cych elektromagnetyczne promieniowanie
niejonizuj¹ce.

3.  Dla terenu  zaopatrzenia w wodê (IW) ustala siê:
1) Strefê ochrony:
a) bezpo�redniej dla studni 1, 2 i 3 obejmuj¹cej teren w

granicach istniej¹cego ogrodzenia,
b) zasobów wodnych ujêcia  wielko�ci  2R=500m.
2) Zakaz :
a) lokalizacji nowych ujêæ wody, wykonanych  przez innych

u¿ytkowników, na terenie strefy ochrony zasobów wodnych ujê-
cia  komunalnego.

b) wykonywania wierceñ i odkrywek oraz gromadzenia �cie-
ków i sk³adowania odpadów, które mog¹ zanieczy�ciæ wody ujê-
cia, a tak¿e wznoszenia urz¹dzeñ i wykonywania robót lub czyn-
no�ci, które mog¹ zmniejszyæ przydatno�æ wód lub wydajno�æ
ujêcia wody w strefie ochrony bezpo�redniej.

§ 21.1. IE -  teren zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, z
przeznaczeniem podstawowym pod istniej¹ce i projektowane
obiekty i urz¹dzenia zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ (stacje
transformatorowe).

2. Dla terenu zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ (IE)
ustala siê:

1) Zakaz dokonywania nasadzeñ zieleni wysokiej.
2) Nieprzekraczalna wysoko�æ obiektów kubaturowych - 1

kondygnacja nadziemna, lecz nie wiêcej ni¿ 6,0 m od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu obiektu,

3) Dopuszcza siê zmianê lokalizacji istniej¹cych stacji
transformatorowych , w dostosowaniu do potrzeb, w uzgodnie-
niu z zarz¹dc¹.

§ 22.1. KP - teren urz¹dzeñ komunikacji, z przeznacze-
niem podstawowym pod parkingi strategiczne dla obs³ugi tere-
nów olimpijskiego o�rodka sportowego-szkoleniowego oraz te-
renów zabudowanych wsi  z  urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) l¹dowisko dla helikopterów VIP-ów,
2) towarzysz¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
3) zieleñ izolacyjna i ozdobna  z  ma³¹ architektur¹,
4) zieleñ parkowa z urz¹dzeniami rekreacji na terenie KP,

zlokalizowanym w zwartej zabudowie wsi,
5) obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe  u¿yt-

kowanie i zagospodarowanie terenu (targi, koncerty, zabawy ta-
neczne), zwi¹zane z organizowaniem imprez okoliczno�ciowych.

3.  Dla terenu urz¹dzeñ komunikacji (KP) ustala siê:
1) Zakaz lokalizacji:
a) l¹dowiska dla helikopterów VIP-ów na terenie zabudo-

wanym wsi oraz po³o¿onym po po³udniowej stronie zabytkowe-
go zespo³u pa³acowo-parkowego ZP,

b) konstrukcji stanowi¹cych dominanty przestrzenne, w
tym anten nadawczych emituj¹cych  elektromagnetyczne pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce.
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2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 85% powierzchni

terenu, a w przypadku terenu KP zlokalizowanego w zwartej za-
budowie wsi max. 60% powierzchni terenu,

b) obs³uga komunikacyjna terenu (wjazd i wyjazd) z dróg KL,
c) lokalizacja l¹dowiska dla helikopterów VIP-ów winna

spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych.
3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagro-
¿eñ dla wód i gruntów, zgodnie z przepisami szczególnymi; wnio-
ski i uwagi nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

b) �cieki opadowe z dróg, dojazdów i parkingów odpro-
wadziæ do kanalizacji deszczowej lub do gruntu i wód powierzch-
niowych, pod warunkiem zachowania parametrów wynikaj¹cych
z przepisów szczególnych oraz na warunkach zgodnych z nimi,

c) glebê z terenu inwestycji wykorzystaæ gospodarczo,
d) roboty ziemne wykonywaæ  pod nadzorem archeolo-

gicznym instytucji lub osoby uprawnionej; o dokonanych znale-
ziskach archeologicznych niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹
s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podpo-
rz¹dkowaæ siê ich zaleceniom.

§ 23.1. KG - tereny tras komunikacji drogowej, z prze-
znaczeniem  pod drogê krajow¹  nr 45 relacji Opole -Racibórz ,
klasy - g³ówna (1/2).

2. Dopuszcza siê lokalizacjê przystanków komunikacji
zbiorowej, urz¹dzeñ zwi¹zanych z eksploatacj¹ trasy, elemen-
tów ma³ej architektury, sieci infrastruktury technicznej oraz  pa-
sów zieleni izolacyjnej pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie
naruszy wymagañ okre�lonych przepisami szczególnymi dot.
dróg publicznych oraz uzyskania zgody zarz¹dcy.

3. Dla terenu tras komunikacji drogowej  (KG) ustala
siê:

1) Szeroko�æ pasa drogowego - min.  25m - max. 30m w
liniach rozgraniczaj¹cych,  jednak zgodnie z rysunkiem planu.

2) Zalecane elementy przekroju:
a) jezdnia szer. min. 7,0 m,
b) obustronne pobocza o szer. min. 2 x 1,25 m.
3) Przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania, zgodnie z przepisami szczególnymi; wnio-
ski i uwagi nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.

§ 24.1. KL  - tereny tras komunikacji drogowej, z prze-
znaczeniem pod  istniej¹ce i projektowane drogi i ulice gminne,
klasy - lokalna (1/2).

2. Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ komunikacyjnych
(placów postojowych i parkingów), przystanków komunikacji zbio-
rowej, ma³ej architektury, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicz-
nej oraz zieleni izolacyjnej pod warunkiem , ¿e ich lokalizacja nie
naruszy wymagañ okre�lonych przepisami szczególnymi dot.
dróg publicznych oraz uzyskania zgody zarz¹dcy.

3. Dla terenu tras komunikacji drogowej (KL) ustala siê:
1) Ochronê konserwatorsk¹ drzew w wieku powy¿ej 20 lat

usytuowanych w pasie drogowym - dopuszcza siê tylko ciêcia
sanitarne.

2) Szeroko�æ pasa drogowego:
a) dla dróg projektowanych - min.15m - max. 17m w li-

niach rozgraniczaj¹cych,
b) dla ulic istniej¹cych - dotychczasowa, docelowo 12m.
3) Zalecane elementy przekroju:
a) jezdnia - szer.  min. 5,5m ,
b) jednostronny chodnik - szer. min. 2,0m,

c) jednostronny pas zieleni - o szer. 3,0m,
d) przyuliczne pasy postojowe dla samochodów osobo-

wych o szer. 2,5m lub 5m, na przemian z zieleni¹ przyuliczn¹, w
zale¿no�ci od mo¿liwo�ci lokalizacji.

e) wzd³u¿  terenów UT, US, USK.2. i USK.3. - �cie¿ka rowe-
rowa dwukierunkowa - min. 2,4m.

§ 25.1. CP - teren komunikacji pieszej, z przeznaczeniem
podstawowym pod ci¹g publiczny o charakterze reprezentacyj-
nym:

a) o ruchu pieszo-jezdnym - na odcinku biegn¹cym w kie-
runku wschodnim od pó³nocnej bramy wjazdowej zabytkowego
zespo³u parkowo-pa³acowego (ZP),

b) o ruchu pieszym - na odcinku biegn¹cym w kierunku
zachodnim od pó³nocnej bramy ww. zespo³u (ZP).

2. Dopuszcza siê lokalizacjê ma³ej architektury i sieci in-
frastruktury technicznej, w tym o�wietlenia, pod warunkiem za-
chowania wymaganych przepisami szczególnymi odleg³o�ci od
drzew, poddanych ochronie konserwatorskiej.

3. Dla terenu komunikacji pieszej (CP) ustala siê:
1) Zakaz  ruchu pojazdów, z wy³¹czeniem pojazdów uprzy-

wilejowanych, na odcinku po³o¿onym po zachodniej stronie pó³-
nocnej bramy wjazdowej zabytkowego zespo³u pa³acowo-par-
kowego.

2) Obowi¹zek:
a) ochrony konserwatorskiej istniej¹cego drzewostanu w

wieku powy¿ej 20 lat,
b) stosowania naturalnych materia³ów na nawierzchniê ci¹-

gu pieszego, na odcinku po³o¿onym po zachodniej stronie pó³-
nocnej bramy zabytkowego zespo³u pa³acowo-parkowego ZP,

c) zapewnienia wysokiego poziomu rozwi¹zañ architekto-
nicznych nawierzchni,  ma³ej architektury i o�wietlenia.

§ 26. 1. Ustala siê zasady wyposa¿enia w infrastrukturê
techniczn¹:

1) Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowo-gospodarczych
i produkcyjnych oraz ochrony przeciwpo¿arowej - w oparciu o
istniej¹ce komunalne ujêcie wody ZAKRZÓW, docelowo w opar-
ciu o ujêcie wody POLSKA CEREKIEW, rozdzielcz¹ sieci¹ wodo-
ci¹gow¹ istniej¹c¹ oraz  rozbudowan¹.

2) Odprowadzenie �cieków bytowo-gospodarczych, prze-
mys³owych oraz zanieczyszczonych �cieków opadowych - do pro-
jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê czasowo
gromadzenie �cieków w szczelnym zbiorniku wybieralnym z
odprowadzeniem na komunaln¹ oczyszczalniê �cieków.

3) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cych i
projektowanych stacji transformatorowych; dopuszcza siê reali-
zacjê indywidualnych stacji transformatorowych  na terenie PS i
KS w dostosowaniu do potrzeb, na warunkach  w³a�ciwego
Zak³adu Energetycznego.

4) Zaopatrzenie w ciep³o -  z indywidualnych �róde³ ciep³a,
zaleca siê  paliwa niskoemisyjne lub na paliwa sta³e, z wykorzy-
staniem urz¹dzeñ niskoemisyjnych.

5) Odprowadzenie odpadów - na sk³adowisko komunal-
ne, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy.

2. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami techniczny-
mi, dopuszcza siê realizacjê sieci, o których mowa w ust. 1 pkt.
1 i 2  poza terenami po³o¿onymi w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg i ulic, za zgod¹ w³a�ciciela lub w³adaj¹cego terenem.

§ 27. Trac¹  moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew, zatwier-
dzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr VI/35/91 z  dnia
11 lutego 1991 r. (og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego Nr 3, poz. 73 ) , w zakresie uregulowanym
niniejsz¹ uchwa³¹.
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§ 28. Zgodnie z art.10  ust.3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê   nastêpuj¹ce stawki
procentowe, w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci
objêtych    niniejszym planem, s³u¿¹ce naliczaniu jednorazowej
op³aty uiszczanej przez w³a�cicieli  nieruchomo�ci w przypadku
ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia planu sta³y
siê obowi¹zuj¹ce:

1) tereny oznaczone symbolem  PS i KS -  30%,
2) pozosta³e tereny - 0 % .

§ 29. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Polska Cerekiew.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leonard Kasper
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Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr  15 poz. 139 ,
Nr 41 poz. 412,  Nr 111 poz. 1279,  2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124,
Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804; 2002r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), Rada
Gminy w Polskiej Cerekwi  uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego zespo³u wsi Polska Cerekiew - Ciê¿kowice,
zwany w dalszej czê�ci uchwa³y planem, obejmuj¹cy tereny za-
budowane wsi Polska Cerekiew i Ciê¿kowice.

2. Ustalenia planu s¹ zgodne z kierunkami  zagospodaro-
wania przestrzennego oraz zasadami polityki przestrzennej, przy-
jêtymi przez Radê Gminy w "Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew".

§ 2.1. Przedmiotem  ustaleñ planu s¹ tereny:
1) produkcji rolnej, oznaczone na rysunkach  planu   sym-

bolem RR, RO, RP,  RZ,  RW  i WW,
2) zieleni le�nej, oznaczone na rysunku planu symbolem

ZL i ZS,
3) zieleni ogólnodostêpnej,  publicznej i izolacyjnej, ozna-

czone na rysunkach planu symbolem  ZP, ZO, ZI i ZC,
4) mieszkalnictwa,  oznaczone na rysunkach planu sym-

bolem MR, MZ, MG, ME, MM, MI, MJ, MN, MW i  MU,
5) koncentracji us³ug, oznaczone na rysunkach planu sym-

bolem MC, UM, UC, UP i UK,
6) publiczne, oznaczone na rysunku planu symbolem UZ,

UO i US,
7) produkcji i dzia³alno�ci gospodarczych, oznaczone na

rysunkach planu symbolem UR,  PS, PP i AG,
8) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, oznaczone na ry-

sunkach planu symbolem IW, IO, NO i IE,
9) obiektów komunikacji kolejowej, oznaczone na rysun-

kach planu symbolem KT,
10) urz¹dzeñ i tras komunikacji kolejowej i drogowej, ozna-

czone na rysunkach planu symbolem KK,  KS, KP, KG, KZ, KL,
KD i CP,

11) rezerwowe pod rozwój zabudowy i komunikacji, ozna-
czone na rysunku planu symbolem R(MN), R(KG), R(KZ),  R(KL)
i R(KD) .

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

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

kresie podstawowego i uzupe³niaj¹cego przeznaczenia terenów,
o których mowa w §2, zasad dokonywania geodezyjnych po-
dzia³ów w³asno�ciowych, warunków zabudowy i  zagospodaro-
wania, warunków ochrony  �rodowiska przyrodniczego i kulturo-
wego oraz zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹,
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespo³u wsi Polska Cerekiew-Ciê¿kowice.

2) rysunków planów sporz¹dzonych na:
a) mapie sytuacyjno - wysoko�ciowej w skali 1 : 2.000,

stanowi¹cej za³¹cznik  nr 1 do niniejszej uchwa³y,
b) mapie  sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali 1 : 1.000,

stanowi¹cej za³¹cznik  nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 4.1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zawartymi na rysun-
kach planu, stanowi¹cych za³¹cznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwa-
³y, s¹  nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:

a) granica opracowania,
b) granica terenu objêtego rysunkiem stanowi¹cym za-

³¹cznik nr 2 do uchwa³y,
c) linie rozgraniczaj¹ce tereny funkcjonalne - �ci�le okre�lone,
d) linie rozgraniczaj¹ce tereny funkcjonalne - orientacyjne,
e) symbol literowy terenu funkcjonalnego oraz symbol licz-

bowy okre�laj¹cy warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
f) strefa ochrony konserwatorskiej i ekologicznej zabytko-

wego za³o¿enia  zamkowo(pa³acowo)-parkowego,
g) obiekty zabytkowe, ujête w rejestrze i ewidencji zabyt-

ków architektury, podlegaj¹ce ochronie konserwatorskiej,
h) zabytkowe kapliczki - objête ochron¹ konserwatorsk¹,
i) stanowiska archeologiczne,
j) pomniki przyrody - objête ochron¹ konserwatorsk¹,
k) strefa ochrony po�redniej zewnêtrznej ujêcia wody,
l) trasa przebiegu linii wysokich napiêæ,
m) strefa sanitarna cmentarza,
n) obowi¹zuj¹ca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy,
o) obowi¹zuj¹cy sposób sytuowania budynku i kalenicy dachu,
p) linie podzia³ów w³asno�ciowych - �ci�le okre�lone,
q) strefa ochrony konserwatorskiej zabytkowego za³o¿e-

nia ruralistycznego,
r) budynki wykazuj¹ce cechy zabytkowe - objête ochron¹

konserwatorsk¹,
s) drzewa i aleje drzew okazowych - objête ochron¹ kon-

serwatorsk¹,
t) chronione elementy tradycji lokalnej,
u) wymagane nasadzenia drzew przyulicznych.
3. Pozosta³e, nie wymienione w ust. 2 elementy rysunków

planu, maj¹ charakter informacyjny.

§ 5.1. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych ro-
dzajach przeznaczenia - �ci�le okre�lonych, nie podlega zmia-
nom. Dopuszcza siê zmianê przebiegu linii rozgraniczaj¹cych -
orientacyjnych w dostosowaniu  do potrzeb.

2. Przy zagospodarowaniu terenów, wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi oprócz ustaleñ, o których mowa w § 3 i 4,
obowi¹zuj¹  przepisy szczególne, zawieraj¹ce inne  ogranicze-
nia lub zasady dysponowania  terenami,  czy  te¿ zawieraj¹ce
inne ograniczenia odno�nie prowadzenia okre�lonych rodza-
jów dzia³alno�ci przez w³a�cicieli lub inne osoby dysponuj¹ce
gruntami.

3. Przy dokonywaniu wewnêtrznych podzia³ów geodezyj-
nych w granicach terenów funkcjonalnych, dopuszcza siê od-
stêpstwo od okre�lonego na rysunku planu przebiegu orienta-
cyjnych linii podzia³ów w³asno�ciowych.
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§ 6.1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
jest mowa o :

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

2) rysunku planu -  nale¿y przez to rozumieæ, stosownie
do tre�ci ustaleñ, rysunek planu  Nr 1 wykonany na mapie sytu-
acyjno-wysoko�ciowej w skali 1 : 2.000 oraz rysunek planu nr 2
wykonany na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali 1 : 1.000,
stanowi¹ce integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y,

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

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

5) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ, inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzu-
pe³nia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

6) intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny, procentowy udzia³ po-
wierzchni zabudowanej do wielko�ci  dzia³ki/nieruchomo�ci
po³o¿onej w liniach rozgraniczaj¹cych w³a�ciwego terenu funk-
cjonalnego,  bêd¹cej  we w³adaniu  w³a�ciciela/inwestora,

7) intensywno�ci zainwestowania - nale¿y przez to rozu-
mieæ wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny,  procentowy udzia³
powierzchni zabudowanej oraz przeznaczonej pod utwardzone
doj�cia i dojazdy do wielko�ci dzia³ki/nieruchomo�ci po³o¿onej
w liniach rozgraniczaj¹cych w³a�ciwego terenu funkcjonalnego,
bêd¹cej we w³adaniu w³a�cicicela/inwestora,

8) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - to obowi¹zek sytuowa-
nia budynków przeznaczenia podstawowego na linii zabudowy,
okre�lonej rysunkiem planu lub tre�ci¹ uchwa³y;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - to zakaz sytuowa-
nia budynków bli¿ej krawêdzi jezdni lub granicy pasa drogowe-
go, ni¿ pozwala na to ustalona rysunkiem planu lub tre�ci¹
uchwa³y nieprzekraczalna linia zabudowy; nieprzekraczalna li-
nia zabudowy dla pozosta³ych obiektów budowlanych - zgodnie
z przepisami szczególnymi,

10) ograniczonej dzia³alno�ci gospodarczej - nale¿y przez
to rozumieæ dzia³alno�æ nieuci¹¿liw¹, prowadzon¹ w wydzielo-
nych pomieszczeniach budynku mieszkalnego (z wy³¹czeniem
terenu dzia³ki) wy³¹cznie przez jego mieszkañców, nie powodu-
j¹c¹ uci¹¿liwo�ci dla s¹siednich funkcji chronionych, w tym szcze-
gólnie wynikaj¹cych z ciê¿kiego ruchu transportowego, oraz
wzmo¿onego ruchu samochodów osobowych (do 5 kursów
dziennie),

11) us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
fryzjerskie, krawieckie, szewskie, naprawy sprzêtu AGD i RTV,
fotograficzne, pralnicze, kosmetyczne, renowacji odzie¿y, zegar-
mistrzowskie, optyczne, elektrotechniczne, odnawiania miesz-
kañ i inne np. administracji, zarz¹dzania i finansowe itp., nie
powoduj¹ce uci¹¿liwo�ci dla s¹siedniej zabudowy chronionej
poprzez emisjê ha³asu, zanieczyszczenie powietrza, czy te¿  od-
dzia³ywanie odorowe (zapachowe), a tak¿e nie powoduj¹ce
uci¹¿liwo�ci wynikaj¹cych z ruchu samochodów  w porze noc-
nej (22oo-6oo),

12) us³ugach rzemie�lniczych - nale¿y przez to rozumieæ
rzemios³o us³ugowe i produkcyjne takie jak us³ugi stolarskie,
�lusarskie, kamieniarskie, piekarskie, cukiernicze, warsztaty
naprawcze samochodów osobowych  oraz  inne o podobnym
profilu, nie stanowi¹cych  uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska i s¹sied-
nich terenów o funkcjach chronionych,

13) dachu  symetrycznym - nale¿y przez to rozumieæ dach
o jednakowych k¹tach nachylenia g³ównych po³aci dachowych,
zbiegaj¹cych siê w jednej kalenicy, z wy³¹czeniem kszta³tu lu-
karn i innych form do�wietlenia poddasza u¿ytkowego,

14) elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewa-
cjê budynku, po³o¿on¹ od  strony istniej¹cych i projektowanych
dróg/ulic publicznych,

15) drugiej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sytu-
owanie drugiego budynku mieszkalnego na istniej¹cej dzia³ce/
nieruchomo�ci, lub te¿ sytuowanie budynku mieszkalnego  na
wydzielonej z dzia³ki/nieruchomo�ci dzia³ce, nie przylegaj¹cej
bezpo�rednio jednym bokiem do drogi/ulicy  publicznej (tj. na
dzia³ce wymagaj¹cej wydzielenia w³asnej drogi dojazdowej),

2. Je�li w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y cokol-
wiek zaleca siê, nale¿y  rozumieæ przez to brak obowi¹zku (naka-
zu) wykonania zalecanej czynno�ci przez inwestora.

Rozdzia³ II
ZASADY PRZEZNACZANIA ORAZ WARUNKI
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 7.1. RR - teren u¿ytków rolnych, z  przeznaczeniem
podstawowym pod pola uprawne.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) ogrody dzia³kowe oraz  uprawy wieloletnie,
2) sztuczne zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa,
3) gospodarstwa rolne, w sk³ad których wchodzi zabudo-

wa gospodarcza i mieszkalna, z urz¹dzeniami uzupe³niaj¹cymi,
4) obiekty produkcji ro�linnej i zwierzêcej,
5) drogi transportu rolnego i sieci lokalnej infrastruktury

technicznej, które mo¿na lokalizowaæ pod warunkiem prowa-
dzenia ich z zachowaniem wymogów technicznych i �rodowi-
skowych, okre�lonych w obowi¹zuj¹cych przepisach szczegól-
nych, a w przypadku realizacji sieci podziemnych prowadzenia
wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym.

3.Dla terenu u¿ytków rolnych  (RR) ustala siê:
1) Zakaz:
a) likwidacji istniej¹cej zieleni �ródpolnej i przydro¿nej,
b) lokalizacji  przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-

waæ na �rodowisko w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 200 m od granic
terenów o funkcjach  chronionych.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 70% powierzchni

dzia³ki,
b) nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy - 2  kondygnacje

nadziemne (w tym  u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿  4,5 m
od poziomu terenu do okapu dachu; bry³a budynku horyzontal-
na; dach symetryczny o k¹tach nachylenia 25-45o.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

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

b) wzmocniæ walory przyrodnicze terenu poprzez wprowa-
dzenie zadrzewieñ i zakrzewieñ �ródpolnych i przydro¿nych,

c) zapewniæ  optymalne dla produkcji ro�linnej stosunki
wodne gleb.

4) Przeznaczenie terenu  pod zabudowê nie zwi¹zan¹ z
rolnictwem, w �wietle obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych,
mo¿liwe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

§ 8.1. RO - teren ogrodów i sadów, z przeznaczeniem
podstawowym pod ogrody przydomowe, uprawy wieloletnie oraz
pola uprawne i ³¹ki.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) budynki gospodarcze  przynale¿ne przyleg³ej dzia³ce/

nieruchomo�ci,
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2) przydomowa zieleñ urz¹dzona z ma³¹ architektur¹,
3) sztuczne zbiorniki wodne, w tym s³u¿¹ce do rekreacji,
4) sieci  i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu ogrodów  (RO) ustala siê:
1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zainwestowania - max. 15% powierzchni

w³a�ciwej czê�ci RO dzia³ki,
b) nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy - 1 kondygnacja

nadziemna, lecz nie wiêcej ni¿ 3,5m od poziomu terenu do oka-
pu dachu;  dach symetryczny,

c) lokalizacja obiektów kubaturowych musi uwzglêdniaæ
sp³yw powierzchniowy wód opadowych w obni¿eniach dolin-
nych terenu - zakaz sytuowania budynków w dnie doliny.

2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) na terenie istniej¹cych stanowisk archeologicznych

wszelkie prace ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicz-
nym, na podstawie zezwolenia w³a�ciwego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzo-
ruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lo-
ne przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób
uprawnionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu
zabytku,

b) w dnie obni¿eñ dolinnych, gdzie odbywa siê intensyw-
ny sp³yw powierzchniowy wód opadowych, lokalizowaæ zieleñ
urz¹dzon¹.

§ 9.1. RP  - teren obiektów i urz¹dzeñ  intensywnej pro-
dukcji rolnej, z przeznaczeniem  podstawowym pod specjali-
styczne obiekty  produkcji  ro�linnej i zwierzêcej z urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi, w tym tak¿e gospodarki rybackiej.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) istniej¹ce mieszkania,
2) magazyny i sk³ady,
3) baza administracyjna i sprzêtowo-warsztatowa,
4) obiekty i urz¹dzenia  obs³ugi rolnictwa,
5) urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury technicznej, z

wy³¹czeniem anten emituj¹cych elektromagnetyczne promie-
niowanie niejonizuj¹ce,

6) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.
3. Dla terenu intensywnej  produkcji rolnej (RP) ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

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

2) Zakaz lokalizacji na terenach po³o¿onych w s¹siedz-
twie linii kolejowej zak³adów produkcji i sk³adów materia³ów
³atwopalnych, wybuchowych, ¿r¹cych i pyl¹cych, stanowi¹cych
potencjalne zagro¿enie dla ruchu kolejowego na terenie KK.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 70 %   powierzchni

dzia³ki,
b) zaleca siê wjazd na teren z drogi KL lub KD,
c) zabudowa -  nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondygna-

cje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿
6m od poziomu terenu do okapu dachu; kszta³t i k¹ty  nachyle-
nia dachu dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy,

d) zaleca siê now¹ zabudowê sytuowaæ wokó³ wewnêtrz-
nego dziedziñca, wyznaczonego budynkami istniej¹cymi,

e) lokalizacja obiektów budowlanych  wymaga zachowa-
nia odleg³o�ci od granicy obszaru kolejowego i osi skrajnego
toru linii, okre�lonej przepisami szczególnymi, a tak¿e okre�lo-
ne przepisami szczególnymi odleg³o�ci od linii 110kV,

f) do strony powierzchniowych cieków wodnych wykonaæ
pas zieleni izolacyjnej wysokiej i �redniowysokiej, drzewosta-
nem  zgodnym z siedliskiem, o szeroko�ci min. 5m.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-

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

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

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

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

e) odpady niebezpieczne - postêpowanie zgodne z prze-
pisami szczególnymi,

f) dopuszczalny poziom ha³asu - nie ustala siê.

§ 10.1. RZ - teren u¿ytków zielonych, wy³¹czony z zabu-
dowy, z przeznaczeniem  podstawowym pod  ³¹ki  intensywnie
u¿ytkowane gospodarczo.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) zalesienia  drzewostanem zgodnym z siedliskiem  -

zgodnie z przepisami szczególnymi,
2) sztuczne zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa,
3) drogi transportu rolnego i sieci lokalnej infrastruktury

technicznej,
4) urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce wodnej.
3. Dla terenu u¿ytków zielonych (RZ) ustala siê:
1) Zakaz :
a) przekszta³cania u¿ytków zielonych w grunty orne i upra-

wy wieloletnie,
b) skracania przebiegu cieków wodnych oraz rozbudowy

systemu melioracji odwadniaj¹cych,
c) wylewania  nieczysto�ci, sk³adowania odpadów i wypa-

lania ro�linno�ci,
d) stosowania �rodków ochrony ro�lin o wysokiej klasie

toksyczno�ci oraz nawozów sztucznych i naturalnych w dawkach
powoduj¹cych ska¿enie lub zanieczyszczenie gleb, gruntu i  wód.

2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) wzbogaciæ walory przyrodnicze terenu poprzez wprowa-

dzenie enklaw zadrzewieñ  i zakrzewieñ �ródpolnych i przywod-
nych,  zgodnych z siedliskiem,

b) przywróciæ  pierwotn¹ funkcjê u¿ytków zielonych na te-
renach istniej¹cych gruntów   ornych.

§ 11.1. RW -  teren ³¹k wilgotnych, wy³¹czony z zabudowy,
z  przeznaczeniem  podstawowym pod podmok³e ekosystemy
³¹kowe i szuwarowe z trzcinowiskami oraz rozproszonymi  remi-
zami zadrzewieñ i zakrzewieñ.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce wodnej, które mo¿na

lokalizowaæ z wy³¹czeniem miejsc wystêpowania prawnie chro-
nionych  siedlisk i ro�lin chronionych.

3. Dla terenu ³¹k wilgotnych  (RW) ustala siê :
1) Zakaz:
a) przekszta³cania u¿ytków zielonych w grunty orne i upra-

wy wieloletnie,
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b) dokonywania zmian  ukszta³towaniu i pokryciu terenu
oraz istniej¹cych  stosunkach wodnych,

c) regulacji i skracania przebiegu  cieków wodnych oraz
budowy i rozbudowy systemu melioracji  odwadniaj¹cych,

d) wylewania  nieczysto�ci, sk³adowania odpadów i wy-
palania ro�linno�ci,

e) stosowania �rodków ochrony ro�lin o wysokiej klasie
toksyczno�ci oraz nawozów sztucznych i naturalnych, w dawkach
powoduj¹cych ska¿enie lub zanieczyszczenie gleb, gruntu i  wód.

2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) wy³¹czyæ  teren z u¿ytkowania gospodarczego lub ogra-

niczyæ jego wykorzystanie do niezbêdnego minimum,
b) ustala siê ochronê walorów przyrodniczych terenu, w

tym szczególnie miejsc wystêpowania prawnie chronionych sie-
dlisk oraz  ro�lin  chronionych.

§ 12.1. WW - teren wód otwartych, z przeznaczeniem
podstawowym pod wody otwarte p³yn¹ce cieków wodnych,
stanowi¹cych g³ówne osie lokalnego systemu ekologicznego.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce wodnej, które mo¿na

lokalizowaæ z wy³¹czeniem miejsc wystêpowania prawnie chro-
nionych  siedlisk i ro�lin chronionych.

3. Dla terenu wód otwartych (WW) ustala siê:
1) Zakaz:
a) wylewania nieczysto�ci oraz odprowadzania �cieków, nie

spe³niaj¹cych  norm wymaganych przepisami szczególnymi,
b) sk³adowania odpadów i wypalania ro�linno�ci przywodnej.
2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

dla budowy urz¹dzeñ gospodarki wodnej przed³o¿yæ inwentary-
zacjê przyrodnicz¹ terenu inwestycji, uwzglêdniaj¹cej miejsca
wystêpowania ro�lin chronionych,

b) ograniczyæ wykorzystanie gospodarcze wód  do nie-
zbêdnego minimum, zapewniaj¹c  prawid³owy bilans wód w
zlewni.

§ 13.1. ZL - teren lasów,  wy³¹czony z zabudowy,  z prze-
znaczeniem podstawowym  pod istniej¹ce lasy  o funkcji wodo-
chronnej i glebochronnej.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ le�n¹, z wy³¹cze-

niem ich lokalizacji na terenie lasu ³êgowego (jesionowo-ol-
szowego) na siedlisku prawnie chronionym, po³o¿onego w do-
linie Potoku Cisek, po pó³nocno-zachodniej  stronie zabudowy
wsi [rejon rezerwy terenu pod obwodnicê R(KG)].

3. Dla terenu lasów  (ZL) ustala siê:
1) Zakaz:
a) wygradzania  oraz  zmiany stosunków wodnych terenu,
b) dokonywania ca³kowitej wycinki drzew,
c) dokonywania wycinki drzew i podszytu na terenie ww.

lasu  ³êgowego, jesionowo-olszowego, z wy³¹czeniem ciêæ sa-
nitarnych,

d) wylewania nieczysto�ci i sk³adowania odpadów,
e)  lokalizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) zachowaæ dotychczasowy sposób  u¿ytkowania, ukszta³-

towania i  pokrycia terenu,
b) zaleca siê przywróciæ pierwotne stosunki wodne, w przy-

padku istniej¹cego ich naruszenia,
c) wykluczyæ  lub ograniczyæ u¿ytkowanie gospodarcze do

niezbêdnego minimum.

§ 14.1. ZS - teren  zadrzewieñ,  wy³¹czony z zabudowy, z
przeznaczeniem  podstawowym pod zespo³y zadrzewieñ  o funkcji
glebo- i wodochronnej.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) niezbêdne komunikacyjne ci¹gi piesze, zapewniaj¹ce

powi¹zania  z terenami us³ug oraz  zieleni publicznej i cmentarnej,
2) zieleñ urz¹dzona niska i �redniowysoka z ma³¹ archi-

tektur¹,
3) podziemne sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury tech-

nicznej, które mo¿na realizowaæ pod warunkiem  lokalizacji i
realizacji w sposób zapobiegaj¹cy  erozji gleb.

3. Dla terenu zadrzewieñ (ZS) ustala siê:
1) Zakaz wygradzania terenu.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 25% powierzchni

dzia³ki,
b) nowe nasadzenia zieleni wykonaæ jako komponowane.

§ 15.1. ZP.1. - teren zieleni parkowej, z przeznaczeniem
podstawowym pod ogólnodostêpny, zabytkowy zespó³ parko-
wo-zamkowy z urz¹dzeniami rekreacyjno-wypoczynkowymi oraz
towarzysz¹cymi us³ugami gastronomii, kultury, nauki, o�wiaty,
rozrywki i mieszkalnictwa zbiorowego.

2.   Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) teatralne obiekty plenerowe (amfiteatr),
2) terenowe urz¹dzenia sportowe, z wy³¹czeniem boisk

sportowych,
3) us³ugi handlu detalicznego,
4) podziemne obiekty obrony cywilnej i szalet publiczny,
5) podziemne sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury tech-

nicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promie-
niowanie niejonizuj¹ce,

6) komunikacja wewnêtrzna, w tym �cie¿ki rowerowe i nie-
zbêdne miejsca postojowe dla samochodów osobowych,

7) obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe za-
gospodarowanie terenu, zwi¹zane z organizowaniem imprez
okoliczno�ciowych.

3. Dla terenu zieleni parkowej (ZP.1.) ustala siê:
1) Kierunki przekszta³ceñ:
a) rewaloryzacja obiektów zabytkowych w celu przywróce-

nia pe³nych walorów kulturowych, estetycznych, funkcjonalnych
i u¿ytkowych,

b) eliminacja funkcji konfliktowych i sprzecznych z prze-
znaczeniem podstawowym terenu,

c) uzupe³nienie lub odtworzenie historycznego za³o¿enia
ogrodowego parku na podstawie opinii  i zezwolenia w³a�ciwe-
go organu pañstwowej s³u¿by ochrony zabytków.

2) Zakaz:
a) dokonywania wtórnych podzia³ów w³asno�ciowych  oraz

wygradzania terenu,
b) lokalizacji tablic reklamowych.
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 60% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - dotychczasowa max. (+)20%

powierzchni zabudowy ruin pa³acu i budynku dworskiego,
c) wjazd na teren - z ulicy KL lub z terenu UC,
d) nieprzekraczalny udzia³ powierzchni urz¹dzeñ sporto-

wych w powierzchni terenu max. 20%,
e) linia zabudowy - nieprzekraczalna,  zgodnie z rysun-

kiem planu,
f) nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy - historyczna ilo�æ

kondygnacji nadziemnych,
g) zapewniæ odtworzenie istotnych elementów zagospo-

darowania terenu,  tj. po³udniowego fragmentu fosy, niewielkie-
go stawu oraz alei spacerowych,

h) zapewniæ wysoki poziom rozwi¹zañ kompozycyjnych
przestrzeni parku oraz "posadzki" terenu, wysokie walory archi-
tektoniczne naziemnych obiektów i urz¹dzeñ, w tym szczególnie
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ma³ej architektury i urz¹dzeñ technicznych (³awki, o�wietlenie,
szafki instalacyjne itp.) - dostosowaæ je do wymogów konser-
watorskich,

i) dokonaæ nasadzeñ komponowanych zieleni parku kra-
jobrazowego z gatunków drzew zgodnych z siedliskiem ze znacz-
nym udzia³em zieleni zimozielonej.

j) wymagana likwidacja substandardowej zabudowy go-
spodarczej.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów wpisa-

nych do rejestru zabytków oraz obowi¹zek uzyskania, okre�lo-
nego przepisami szczególnymi, uzgodnienia  i zezwolenia w³a-
�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków  na wszelkie
prace projektowe i  budowlane, prowadzone w obiekcie i oto-
czeniu zabytku:

- ruiny pó�norenesansowego zamku (1617r), o rzucie czwo-
robocznym z wewnêtrznym dziedziñcem i naro¿nymi basztami
flankuj¹cymi (rejestr  nr  323/58 i 686/63),

b) osoby  i jednostki zatrudnione  do wykonania wszelkich
pracach projektowych oraz przy kierowaniu robotami budowla-
nymi i wykonywaniu nadzoru inwestorskiego, a tak¿e prowadz¹-
ce i nadzoruj¹ce prace archeologiczne w otoczeniu obiektu za-
bytkowego, o którym mowa w pkt. a, musz¹ spe³niaæ wymogi
okre�lone przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób
uprawnionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu
zabytku,

c) ustala siê ochronê konserwatorsk¹   obiektów  ujêtych
w gminnej ewidencji dóbr kultury oraz  obowi¹zek  uzyskania
opinii w³a�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  do
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu,
wszelkich prac konserwatorskich i remontowych oraz  projektu
zagospodarowania terenu  dla:

- pozosta³o�ci  parku krajobrazowego (ewid.),
- budynku dworskiego (ewid.),
- fragmentu murów ceglanych, odgradzaj¹cych za³o¿enie

parkowo-zamkowe od ul. Karola Miarki (ewid.),
d) osoby  i jednostki zatrudnione przy pracach konserwa-

torskich, polegaj¹cych na zabezpieczeniu, uzupe³nieniu, rekon-
strukcji lub konserwacji terenu pozosta³o�ci parku krajobrazo-
wego musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lone przepisami szczegól-
nymi w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywa-
nia tych prac na terenie zorganizowanej zieleni zabytkowej,

e) wszelkie prace ziemne na terenie prowadziæ pod nad-
zorem archeologicznym; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzo-
ruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lo-
ne przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób
uprawnionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu
zabytku,

f) ustala siê ochronê konserwatorsk¹  oraz zakaz wycinki
starodrzewu  (graby) rosn¹cego rzêdowo  wzd³u¿ ceglanego
muru, stanowi¹cego  pó³nocn¹ granicê terenu,

g) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla terenu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbio-
rowego, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 16.1. ZP.2. - teren  zieleni parkowej,  z przeznaczeniem
podstawowym pod ogólnodostêpny, zabytkowy park naturali-
styczno-krajobrazowy .

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) �cie¿ki spacerowe z elementami ma³ej architektury,
2) istniej¹ce sztuczne zbiorniki wodne dla potrzeb rolnic-

twa (stawy hodowlane), z zakazem ich rozbudowy,
3) podziemne sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury tech-

nicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promie-
niowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu zieleni parkowej (ZP.2.) ustala siê:

1) Zakaz :
a) dokonywania wycinki drzewostanu i wtórnych podzia-

³ów w³asno�ciowych oraz wygradzania terenu,
b) regulacji i skracania przebiegu  cieków wodnych,
c) zmiany stosunków wodnych terenu poprzez   budowê i

rozbudowê systemu melioracji  odwadniaj¹cych.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 15% powierzchni

terenu,
b) odtworzyæ historyczn¹ kompozycjê przestrzenn¹, w tym

szczególnie kompozycjê �cie¿ek spacerowych,
c) zaleca siê stosowaæ nawierzchnie z  materia³ów natu-

ralnych,
d) zachowaæ  istniej¹ce ukszta³towanie  i pokrycie terenu,

w tym szczególnie drzewostan i podszyt ³êgu  jesionowo-olszo-
wego na siedlisku objêtym prawn¹ ochron¹.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê  ochronê konserwatorsk¹  i ekologiczn¹ tere-

nu, ujêtego w gminnej ewidencji dóbr kultury oraz obowi¹zek
uzyskania opinii w³a�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków  do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, wszelkich prac konserwatorskich i remontowych  oraz
projektu zagospodarowania terenu,

b) osoby  i jednostki zatrudnione przy pracach konserwa-
torskich, polegaj¹cych na zabezpieczeniu, uzupe³nieniu, rekon-
strukcji lub konserwacji terenu parku naturalistyczno-krajobra-
zowego musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lone przepisami szcze-
gólnymi w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych do wykony-
wania tych prac na terenie zorganizowanej zieleni zabytkowej,

c) przed przyst¹pieniem do prac projektowych sporz¹dziæ
inwentaryzacjê zieleni parkowej, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem miejsc wystêpowania ro�lin chronionych - miejsca te pod-
daæ ochronie,

d) ustala siê ochronê konserwatorsk¹  istniej¹cego drze-
wostanu - dopuszczalne tylko ciêcia pielêgnacyjne po uzyska-
niu  opinii  Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,

e) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla tere-
nów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi.

§ 17.1. ZP.3. - teren zieleni parkowej, z przeznaczeniem
podstawowym pod  zabytkowy zespó³ parkowo-pa³acowy z urz¹-
dzeniami rekreacyjno-wypoczynkowymi oraz towarzysz¹cymi
us³ugami ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej,  administracji,
gastronomii, rozrywki, kultury, nauki, o�wiaty i wychowania oraz
mieszkalnictwa zbiorowego.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) towarzysz¹ce budynki gospodarczo-gara¿owe,
2) historyczne, sztuczne zbiorniki wodne (staw hodowlany),
3) ma³a architektura,
4) podziemne urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury tech-

nicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promie-
niowanie niejonizuj¹ce,

5) komunikacja wewnêtrzna, w tym ci¹gi piesze, �cie¿ki
rowerowe i   niezbêdne miejsca postojowe dla samochodów
osobowych,

6) obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe za-
gospodarowanie terenu, zwi¹zane z organizowaniem imprez
okoliczno�ciowych.

3. Dla terenu zieleni parkowej (ZP.3.) ustala siê:
1) Kierunki przekszta³ceñ:
a) rewaloryzacja obiektów zabytkowych w celu przywróce-

nia pe³nych walorów kulturowych, estetycznych, funkcjonalnych
i u¿ytkowych,

b) eliminacja funkcji konfliktowych i sprzecznych z prze-
znaczeniem podstawowym terenu,
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c) uzupe³nienie lub odtworzenie historycznego za³o¿enia prze-
strzennego parku naturalistyczno-krajobrazowego na podsta-
wie opinii  i zezwolenia w³a�ciwego organu pañstwowej s³u¿by
ochrony zabytków.

2) Zakaz:
a) dokonywania wtórnych podzia³ów w³asno�ciowych  oraz

zewnêtrznego i  wewnêtrznego wygradzania terenu,
b) regulacji i skracania przebiegu  cieków wodnych oraz

budowy i rozbudowy systemu melioracji  odwadniaj¹cych.
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zabudowy - zalecana dotychczasowa,

okre�lona istniej¹c¹ powierzchni¹ zabudowy  pa³acu, jednak
nie wiêcej ni¿ +20% jego powierzchni  zabudowy,

b) wjazd na teren - z ulicy KL i terenu PS,
c) nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy - historyczna ilo�æ

kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem nadbudowy o dach
wysoki,

d) zapewniæ wysokie walory architektoniczne naziemnych
obiektów i urz¹dzeñ, w tym szczególnie  obiektów ma³ej archi-
tektury i urz¹dzeñ technicznych (³awki, o�wietlenie, szafki insta-
lacyjne itp.) - dostosowaæ je do wymogów konserwatorskich,

e) zachowaæ historyczne elementy kompozycji parku na-
turalistyczno-krajobrazowego, w tym szczególnie rozleg³¹ pola-
nê po³o¿on¹ w czê�ci �rodkowej parku, drzewostan tworz¹cy
otulinê wewnêtrznej polany oraz drogi parkowe, w tym drogê
po³o¿on¹ w pó³nocno-wschodniej czê�ci za³o¿enia oraz drogê KD,

f) odtworzyæ okalaj¹ce polanê parkow¹ drogi spacerowe,
zbiegaj¹ce siê po pó³nocnej stronie pa³acu, prowadz¹ce na
pó³kolisty - reprezentacyjny gazon ukszta³towany przed nim, a
tak¿e staw hodowlany usytuowany po zachodniej stronie gra-
nicznego rowu,

g) zlikwidowaæ substandardow¹ zabudowê gospodarcz¹,
4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ i ekologiczn¹ par-

ku naturalistyczno-krajobrazowego oraz ochronê konserwa-
torsk¹ neobarokowego pa³acu,  ujêtych w gminnej ewidencji
dóbr kultury oraz  obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków do decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania  terenu, wszelkich prac konser-
watorskich i remontowych oraz  projektu budowlanego,

b) osoby  i jednostki zatrudnione przy pracach konserwa-
torskich, polegaj¹cych na zabezpieczeniu, uzupe³nieniu, rekon-
strukcji lub konserwacji terenu parku naturalistyczno - krajobra-
zowego musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lone przepisami szcze-
gólnymi w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych do wykony-
wania tych prac na terenie zorganizowanej zieleni zabytkowej,

c) w s¹siedztwie zabytkowego pa³acu wszelkie prace ziem-
ne prowadziæ pod nadzorem archeologicznym; osoby i jednost-
ki prowadz¹ce i nadzoruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³-
niaæ wymogi okre�lone przepisami szczególnymi w zakresie
kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac w
obiekcie i otoczeniu zabytku,

h) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ pomników przyro-
dy o¿ywionej oraz zakaz wycinki:

- buk pospolity odmiany zwisaj¹cej (o obwodzie pnia
2,16m), rosn¹cy na gazonie przed pa³acem,

- kasztanowiec bia³y (o obwodzie pnia 2,5m), rosn¹cy we
wschodniej czê�ci parku obok drogi wiod¹cej do ogrodów wa-
rzywnych,

i) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ drzew okazowych
oraz zakaz wycinki:

- rosn¹cych przed pa³acem - kasztanowiec ¿ó³ty i czerwo-
ny (o �rednicy pnia ok. 0,5m),  d¹b szypu³kowy odmiany sto¿ko-
watej (o �rednicy pnia 0,6m), sosny czarne szt. 2 (o �rednicy pni
0,7 i 0,5m),

- rosn¹cy na obrze¿u polany parkowej - wi¹z szypu³kowy
(o �rednicy pnia  1,5m),

- odcinek starej alei grabowej we wschodniej czê�ci par-
ku, o drzewach posadzonych szpalerowo.

j) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla terenów
wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi.

§ 18.1. ZO - teren zieleni osiedlowej z  przeznaczeniem
podstawowym pod publiczne place zabaw dla dzieci, skwery i
zieleñce z  towarzysz¹cymi  urz¹dzeniami rekreacji i wypoczynku.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia sportu i elementy ma³ej architektury,
2) szalet publiczny i podziemne obiekty obrony cywilnej,
3) urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury technicznej oraz

niezbêdne parkingi dla samochodów osobowych.
3. Dla terenu zieleni osiedlowej (ZO) ustala siê:
1) Zakaz dokonywania podzia³ów wtórnych oraz wygra-

dzania terenu ogrodzeniem wy¿szym ni¿ 1m; zaleca siê wygro-
dzenie terenu ¿ywop³otem.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania -  max. 60% powierzch-

ni terenu,
b) wykonaæ komponowane nasadzenia zieleni niskiej i

�redniowysokiej z pojedynczymi drzewami wysokimi oraz z udzia-
³em zieleni zimozielonej,

c) zapewniæ wysokie walory architektoniczne naziemnych
obiektów i urz¹dzeñ, w tym szczególnie  obiektów ma³ej archi-
tektury i urz¹dzeñ technicznych (³awki, o�wietlenie itp.).

§ 19.1. ZI - teren zieleni izolacyjnej, wy³¹czony z zabudo-
wy, z przeznaczeniem podstawowym pod zieleñ wysok¹ i �re-
dniowysok¹, zapewniaj¹c¹ izolacjê terenów o funkcjach chro-
nionych i wchodz¹cych w sk³ad lokalnego systemu ekologicz-
nego od terenów o funkcjach uci¹¿liwych i tras komunikacji.

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

cjach chronionych (ekrany akustyczne), w przypadkach uzasad-
nionych brakiem mo¿liwo�ci zachowania dopuszczalnych stan-
dardów ha³asu,

2) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej, z
wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie
niejonizuj¹ce,

3) drogi transportu rolnego.
3. Dla  terenu  zieleni  izolacyjnej  (ZI) ustala siê:
1) obowi¹zek  zadrzewienia terenu, w tym z udzia³em ga-

tunków zimozielonych,
2) sytuowania drzew  w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 15m

od osi skrajnego toru kolejowego, z wy³¹czeniem drzew, których
wysoko�æ nie przekracza 10m.

§ 20.1. ZC - teren zieleni cmentarnej, z przeznaczeniem
podstawowym pod czynny  cmentarz ogólnowyznaniowy.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) cmentarne obiekty kubaturowe (m.in. dom pogrzebowy),
2) zieleñ cmentarna oraz elementy ma³ej architektury,
3) towarzysz¹ce sieci i  urz¹dzenia lokalnej infrastruktury

technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce,

4) ci¹gi pieszej komunikacji wewnêtrznej.
3. Dla terenu zieleni cmentarnej  (ZC) ustala siê :
1) Zakaz  lokalizacji  w strefie sanitarnej cmentarza, tj.

odleg³o�ci mniejszej ni¿ 50 m od granicy terenu cmentarza no-
wych budynków mieszkalnych,  a tak¿e zak³adów produkuj¹cych
i przechowuj¹cych artyku³y ¿ywno�ciowe, zak³adów zbiorowego
¿ywienia  oraz  nowych ujêæ wody .

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalna  intensywno�æ zabudowy - 10% po-

wierzchni terenu,
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b) wjazd i wej�cie na teren - jak dotychczas,
c) obiekty przeznaczenia uzupe³niaj¹cego - nieprzekraczal-

na linia zabudowy 6m od granic terenu; nieprzekraczalna wyso-
ko�æ 5m od poziomu terenu do okapu dachu; dach symetryczny
- spadzisty o k¹tach nachylenia 40 - 60o,

d) powierzchnia pól grzebalnych nie mo¿e przekraczaæ
70% powierzchni terenu,

e) dla rozbudowy cmentarza kontynuowaæ istniej¹ce za-
sady kompozycji, z uwzglêdnieniem warunków okre�lonych prze-
pisami szczególnymi,

f) zapewniæ wyposa¿enie w sieæ wodoci¹gow¹ dla celów
pielêgnacji grobów i zieleni, miejsca sk³adowania odpadów i
urz¹dzenia sanitarne dla osób odwiedzaj¹cych.

§ 21.1. MR - teren zabudowy rozproszonej, z przeznacze-
niem podstawowym pod zabudowê zagrodow¹, mieszkaln¹ i
gospodarcz¹, zwi¹zan¹ z produkcj¹ roln¹ oraz zabudowê miesz-
kaniow¹ jednorodzinn¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) biekty produkcji ro�linnej i zwierzêcej,
2) budynki gospodarcze i gara¿owe,
3) ogrody przydomowe i  zieleñ ozdobna z  ma³¹ architektur¹,
4) towarzysz¹ce urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury

technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce,

5) ograniczona dzia³alno�æ gospodarcza (zgodnie z  §6
pkt. 10).

3. Dla terenu  zabudowy rolnej - MR ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopusz-

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

2) Zakaz lokalizacji:
a) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko,
b) budynku mieszkalnego w drugiej  linii zabudowy (zgod-

nie z §6 pkt.15),
c) budynków wielkogabarytowych, nie dostosowanych

skal¹ do zabudowy s¹siedniej.
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 80% powierzchni

dzia³ki,
b) wjazd na teren - z istniej¹cej drogi KL, KD lub dróg

gospodarczych,
c) budynki - nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona

elewacj¹ frotow¹ budynków przyulicznych, jednak nie mniej ni¿
6m od granicy pasa drogowego drogi KL i KD; nieprzekraczalna
wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe podda-
sze), lecz nie wiêcej ni¿ 5,0 m od poziomu terenu do okapu
dachu (z wy³¹czeniem budynków wy¿szych w stanie istniej¹-
cym, dla których dopuszcza siê zachowanie  dotychczasowej
wysoko�ci z mo¿liwo�ci¹ nadbudowy o dach wysoki); zaleca
siê dach spadzisty o k¹tach nachylenia po³aci dachowych
25-45o,

d) dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków w granicy
dzia³ki, z wy³¹czeniem budynków przeznaczenia podstawowego
i produkcji zwierzêcej.

4)  Warunki ochrony �rodowiska:
a) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych,

b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-
dowy zagrodowej, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 22.1.  MZ.1.-  teren   zabudowy   zagrodowej, z przezna-
czeniem  podstawowym pod zabudowê zagrodow¹, mieszkaln¹
i  gospodarcz¹,  zwi¹zan¹ z produkcj¹ roln¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) zabudowa mieszkaniowa max. o 2 mieszkaniach,
2) budynki gospodarcze i gara¿owe,
3) ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
4) urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury technicznej, z

wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie
niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu zabudowy zagrodowej (MZ.1.) ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne

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

2) Zakaz lokalizacji obiektów wielkokubaturowych i prze-
kraczaj¹cych gabaryt istniej¹cej w otoczeniu zabudowy.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ  zainwestowania - max. 85%powierzchni

dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 70 % powierzchni dzia³ki,
c) wjazd na teren - jak dotychczas,
d) budynki mieszkalne - nieprzekraczalna linia zabudowy

okre�lona elewacj¹ frontow¹ istniej¹cych budynków mieszkal-
nych; nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondygnacje nadziemne (w
tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 7m od poziomu
terenu do okapu dachu; dach spadzisty-symetryczny o k¹tach
nachylenia 20-45o (zgodnie z §6 pkt.13); zaleca siê sytuowanie
dachu kalenic¹ równolegle do drogi,

e) budynki pozosta³e - nieprzekraczalna linia zabudowy
min. 8m od granicy pasa drogowego ulicy KZ i KL; nieprzekra-
czalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe
poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 6m od poziomu terenu do okapu
dachu; zaleca siê kszta³t dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy,

f) dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków w granicy
dzia³ki, z wy³¹czeniem budynków przeznaczenia podstawowego
i produkcji zwierzêcej.

4)  Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych w

gminnej ewidencji dóbr kultury i obiektów wykazuj¹cych cechy
zabytkowe, nie ujêtych w gminnej ewidencji dóbr kultury, oraz
obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i konser-
watorskich oraz  projektu budowlanego  dla:

- Polska Cerekiew, dom  mieszkalny ul. Ligonia 12 (ewid.),
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny ul. Paw³a 3
b) istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-

waæ na �rodowisko oraz inne rodzaje dzia³alno�ci, co do których
istniej¹ okoliczno�ci (przes³anki), i¿ mog¹ one negatywnie od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹  sporz¹dzenia przegl¹du
ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych  przepisów szczególnych
- wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w decy-
zjach administracyjnych,

c) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, dla którego raport mo¿e byæ wymagany,  wymaga prze-
prowadzenia postêpowania w sprawie oceny jego oddzia³ywa-
nia, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi - wnio-
ski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

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

e) �cieki opadowe z dróg, dojazdów,  parkingów oraz  sk³a-
dowisk mog¹ byæ kierowane do gruntu, pod warunkiem zacho-
wania parametrów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych,

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

g) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-
dowy zagrodowej, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 23.1. MZ.2.-  teren zabudowy zagrodowej,  z  przezna-
czeniem  podstawowym pod  zabudowê zagrodow¹, mieszkaln¹
i gospodarcz¹,  zwi¹zan¹ z produkcj¹ roln¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) zabudowa mieszkaniowa max. o 2 mieszkaniach,
2) budynki gospodarcze i gara¿owe,
3) ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
4) urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury technicznej, z

wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie
niejonizuj¹ce,

3. Dla terenu zabudowy zagrodowej (MZ.2.) ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

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

2) Zakaz lokalizacji:
a) obiektów wielkokubaturowych i przekraczaj¹cych ga-

baryt istniej¹cej w otoczeniu zabudowy,
b) nowych  przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-

waæ na �rodowisko na terenie po³o¿onym w s¹siedztwie  terenu
ZP.1., przy ul. Karola Miarki - Kozielska.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ  zainwestowania - max. 80%powierzchni

dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 60 % powierzchni dzia³ki,
c) wjazd na teren - z ulicy KL,
d) budynki mieszkalne - obowi¹zuj¹ca linia zabudowy-hi-

storyczna,  okre�lona elewacj¹ frontow¹ istniej¹cych budynków
mieszkalnych; nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondygnacje nad-
ziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 6m od
poziomu terenu do okapu dachu; dach spadzisty-symetryczny i
k¹tach nachylenia 35-45o (zgodnie z §6 pkt.13), sytuowany kale-
nic¹  prostopadle  do drogi,

e) budynki pozosta³e - nieprzekraczalna linia zabudowy
min. 8m od granicy pasa drogowego ulicy  KL i KZ; nieprzekra-
czalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe
poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 6m od poziomu terenu do okapu
dachu:  zaleca siê kszta³t dachu dostosowaæ do istniej¹cej za-
budowy,

f) dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków w granicy
dzia³ki, z wy³¹czeniem budynków przeznaczenia podstawowego
i produkcji zwierzêcej.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury i obiektów wykazuj¹cych cechy
zabytkowe, nie ujêtych w gminnej ewidencji dóbr kultury, oraz
obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania  terenu  oraz  wszelkich prac remontowych i kon-
serwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:

- Ciê¿kowice - dom  mieszkalny  ul. Szkolna 14 (ewid.),
- Ciê¿kowice - dom mieszkalny ul. Szkolna 16 (ewid.),
- Ciê¿kowice, dom mieszkalny ul. Szkolna 10,
b) istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-

waæ na �rodowisko oraz inne rodzaje dzia³alno�ci, co do których
istniej¹ okoliczno�ci (przes³anki), i¿ mog¹ one negatywnie od-
dzia³ywaæ na �rodowisko,  wymagaj¹  sporz¹dzenia przegl¹du
ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych  przepisów szczególnych
- wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w decy-
zjach administracyjnych,

c) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, dla którego raport mo¿e byæ wymagany,  wymaga prze-
prowadzenia postêpowania w sprawie oceny jego oddzia³ywa-
nia zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi - wnio-
ski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w decyzji  o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

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

e) awozy naturalne (obornik i gnojówkê) przeznaczyæ do
rolniczego wykorzystania, przy spe³nieniu warunków okre�lonych
przepisami szczególnymi, w sposób nie powoduj¹cy zagro¿e-
nia dla zdrowia ludzi i zwierz¹t oraz dla �rodowiska,

f) �cieki opadowe z dróg, dojazdów,  parkingów oraz  sk³a-
dowisk mog¹ byæ kierowane do gruntu, pod warunkiem zacho-
wania parametrów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych,

g) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla tere-
nów zabudowy zagrodowej, zgodnie przepisami szczególnymi.

§ 24.1. MG - teren zabudowy mieszkalno-gospodarczej,
z  przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê mieszkaln¹-
rodzinn¹ i gospodarczo-magazynow¹,  uzupe³niaj¹c¹ uk³ad prze-
strzenny zabudowy folwarcznej.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) budynki gospodarcze i gara¿owe,
2) ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
3) towarzysz¹ce urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury

technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce,

4) ograniczona dzia³alno�æ gospodarcza (zgodnie z §6
pkt.10),

5) us³ugi handlu detalicznego i us³ugi bytowe (zgodnie z
§6 pkt.11) w parterze budynku, pod warunkiem zapewnienia na
terenie przyulicznym w³a�ciwej liczby miejsc postojowych dla
samochodów osobowych  u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹-
cych okresowo,

3. Dla   terenu  zabudowy mieszkalno-gospodarczej (MG),
ustala  siê:

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

2) Zakaz lokalizacji:
a) produkcji zwierzêcej oraz przedsiêwziêæ  mog¹cych zna-

cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,
b) budynków gospodarczych przed elewacj¹ frontow¹ bu-

dynku (zgodnie z §6 pkt. 14).
3) Warunki  zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - dopuszcza siê  100%

powierzchni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy -  zalecana istniej¹ca,
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c) wjazd na teren z ulicy  KL lub jak dotychczas,
d) budynek mieszkalno-gospodarczy - nieprzekraczalna

linia zabudowy od drogi KL istniej¹ca, okre�lona elewacj¹ fron-
tow¹ budynku; od strony zachodniej zaleca siê zachowaæ nie-
przekraczaln¹  liniê zabudowy charakterystyczn¹ dla wewnêtrz-
nego dziedziñca folwarku; nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondy-
gnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze); zaleca siê dach
symetryczny - spadzisty o k¹tach nachylenia 20-45o (zgodnie z
§6 pkt.13), sytuowany  kalenic¹  równolegle do ulicy.

e) nowe budynki gospodarcze - wolno stoj¹ce lub dobu-
dowane; nieprzekraczalna wysoko�æ 1 kondygnacja nadziem-
na; dach dostosowaæ do budynku mieszkalno-gospodarczego.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych,

b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowe-
go,  zgodnie z przepisami szczególnymi.

§  25.1. ME - teren zabudowy mieszkaniowej eksten-
sywnej, z przeznaczeniem podstawowym pod jednorodzinn¹
zabudowê mieszkaniow¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
2) budynki gospodarcze i gara¿owe,
3) istniej¹ce urz¹dzenia oraz obiekty sportu i rekreacji (ba-

sen k¹pielowy) z niezbêdn¹ komunikacj¹ wewnêtrzn¹ i miej-
scami postojowymi dla u¿ytkowników,

4) towarzysz¹ce urz¹dzenia i  sieci lokalnej infrastruktury
technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu  zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej
(ME), ustala siê:

1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-
ne, zgodnie z rysunkiem planu.

2) Zakaz:
a) dokonywania podzia³ów wtórnych wydzielonych rysun-

kiem planu dzia³ek,
b) lokalizacji budynku mieszkalnego w drugiej  linii zabu-

dowy (zgodnie z §6pkt.15) oraz budynków wielkogabarytowych,
nie dostosowanych skal¹ do zabudowy s¹siedniej, z wy³¹cze-
niem obiektu krytego basenu.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 30% powierzchni

dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 15% powierzchni dzia³-

ki, z wy³¹czeniem posesji w stanie istniej¹cym zabudowanych
w wiêkszym stopniu oraz obiektu basenu krytego, dla których
wprowadza siê nieprzekraczaln¹ intensywno�æ zabudowy max.
30% powierzchni dzia³ki,

c) wjazd na teren - z projektowanej ulicy KL,
d) obiekt krytego basenu - nieprzekraczalna linia zabudo-

wy wyznaczona rysunkiem planu, nieprzekraczalna wysoko�æ
2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie
wiêcej ni¿ 6m od poziomu terenu do okapu dachu; dach spadzi-
sty o k¹tach nachylenia 25-45o, zaleca siê sytuowaæ równolegle
do ulicy,

e) budynki mieszkalne - obowi¹zuj¹ca linia zabudowy wy-
znaczona rysunkiem planu; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kon-
dygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiê-
cej ni¿ 4m od poziomu terenu do okapu dachu (z wy³¹czeniem
budynków wy¿szych w stanie istniej¹cym, dla których dopusz-

cza siê zachowanie dotychczasowej wysoko�ci); dach spadzi-
sty-symetryczny (zgodnie z §6 pkt.13), o k¹tach nachylenia 40-
45o sytuowany kalenic¹  równolegle do ulicy (z wy³¹czeniem
budynków sytuowanych inaczej, dla których dopuszcza siê za-
chowanie stanu istniej¹cego),

f) budynki gospodarcze - nieprzekraczalna linia zabudowy
jak dla zabudowy mieszkalnej; nieprzekraczalna  wysoko�æ
2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie
wiêcej ni¿ 4m od poziomu terenu do okapu dachu; zaleca siê
sytuowanie budynków jako dobudowanych do budynków miesz-
kalnych,

g) w granicach dzia³ki zapewniæ min. dwa miejsca parkin-
gowe, wliczaj¹c gara¿.

4) Warunki ochrony �rodowiska przyrodniczego:
a) ustala siê ochronê istniej¹cej zieleni wysokiej - zakaz

wycinki, z wy³¹czeniem  sytuacji zagra¿aj¹cych  ¿yciu i mieniu.
b) odprowadzenie wód opadowych z obiektów i terenów o

funkcjach us³ugowych - zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.

§ 26.1. MM -  teren zabudowy mieszanej mieszkalno-
zagrodowej, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê
zagrodow¹, mieszkaln¹ i gospodarcz¹, oraz  mieszkaniow¹  jed-
norodzinn¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) zabudowa mieszkaniowa max. do 4 mieszkañ,
2) budynki gospodarcze i gara¿owe,
3) ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
4) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem

anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce,
5) ograniczona dzia³alno�æ gospodarcza (zgodnie z §6 pkt.10),
6) us³ugi handlu detalicznego, us³ugi bytowe (zgodnie z

§6 pkt.11) ,
7) istniej¹ce us³ugi rzemie�lnicze (zgodnie z § 6 pkt.12)

pod warunkiem:
a) ¿e nie wymagaj¹ wielokrotnego (ponad 2 kursy na dobê)

lub uci¹¿liwego transportu   dostawczego (samochodami o no-
�no�ci ponad 1,5t.),

b) zapewnienia w³a�ciwej liczby miejsc postojowych dla
samochodów osobowych u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹-
cych okresowo.

3. Dla   terenu zabudowy mieszanej mieszkalno-zagro-
dowej (MM),  ustala  siê:

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

2) Zakaz lokalizacji:
a) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko, a tak¿e obiektów produkcji zwierzêcej o obsadzie wiêk-
szej ni¿  25 DJP,

b) budynku mieszkalnego  w drugiej linii zabudowy (zgod-
nie z §6 pkt.15),

c) obiektów wielkokubaturowych, nie dostosowanych ga-
barytem, kszta³tem bry³y i materia³ami do cech zabudowy zespo³u.

3)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 85% powierzchni

dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 60 % powierzchni dzia³ki,
c) wjazd na teren - jak dotychczas,
d) budynki mieszkalne i mieszkalno-gospodarcze - obo-

wi¹zuj¹ca linia zabudowy- historyczna, wyznaczona rysunkiem
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planu z dopuszczalnym  odstêpstwem 2,0 m w g³¹b dzia³ki; nie-
przekraczalna wysoko�æ 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿yt-
kowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 7m od  poziomu terenu do
okapu dachu; dach symetryczny-spadzisty  o k¹tach nachylenia
35-45o  (zgodnie z §6 pkt.13) , sytuowany kalenic¹ jak na budyn-
kach s¹siednich,

e) budynki gospodarcze - nieprzekraczalna linia zabudo-
wy 6m od granicy pasa drogowego; nieprzekraczalna wysoko�æ
2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz  nie
wiêcej ni¿ 5m od poziomu terenu  do okapu dachu; sposób
kszta³towania bry³y i dachu dostosowaæ do zabudowy mieszkal-
nej,

f) dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicy dzia³ki, z
wy³¹czeniem budynków produkcji zwierzêcej.

4)  Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury i obiektów wykazuj¹cych cechy
zabytkowe, nie ujêtych w gminnej ewidencji dóbr kultury, oraz
obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych  i konser-
watorskich oraz projektu budowlanego  dla:

-  Polska Cerekiew, dom mieszkalny ul. Ligonia 11 (ewid.),
-  Polska Cerekiew, dom mieszkalny ul. Ligonia 13 (ewid.),
- Ciê¿kowice, dom mieszkalny ul. Polna 6,
- Ciê¿kowice - dom mieszkalny ul. Polna 15,
- Polska Cerekiew - dom mieszkalny ul. Stara Droga 7,
b) istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-

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

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

d) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-
dowy zagrodowej, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 27.1. MI - teren zabudowy mieszkaniowej, z przezna-
czeniem podstawowym pod  wolno stoj¹ce, jednorodzinne domy
mieszkalne (zespó³ zabudowy robotniczej o jednakowych ce-
chach zabudowy).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) budynki gospodarcze i gara¿owe,
2) ograniczona dzia³alno�æ gospodarcza (zgodnie z §6 pkt.10),
3) ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
4) urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury technicznej, z

wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie
niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej (MI) ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne - zgodne rysunkiem planu.
2) Zakaz lokalizacji budynku mieszkalnego  w drugiej linii

zabudowy (zgodnie z §6 pkt.15).
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 50% powierzchni

dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 25 % powierzchni dzia³ki,
c) wjazd na teren - jak dotychczas,
d) budynki mieszkalne - obowi¹zuj¹ca linia zabudowy wy-

znaczona elewacj¹ frontow¹ budynków s¹siednich z dopusz-

czalnym odstêpstwem 2m w g³¹b dzia³ki; nieprzekraczalna wy-
soko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze),
lecz nie wiêcej ni¿ 4,5 m od poziomu terenu do okapu dachu (z
wy³¹czeniem budynków wy¿szych w stanie istniej¹cym, dla któ-
rych dopuszcza siê zachowanie dotychczasowej wysoko�ci);
dach symetryczny - dwuspadowy o k¹tach nachylenia 40-45o

(zgodnie z §6 pkt.13), z wy³¹czeniem  kszta³tu lukarn i do�wietle-
nia poddasza oraz istniej¹cych budynków sytuowanych inaczej,
dla których dopuszcza siê zachowanie stanu istniej¹cego,

g) budynki gospodarcze - wolno stoj¹ce lub dobudowa-
ne, architektonicznie dostosowane do budynku mieszkalnego;
nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona elewacj¹ frontow¹
budynków mieszkalnych; zaleca siê sytuowanie budynku w g³ê-
bi dzia³ki siedliskowej; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygna-
cje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿
3,5m od poziomu terenu do okapu dachu (z wy³¹czeniem bu-
dynków wy¿szych w stanie istniej¹cym, dla których dopuszcza
siê zachowanie dotychczasowej wysoko�ci z mo¿liwo�ci¹ nad-
budowy o dach wysoki); dopuszcza siê lokalizacjê budynków w
granicy dzia³ki.

e) w granicach dzia³ki zapewniæ min. 2 miejsca parkingo-
we dla samochodów osobowych, wliczaj¹c gara¿.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) dopuszczalny poziom ha³asu  na terenie, jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.

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

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
2) urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury technicznej, z

wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie
niejonizuj¹ce,

3) budynki gospodarcze i gara¿owe,
4) us³ugi handlu detalicznego i  us³ugi bytowe (zgodnie z

§6 pkt.11),
5) us³ugi ochrony ludzi i mienia,
6) istniej¹ce us³ugi rzemie�lnicze (zgodnie z §6 pkt.12),

pod warunkiem:
a) ¿e nie wymagaj¹ wielokrotnego (ponad 2 kursy na dobê)

lub uci¹¿liwego transportu dostawczego (samochodami o no-
�no�ci ponad 1,5 t),

b) zapewnienia w³a�ciwej liczby miejsc postojowych dla
samochodów osobowych u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹-
cych okresowo.

7) ograniczona dzia³alno�æ gospodarcza  (zgodnie z §6
pkt.10).

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MJ.1.) ustala  siê:

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

2) Zakaz  lokalizacji:
a) budynku mieszkalnego w drugiej linii zabudowy (zgod-

nie z §6 pkt.15),
b) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko.
3)Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 70% powierzchni

dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - charakterystyczna  dla ze-
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spo³u zabudowy po³o¿onego w liniach rozgraniczaj¹cych tere-
nu, jednak nie wiêcej ni¿ 50 % powierzchni dzia³ki,

c) lokalizacja obiektów budowlanych  wymaga zachowa-
nia odleg³o�ci od granicy obszaru kolejowego i skrajnego toru
linii, okre�lonej przepisami szczególnymi,

d) budynki przeznaczenia podstawowego - obowi¹zuj¹ca
linia zabudowy wyznaczona elewacj¹ frontow¹ budynków s¹-
siednich, jednak zgodnie z rysunkiem planu; nieprzekraczalna
wysoko�æ 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe podda-
sze), lecz nie wiêcej ni¿ 7m od poziomu terenu  do okapu dachu;
dach symetryczny - spadzisty o k¹tach nachylenia 30-45o (zgod-
nie z §6 pkt.13),  sytuowany kalenic¹ równolegle do ulicy z wy³¹-
czeniem budynków sytuowanych inaczej, dla których dopuszcza
siê zachowanie stanu istniej¹cego,

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

f) zapewniæ w granicach dzia³ki min. 2 miejsca parkingo-
we dla samochodów   osobowych, wliczaj¹c  gara¿.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury i obiektów wykazuj¹cych cechy
zabytkowe, nie ujêtych w gminnej ewidencji dóbr kultury, oraz
obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i konser-
watorskich oraz projektu budowlanego  dla:

- Polska Cerekiew, dom mieszkalny ul. Karola Miarki 4 (ewid.),
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny ul. Karola Miarki 12 (ewid.),
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny ul. Zamkowa 15 (ewid.),
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny ul. Zamkowa 19 (ewid.),
- Ciê¿kowice, dawna szko³a ul. Szkolna 5,
- Ciê¿kowice, dom mieszkalny ul. Szkolna 11,
- Polska Cerekiew,  dom mieszkalny ul. Dworcowa 19,
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny ul.  Dworcowa 22,
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny ul. Zamkowa 19,
b) na terenie istniej¹cych stanowisk archeologicznych

wszelkie prace ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicz-
nym, na podstawie zezwolenia w³a�ciwego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzo-
ruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lo-
ne przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób
uprawnionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu
zabytku,

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

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

§ 29.1. MJ.2. -  teren  zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod   wolno stoj¹ce
lub bli�niacze  jednorodzinne  domy mieszkalne.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1)ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,

2) urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury technicznej, z
wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie
niejonizuj¹ce,

3) budynki gospodarcze i gara¿owe,
4) us³ugi handlu detalicznego i us³ugi bytowe  (zgodnie z

§6 pkt.11),
5) istniej¹ce us³ugi rzemie�lnicze (zgodnie z §6 pkt.12),

pod warunkiem:
a) ¿e nie wymagaj¹ wielokrotnego (ponad 2 kursy na dobê)

lub uci¹¿liwego transportu dostawczego (samochodami o no-
�no�ci ponad 1,5 t),

b) zapewnienia w³a�ciwej liczby miejsc postojowych dla
samochodów osobowych u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹-
cych okresowo.

6) ograniczona dzia³alno�æ gospodarcza  (zgodnie z § 6
pkt. 10).

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MJ.2.)  ustala  siê:

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

2)Zakaz  lokalizacji:
a) budynku mieszkalnego w drugiej linii zabudowy (zgod-

nie z §6 pkt.15),
b) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko.
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 70% powierzchni

dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - charakterystyczna dla zespo-

³u zabudowy po³o¿onego w liniach rozgraniczaj¹cych terenu, jed-
nak nie wiêcej ni¿  50 % powierzchni dzia³ki,

c) budynki przeznaczenia podstawowego - obowi¹zuj¹ca
linia zabudowy wyznaczona elewacj¹ frontow¹ budynków s¹-
siednich, jednak zgodnie z rysunkiem planu;  nieprzekraczalna
wysoko�æ 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe podda-
sze), lecz nie wiêcej ni¿ 7m od poziomu terenu do okapu dachu;
dach  symetryczny-spadzisty o  k¹tach nachylenia 30-45o (zgod-
nie z §6 pkt.13), sytuowany kalenic¹ prostopadle  do ulicy (z
wy³¹czeniem budynków sytuowanych inaczej, dla których do-
puszcza siê zachowanie stanu istniej¹cego),

d) budynki przeznaczenia  uzupe³niaj¹cego - wolno stoj¹-
ce lub dobudowane, dostosowane do architektury budynku
mieszkalnego; nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona
elewacj¹ frontow¹ budynków mieszkalnych; nieprzekraczalna
wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe podda-
sze),  lecz nie wiêcej ni¿ 4m od poziomu terenu do okapu dachu
(z wy³¹czeniem budynków wy¿szych w stanie istniej¹cym, dla
których dopuszcza siê zachowanie dotychczasowej wysoko�ci);
dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicy dzia³ki.

e) zapewniæ w granicach dzia³ki min. 2 miejsca parkingo-
we dla samochodów osobowych, wliczaj¹c w to gara¿.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) dzia³alno�ci gospodarcze, co do których istniej¹ oko-

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

b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.
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§ 30.1. MN - teren projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod
wolno stoj¹ce,  jednorodzinne domy mieszkalne.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) budynki gospodarcze i gara¿owe,
2) ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z  ma³¹ architektur¹,
3) towarzysz¹ce  sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury

technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu  projektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  (MN)  ustala siê:

1) Zakaz:
a) scalania i dokonywania  wtórnych podzia³ów wyznaczo-

nych rysunkiem planu dzia³ek,
b) lokalizacji  budynku mieszkalnego w drugiej linii zabu-

dowy (zgodnie z §6 pkt.15),
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalna intensywno�æ zainwestowania jed-

nej, wydzielonej rysunkiem planu  dzia³ki - max. 50% jej po-
wierzchni,

b) nieprzekraczalna intensywno�æ zabudowy jednej, wy-
dzielonej rysunkiem planu dzia³ki - max. 20% jej powierzchni,

c) budynki lokalizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warun-
kami technicznymi w stosunku do granic jednej wydzielonej pla-
nem dzia³ki, tak¿e w przypadku gdy inwestor jest w³a�cicielem
dwu lub wiêcej  dzia³ek s¹siednich,

d) budynki mieszkalne - obowi¹zuj¹ca linia zabudowy 6 -
10m od granicy pasa drogowego, jednak zgodnie z  rysunkiem
planu; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne
(w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 4m od poziomu
terenu do okapu dachu  i 11m do kalenicy; dach spadzisty-sy-
metryczny o k¹tach nachylenia  42-45o (zgodnie z §6 pkt.13)  i
kalenicy sytuowanej zgodnie z rysunkiem planu,

e) budynki gospodarcze - wy³¹cznie jako dobudowane do
budynku mieszkalnego; nieprzekraczalna linia zabudowy wyzna-
czona elewacj¹ frontow¹ budynków mieszkalnych; nieprzekra-
czalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe
poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 4m od poziomu terenu do okapu
dachu; kszta³tem dachu nawi¹zaæ do budynku mieszkalnego,

f) teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹,  a  lini¹ zabudowy
przeznaczyæ na zieleñ ozdobn¹,

g) wysoko�æ  a¿urowych ogrodzeñ - max.1,2m,
h) w granicach dzia³ki zapewniæ min. 2 miejsca parkingo-

we dla samochodów osobowych, wliczaj¹c w to gara¿.
3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) na terenie istniej¹cych stanowisk archeologicznych

wszelkie prace ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicz-
nym, na podstawie zezwolenia w³a�ciwego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzo-
ruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lo-
ne przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób
uprawnionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu
zabytku,

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

§ 31.1. MW - teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê miesz-
kaniow¹ max. do 12 mieszkañ.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi handlu detalicznego i us³ugi bytowe (zgodnie z

§6 pkt.11),
2) budynki gospodarcze i gara¿owe,
3) ogrody przydomowe i ogrody dzia³kowe, zieleñ ozdob-

na z ma³¹ architektur¹,

4) urz¹dzenia sportowe i zabawowe dla dzieci,
5) ograniczona dzia³alno�æ gospodarcza (zgodnie z §6

pkt.10),
6) towarzysz¹ce sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury

technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce,

7) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.
3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

(MW) ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

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

2) Zakaz lokalizacji obiektów produkcji zwierzêcej o obsa-
dzie wiêkszej ni¿ 5DJP.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - 70% powierzchni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - 50% powierzchni dzia³ki,
c) wjazd na teren -  z s¹siedniej  drogi publicznej,
d) budynki przeznaczenia podstawowego - nieprzekraczal-

na linia zabudowy istniej¹ca, okre�lona elewacj¹ frontow¹ bu-
dynku przyulicznego; nieprzekraczalna wysoko�æ istniej¹ca
(3-4 kondygnacje nadziemne) z dopuszczeniem nadbudowy o
dach wysoki i adaptacji poddasza na cele mieszkalne, zaleca
siê dach symetryczny-spadzisty o k¹tach nachylenia  35-45o

(zgodnie z §6 pkt.13),
e) budynki przeznaczenia uzupe³niaj¹cego - nieprzekra-

czalna linia zabudowy okre�lona elewacj¹ frontow¹ budynku
przyulicznego, z wy³¹czeniem budynków istniej¹cych sytuowa-
nych inaczej; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nad-
ziemne (w tym, u¿ytkowe poddasze), jednak nie wiêcej ni¿ 4m
od poziomu terenu do okapu dachu; zaleca siê kszta³tem dachu
nawi¹zaæ do budynku mieszkalnego,

f) zapewniæ miejsca postojowe w ilo�ci - min. 1 m.p./ 2
mieszkania, wliczaj¹c w to gara¿e.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów wykazu-

j¹cych cechy zabytkowe, nie ujêtych w gminnej ewidencji dóbr
kultury, oraz  obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków do decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania  terenu, wszelkich prac remonto-
wych i konserwatorskich oraz  projektu budowlanego  dla:

- Ciê¿kowice, dom mieszkalny ul. Szkolna 20,
b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla zabu-

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

§ 32.1. MU - teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê mieszkaniow¹
jedno- i wielorodzinn¹ z towarzysz¹cymi us³ugami  handlu deta-
licznego, kultury, gastronomii, informacji i ³¹czno�ci, obs³ugi fi-
nansowej i ubezpieczeniowej, administracji i us³ug bytowych
(zgodnie z §6 pkt.11).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi handlu detalicznego oraz  bezpieczeñstwa ludzi

i mienia,
2) istniej¹ce us³ugi rzemie�lnicze (zgodnie z 6 pkt. 12),
3) ograniczona dzia³alno�æ gospodarcza (zgodnie z §6

pkt.10),
4) obiekty obrony cywilnej w podziemiach budynków,
5) budynki gospodarcze i gara¿owe,
6) ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
7) towarzysz¹ce urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury

technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych pro-
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mieniowanie niejonizuj¹ce, oraz urz¹dzenia komunikacji we-
wnêtrznej.

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej MU
ustala siê:

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

2) Zakaz lokalizacji:
a) obiektów wielkokubaturowych oraz przekraczaj¹cych

gabaryt istniej¹cej w otoczeniu zabudowy, a tak¿e agresywnych
architektonicznie,

b) urz¹dzeñ i konstrukcji stanowi¹cych dominanty prze-
strzenne,

c) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko oraz nowych us³ug rzemie�lniczych.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - 90% powierzchni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - 70% powierzchni dzia³ki,
c) wjazd na terenu - z ulicy KD,
d) us³ugi lokalizowaæ w parterach budynków przyulicznych,
e) budynki mieszkalno-us³ugowe - sytuowaæ w zwartej/

pó³zwartej pierzei zabudowy na historycznej linii zabudowy, okre-
�lonej elewacj¹ frontow¹ budynków przyulicznych; nieprzekra-
czalna wysoko�æ 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe
poddasze); kszta³t i k¹ty nachylenia dachu dostosowaæ do  za-
budowy s¹siedniej,

f) budynku gospodarcze - sytuowaæ na zapleczu budyn-
ków przyulicznych; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje
nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 4,5m
od poziomu terenu do okapu dachu; kszta³t dachu i k¹ty nachy-
lenia zaleca siê dostosowaæ do budynku przyulicznego,

g) zapewniæ w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc postojowych dla u¿yt-
kowników sta³ych i przebywaj¹cych okresowo.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury oraz  obowi¹zek  uzyskania
opinii w³a�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkich prac remontowych i konserwatorskich oraz projektu
budowlanego  dla:

- Polska Cerekiew, budynek poczty ul. Pocztowa 4 (ewid.),
- Polska Cerekiew, budynek parafialny ul. Ligonia 1 (ewid.),
b) na terenie istniej¹cych stanowisk archeologicznych

wszelkie prace ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicz-
nym, na podstawie zezwolenia w³a�ciwego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzo-
ruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lo-
ne przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób upraw-
nionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu zabytku,

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

§ 33.1. MC -  teren koncentracji mieszkalnictwa i us³ug
komercyjnych o charakterze centrotwórczym,  z przeznacze-
niem podstawowym  pod zabudowê mieszkaniow¹ wieloro-
dzinn¹ z równoprawnym programem  us³ug  handlu detaliczne-
go, gastronomii, rozrywki, kultury i nauki, zdrowia, obs³ugi ruchu
turystycznego, informacji i ³¹czno�ci, obs³ugi finansowej i ubezpiecze-
niowej,  administracji oraz   us³ug bytowych (zgodnie z §6 pkt.10).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) inne us³ugi, o profilu dzia³alno�ci zbli¿onym do prze-

znaczenia podstawowego,

2) mieszkalnictwo zbiorowe,
3) budynki gospodarcze, gara¿owe i szalet publiczny,
4) towarzysz¹ce sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury

technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce,

5) zieleñ ozdobna  z  ma³¹ architektur¹,
6) obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe za-

gospodarowanie terenu zwi¹zane z organizowaniem imprez
okoliczno�ciowych,

7) obiekty obrony cywilnej w podziemiach budynków.

3. Dla  terenu koncentracji mieszkalnictwa i us³ug ko-
mercyjnych o charakterze centrotwórczym (MC), ustala siê:

1) Zakaz:
a) scalania  lub dzielenia historycznie wyznaczonych  pod

zabudowê parcel przyulicznych,
b) lokalizacji obiektów niezgodnych z klimatem przestrzen-

nym i tradycyjnym sposobem formowania zabudowy, w tym
szczególnie jednofunkcyjnych zespo³ów o znacznych kubaturach
oraz obiektów jednokondygnacyjnych  (kiosków, pawilonów), a
tak¿e przekraczaj¹cych gabaryt istniej¹cej zabudowy w otocze-
niu,

c) lokalizacji us³ug wymagaj¹cych wielokrotnego (ponad
2 kursy na dobê) lub uci¹¿liwego transportu dostawczego (sa-
mochodami o no�no�ci ponad 1,5 t) oraz konieczno�ci dyspo-
nowania du¿ym zapleczem magazynowym,

d) lokalizacji konstrukcji i urz¹dzeñ  stanowi¹cych domi-
nanty przestrzenne.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 90% powierzchni

dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy -   max . 60% powierzchni dzia³ki,
c) budynki mieszkalne, mieszkalno-us³ugowe i us³ugowe

- obowi¹zuj¹ca linia zabudowy - historyczna, okre�lona elewacj¹
frontow¹ budynków istniej¹cych; budynki sytuowaæ w zwartej/
pó³zwartej pierzei zabudowy; nieprzekraczalna wysoko�æ budyn-
ku 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze) z wy-
³¹czeniem budynków wy¿szych w stanie istniej¹cym, dla których
dopuszcza siê zachowanie dotychczasowej wysoko�ci; dach
spadzisty o k¹tach nachylenia 35 - 45o sytuowany kalenic¹ rów-
nolegle do ulicy (z wy³¹czeniem budynków sytuowanych inaczej,
dla których dopuszcza siê zachowanie stanu dotychczasowe-
go), kryty dachówk¹ lub materia³em imituj¹cym dachówkê; spo-
sób kszta³towania bry³y, podzia³y elewacji, sytuowanie oraz pro-
porcje otworów okiennych i drzwiowych, a tak¿e materia³y wy-
koñczeniowe - charakterystyczne dla historycznego zespo³u za-
budowy,

d) budynki gospodarcze - sytuowaæ  na zapleczu zabudo-
wy przyulicznej, nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nad-
ziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 5m od
poziomu terenu do okapu dachu (z wy³¹czeniem budynków wy-
¿szych  w stanie istniej¹cym, dla których dopuszcza siê zacho-
wanie stanu dotychczasowego z mo¿liwo�ci¹ nadbudowy o dach
wysoki); kszta³t dachu dostosowaæ do zabudowy przyulicznej,

e) dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicy dzia³ki,
f) obowi¹zek rewaloryzacji zabudowy w celu przywrócenia

pe³nych walorów kulturowych, estetycznych, funkcjonalnych i
u¿ytkowych, oraz likwidacji substandardowej zabudowy gospo-
darczej z wnêtrza bloku zabudowy,

g) zaleca siê lokalizacjê us³ug min. w parterach budyn-
ków; dopuszcza siê  adaptacjê ca³ego budynku na us³ugi pod
warunkiem zachowania zewnêtrznych, historycznych podzia³ów
parcelacyjnych i elewacyjnych,

h) obiekty i pomieszczenia s³u¿¹ce obronie cywilnej, nale-
¿y zachowaæ i utrzymaæ w nale¿ytym stanie - wszelkie zmiany
winny byæ uzgodnione z w³a�ciwymi organami obrony cywilnej.
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3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury i obiektów wykazuj¹cych cechy
zabytkowe, nie ujêtych w gminnej ewidencji dóbr kultury, oraz
obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania  terenu , wszelkich prac remontowych i konser-
watorskich  oraz projektu budowlanego  dla:

- Polska Cerekiew, dom mieszkalny Rynek 4 (ewid),
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny Rynek 6 (ewid.),
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny Rynek 14 (ewid.),
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny Rynek 15 (ewid.),
- Polska Cerekiew, budynek pozamkowy z bram¹ wjaz-

dow¹ Rynek 1-3 i 7-11 (ewid.),
- Polska Cerekiew, budynek mieszkalny ul. Zamkowa 4 (ewid.),
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny ul. Kozielska 3 (ewid.),
- Polska Cerekiew, do mieszkalny Rynek 2,
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny Rynek  12(B),
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny Rynek 16,
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny ul. Karola Miarki 1,
b) wszelkie prace ziemne na terenie prowadziæ pod nad-

zorem archeologicznym; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzo-
ruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lo-
ne przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób
uprawnionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu
zabytku,

c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla terenu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbio-
rowego, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 34.1. UM -  teren zabudowy us³ugowo - mieszkanio-
wej, z przeznaczeniem podstawowym pod us³ugi handlu deta-
licznego, gastronomii, rozrywki, kultury, administracji, obs³ugi
finansowej i ubezpieczeniowej, ochrony ludzi i mienia (OSP)
oraz zabudowê  mieszkaniow¹ wielorodzinn¹  i  jednorodzinn¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) budynki gospodarcze i gara¿owe,
2) urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury technicznej, z

wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie
niejonizuj¹ce, oraz urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej,

3) ogrody przydomowe  i  zieleñ ozdobna z  ma³¹ architektur¹,
4) ograniczona dzia³alno�æ gospodarcza oraz us³ugi byto-

we (zgodnie z §6 pkt.10 i 11),
5) istniej¹ce us³ugi rzemie�lnicze (zgodnie z §6 pkt.12).
3. Dla terenu zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej (UM),

ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

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

2) Zakaz lokalizacji:
a) budynku mieszkalnego w drugiej linii zabudowy (zgod-

nie z §6 pkt.15),
b) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko.
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :
a) intensywno�æ zainwestowania - 60% powierzchni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 40% powierzchni dzia³ki,
c) budynki us³ugowe, us³ugowo-mieszkalne i mieszkalne

- nieprzekraczalna linia zabudowy okre�lona rysunkiem planu:
nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy 3 kondygnacje nadziem-
ne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 7m od pozio-
mu terenu do okapu dachu; zaleca siê dach symetryczny-spa-
dzisty o  k¹tach nachylenia 35-45o (zgodnie z §6 pkt.13) sytu-

owany kalenic¹ równolegle do ulicy; dopuszcza siê realizacjê
obiektów w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach
architektonicznych,

d) budynki gospodarcze - nieprzekraczalna wysoko�æ 2
kondygnacje nadziemne (w tym  u¿ytkowe poddasze), lecz nie
wiêcej ni¿ 4 m od poziomu terenu do okapu dachu;  kszta³t i
sposób sytuowania dachu dostosowany do  budynku miesz-
kalnego/us³ugowego,

e) zapewniæ w granicach dzia³ki  miejsca parkingowe w
ilo�ci 4m.p/100m2 powierzchni u¿ytkowej lub 0,3 m.p./1 u¿yt-
kownika us³ug,  jednak nie mniej ni¿ 3 m.p.,

f) zaleca siê pozostawienie pasa terenu po³o¿onego po-
miêdzy elewacj¹ frontow¹ budynku us³ugowego, a pasem dro-
gowym,  jako ogólnodostêpnego.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury oraz obowi¹zek  uzyskania
opinii w³a�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu,
wszelkich prac remontowych i konserwatorskich oraz  projektu
budowlanego  dla:

- Polska Cerekiew, dom mieszkalny ul. Karola Miarki 15 (ewid.),
- Polska Cerekiew, dom mieszkalny ul. Karola Miarki 19 (ewid.),
b) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych,

c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla terenu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�l-
niczymi, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 35.1. UC - teren  koncentracji us³ug komercyjnych, z
przeznaczeniem podstawowym pod us³ugi handlu detaliczne-
go, gastronomii i rozrywki, kultury, obs³ugi ruchu turystycznego,
administracji, obs³ugi finansowej i ubezpieczeniowej oraz ochro-
ny ludzi i mienia.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) targowisko miejskie na terenie po³o¿onym przy ul. Zam-

kowej (w s¹siedztwie US),
2) urz¹dzenia i obiekty komunikacji masowej na terenie

po³o¿onym przy ul. Raciborskiej,
3) us³ugi bytowe oraz inne, o profilu zbli¿onym do przezna-

czenia podstawowego,
4) istniej¹ce us³ugi rzemie�lnicze (zgodnie z §6 pkt.12)

oraz istniej¹ce jednorodzinne budynki mieszkalne,
5) mieszkania s³u¿bowe lub pojedyncze pokoje mieszkalne,
6) zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
7) obiekty obrony cywilnej,
8) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej, z

wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie
niejonizuj¹ce,

9) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej i parkingi na sa-
mochody osobowe.

3. Dla terenu  koncentracji us³ug komercyjnych (UC) usta-
la siê:

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

2) Zakaz lokalizacji:
a) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko,
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b) obiektów stanowi¹cych  dominanty przestrzenne i agre-
sywnych architektonicznie na terenie po³o¿onym w s¹siedztwie
terenu ZP.2.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 80 % powierzch-

ni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 60 % powierzchni dzia³ki,
c) wjazd na teren z ulic KZ lub KL;  wjazd na teren z drogi

krajowej KG za zgod¹ i na warunkach okre�lonych przez zarz¹d-
cê drogi,

d) lokalizacja obiektów budowlanych wymaga zachowania:
- zachowania odleg³o�ci od granicy obszaru kolejowego i

skrajnego toru linii, okre�lonej przepisami szczególnymi,
- na terenie po³o¿onym przy ul. Raciborskiej - widoku do-

minanty przestrzennej zlokalizowanej  na terenie UK,
- na terenie po³o¿onym w s¹siedztwie terenu ZP.2. - po-

wi¹zañ  ci¹gami pieszymi oraz zieleni¹ komponowan¹  z tere-
nem ZP.1.

e) budynki przeznaczenia podstawowego - linia zabudo-
wy okre�lona rysunkiem planu, nieprzekraczalna wysoko�æ 3
kondygnacje nadziemne  (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie
wiêcej ni¿ 8m od poziomu terenu do okapu dachu; zalecany
dach  symetryczny - spadzisty  k¹tach nachylenia 35-45o (zgod-
nie z §6 pkt.13),

f) wolno stoj¹ce budynki przeznaczenia dopuszczalnego -
linia zabudowy okre�lona rysunkiem planu, nieprzekraczalna
wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe podda-
sze), lecz nie wiêcej ni¿ 5m od poziomu terenu do okapu dachu;
zalecany dach  symetryczny - spadzisty o k¹tach nachylenia
35-45o (zgodnie z §6 pkt.13),

g) dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicy dzia³ki,
h) dostosowaæ kompozycjê zieleni, ma³ej architektury i

nawierzchni - do charakteru miejsca,
i) zakaz wygradzania terenu UC po³o¿onego w s¹siedz-

twie terenu ZP.2. i ZP.1. ; zachowaæ ogóln¹ dostêpno�æ terenu
przed elewacj¹ frontow¹ obiektów us³ugowych na pozosta³ych
terenach,

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

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury oraz obowi¹zek  uzyskania
opinii w³a�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu,
wszelkich prac remontowych i konserwatorskich oraz projektu
budowlanego  dla:

- Ciê¿kowice, restauracja-dom ul. Fabryczna 31 (ewid.),
- figury �w. Jana Nepomucena w parku zamkowym

 (1721r. - ewid.).
b) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej i ekolo-

gicznej zabytkowego za³o¿enia zamkowo (pa³acowo)-parkowe-
go projekty zagospodarowania terenu oraz projekty  budowlane
wszelkich obiektów budowlanych uzgodniæ z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków,

c) dopuszcza siê wyburzenie obiektu restauracji - domu
Ciê¿kowice ul. Fabryczna 31, ujêtego  w gminnej ewidencji dóbr
kultury, w celu dokonania korekty przebiegu drogi krajowej, przy
spe³nieniu wymogów okre�lonych przepisami szczególnymi,

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

e) dopuszczalny poziom  ha³asu na terenie, jak dla terenu

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

§ 36.1. UP - teren us³ug o charakterze  publicznym, z
przeznaczeniem podstawowym pod us³ugi o�wiaty i wychowa-
nia, ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej, administracji publicz-
nej i jednostek gospodarczych, zarz¹dy organizacji spo³ecznych
i jednostek gospodarczych  z towarzysz¹c¹ zieleni¹ urz¹dzon¹ i
ma³¹ architektur¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) towarzysz¹ce mieszkania,
2) us³ugi handlu detalicznego, w tym apteki,
3) inne us³ugi o profilu zbli¿onym do przeznaczenia pod-

stawowego,
4) budynki gospodarcze i gara¿owe,
5) podziemne obiekty obrony cywilnej w budynku i na terenie,
6) urz¹dzenia komunikacji oraz sieci i urz¹dzenia lokalnej

infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych
emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu us³ug o charakterze  publicznym (UP) usta-
la siê:

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

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ  zainwestowania - max. 90 % powierzch-

ni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 70% powierzchni dzia³ki,
c) budynki us³ugowe i us³ugowo-mieszkalne -  nieprze-

kraczalna linia zabudowy okre�lona elewacj¹ frontow¹ budyn-
ków przyulicznych; nieprzekraczalna wysoko�æ 4 kondygnacje
nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze); dla ewentualnych
obiektów nowych (sytuowanych w zwartej/pó³zwartej pierzei za-
budowy) 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze);
zalecany dach  spadzisty o k¹tach nachylenia 30-45o,

d) budynki gospodarcze - wy³¹cznie jako dobudowane do
budynku przeznaczenia podstawowego; nieprzekraczalna linia
zabudowy wyznaczona elewacj¹ frontow¹ budynku us³ugowo-
mieszkalnego; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nad-
ziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 4m od
poziomu terenu do okapu dachu,

e) dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicy dzia³ki,
 f) zapewniæ miejsca postojowe w ilo�ci min.  0,1 m.p. na

1 zatrudnionego w us³ugach,
g) obiekty i pomieszczenia s³u¿¹ce obronie cywilnej, nale-

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

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

nów zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub wielogodzinnym poby-
tem dzieci i m³odzie¿y, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 37.1. UK - teren us³ug kultury, z przeznaczeniem pod-
stawowym pod  obiekty sakralne z towarzysz¹cym zamkniêtym
cmentarzem przyko�cielnym.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) zieleñ  ozdobna z elementami ma³ej architektury,
2) podziemne sieci lokalnej  infrastruktury technicznej,
3) tablice pami¹tkowe i p³askorze�by - wmurowane w mury

ko�cio³a lub ogrodzenia, po uzyskaniu opinii w³a�ciwego orga-
nu pañstwowej s³u¿by ochrony zabytków,

4) obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe za-
gospodarowanie terenu, zwi¹zane z organizowaniem imprez
sakralno - kulturalnych.
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3. Dla terenu us³ug kultury (UK), ustala siê :
1) Zakaz:
a) dokonywania podzia³ów wtórnych terenu,
b) sytuowania nowych dominant architektonicznych oraz

podejmowania dzia³añ mog¹cych obni¿yæ walory estetyczne i
architektoniczne obiektu ko�cielnego, w tym tak¿e zakaz sytu-
owania masztów i anten radiowych i telekomunikacyjnych oraz
innych konstrukcji na terenie i elewacji ko�cio³a,

c) likwidacji istniej¹cych nagrobków przed up³ywem cza-
su okre�lonego przepisami szczególnymi oraz przed uzyska-
niem opinii w³a�ciwego organu pañstwowej s³u¿by ochrony za-
bytków,

d) dokonywania pochówków ludzi zmar³ych wspó³cze�nie.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - 80% powierzchni terenu,
b) intensywno�æ zabudowy- istniej¹ca,
c) zachowaæ zewnêtrzny oraz wewnêtrzny wystrój architek-

toniczny ko�cio³a w ukszta³towanej historycznie formie,
d) zachowaæ pozosta³o�ci kompozycji historycznego za³o-

¿enia przestrzennego cmentarza,  dope³niæ kompozycjê prze-
strzenn¹ w dostosowaniu do nowych potrzeb,

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

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów wpisa-

nych do rejestru zabytków oraz obowi¹zek uzyskania, okre�lo-
nego przepisami szczególnymi, uzgodnienia  i zezwolenia w³a-
�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wszelkie
prace projektowe i budowlane, prowadzone w obiekcie i otocze-
niu zabytku:

-  ko�ció³ parafialny  p.w. Wniebowziêcia NMP (rejestr
nr  126/51 z dnia 8 wrze�nia 1954r),

b) osoby  i jednostki zatrudnione  do wykonania wszelkich
pracach projektowych oraz przy kierowaniu robotami budowla-
nymi i wykonywaniu nadzoru inwestorskiego, a tak¿e prowadz¹-
ce i nadzoruj¹ce prace archeologiczne na obiekcie zabytkowym,
o którym mowa w pkt. a, musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lone
przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób upraw-
nionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu zabyt-
ku,

c) ustala siê ochronê konserwatorsk¹   obiektów  ujêtych
w gminnej ewidencji dóbr kultury oraz  obowi¹zek  uzyskania
opinii w³a�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla
wszelkich prac remontowych i  konserwatorskich:

- ogrodzenie z bramk¹ ko�cio³a parafialnego (ewid.),
- kapliczka  murowana przy ogrodzeniu ko�cio³a (ewid.),
d) wszelkie prace ziemne na terenie prowadziæ pod nad-

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

e) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 38.1. UZ - teren us³ug zdrowia i opieki spo³ecznej, z
przeznaczeniem podstawowym pod dom spokojnej staro�ci.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) budynki gospodarcze i gara¿owe,
2) ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
3) towarzysz¹ce urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury

technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce oraz urz¹dzenia komunikacji
wewnêtrznej.

3. Dla terenu us³ug zdrowia i opieki spo³ecznej (UZ) usta-
la siê:

1) Zakaz dokonywania wtórnego podzia³u terenu,

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 50% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 25% powierzchni terenu,
c) wjazd na teren - z ci¹gu pieszo-jezdnego CP,
d) budynek zamieszkania zbiorowego - sytuowaæ poza

obni¿eniem dolinnym terenu, nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kon-
dygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze); dach syme-
tryczny-spadzisty o k¹tach nachylenia po³aci 40-45o (zgodnie z
§6 pkt.13), sytuowany kalenic¹ równolegle do ci¹gu pieszo-jezd-
nego CP,

e) zapewniæ wysokie walory architektoniczne obiektu oraz
w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc parkingowych dla u¿ytkowników sta³ych i
przebywaj¹cych okresowo.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla terenu

domów opieki, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 39.1. UO -  teren us³ug o�wiaty i wychowania, z prze-
znaczeniem podstawowym pod szko³y, obiekty i urz¹dzenia sportu
i rekreacji z zieleni¹ towarzysz¹c¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi o charakterze publicznym, szczególnie z zakresu

kultury i administracji, w budynku istniej¹cym,
2) zabudowa gospodarcza i gara¿owa,
3) towarzysz¹ce urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury

technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce,  oraz urz¹dzenia komunikacji
wewnêtrznej,

4) podziemne obiekty obrony cywilnej w budynku i na terenie.
3. Dla terenu  us³ug o�wiaty i wychowania (UO) ustala

siê:
1)  Zakaz dokonywania  wtórnych podzia³ów wydzielonej

planem  dzia³ki szkolnej.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - 80% powierzchni terenu,
b) intensywno�æ zabudowy -  max. 20 % powierzchni terenu,
c) wjazd na teren - jak dotychczas,
d) budynek szkolny - nieprzekraczalna linia zabudowy zgod-

nie z rysunkiem planu; nieprzekraczalna wysoko�æ - istniej¹ca z
mo¿liwo�ci¹  nadbudowy o dach wysoki i adaptacji poddasza
na cele u¿ytkowe; zaleca siê dach  symetryczny-spadzisty o
k¹tach nachylenia  35-45o,

e) budynki gospodarcze - nieprzekraczalna linia zabudo-
wy  8m od granicy pasa drogowego, nieprzekraczalna wyso-
ko�æ 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie wiêcej ni¿ 4m od po-
ziomu terenu do okapu dachu,

 f) zapewniæ  lokalizacjê min. 10 miejsc postojowych dla
samochodów osobowych od strony ulicy KL,

g) pomieszczenia s³u¿¹ce obronie cywilnej, nale¿y zacho-
waæ i utrzymaæ w nale¿ytym stanie - wszelkie zmiany winny byæ
uzgodnione z w³a�ciwymi organami obrony cywilnej.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla terenu

zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i m³odzie¿y, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 40.1. US - teren us³ug  sportu i rekreacji, z przeznacze-
niem podstawowym  pod obiekty, w tym szczególnie basen kryty
z towarzysz¹cymi us³ugami, oraz terenowe urz¹dzenia sportu i
rekreacji z zieleni¹ urz¹dzon¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) obiekty socjalno-sanitarne,
2) us³ugi gastronomii i handlu detalicznego,
3) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
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4) towarzysz¹ce urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury
technicznej,  z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce,  oraz urz¹dzenia komunikacji we-
wnêtrznej.

3. Dla   terenu  sportu i rekreacji (US) ustala  siê:
1) Zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów terenu.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - 80% powierzchni terenu,
b) intensywno�æ zabudowy -  w dostosowaniu do potrzeb,
c) wjazd na teren - z drogi KL lub KD,
d) budynki - linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym
u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 8m od poziomu  terenu
do okapu dachu dla obiektów przeznaczenia podstawowego
oraz 5m dla obiektów przeznaczenia uzupe³niaj¹cego; zaleca
siê dach spadzisty,

e) zapewniæ wysokiej jako�ci rozwi¹zania architektonicz-
ne obiektów kubaturowych i plenerowych oraz w³a�ciw¹ ilo�æ
miejsc postojowych,

f) wykonaæ pas zieleni izolacyjnej  od strony terenu KK o
szer. min. 10m; zaleca siê adaptowaæ zieleñ istniej¹c¹.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) na terenie istniej¹cych stanowisk archeologicznych

wszelkie prace ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicz-
nym, na podstawie zezwolenia w³a�ciwego Wwojewódzkiego
Konserwatora Zabytków; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzo-
ruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lo-
ne przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób upraw-
nionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu zabyt-
ku,

b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 41.1. UR -  teren us³ug rzemios³a,  z przeznaczeniem
podstawowym pod zak³ady rzemios³a  produkcyjnego i us³ugo-
wego wraz zapleczem administracyjno - socjalnym.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) istniej¹ce jednorodzinne budynki mieszkalne,
2) budynek mieszkalny w³a�ciciela,
3) budynki gospodarcze i gara¿owe,
4) przydomowe ogrody  i zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
5) towarzysz¹ce urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury

technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych emituj¹cych pro-
mieniowanie niejonizuj¹ce,  oraz urz¹dzenia komunikacji
wewnêtrznej.

3. Dla terenu us³ug rzemios³a (UR), ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne -  zgodnie z rysunkiem planu.
2) Zakaz lokalizacji:
a) obiektów wysoko�ciowych i wielkogabarytowych,
b) przedsiêwziêæ mog¹cych  znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko,  z wy³¹czeniem stacji obs³ugi  samochodów osobo-
wych posiadaj¹cych do 6 stanowisk roboczych.

3)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zalecana minimalna powierzchnia wydzielonej dzia³ki -

1.200m2, minimalna  jej szeroko�æ 20m,
b) intensywno�æ zainwestowania  - max. 80 % powierzch-

ni dzia³ki,
c) intensywno�æ zabudowy -max. 50% powierzchni dzia³ki,
d) budynki mieszkalne - sytuowaæ na obowi¹zuj¹cej linii

zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; nieprzekraczalna wyso-
ko�æ 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze);
dach symetryczny-spadzisty o k¹tach  nachylenia 35-45o   (zgod-
nie z §6 pkt.13),  sytuowany kalenic¹ zgodnie z rysunkiem planu,

e) budynki produkcyjne, us³ugowe i gospodarcze - sytu-
owaæ w drugiej linii zabudowy; nieprzekraczalna linia zabudowy
10m od granicy pasa drogowego ulicy KZ i KL, nieprzekraczalna

wysoko�æ  2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe podda-
sze), lecz nie wiêcej  ni¿ 5m od poziomu terenu do okapu dachu;
architekturê budynku dostosowaæ do budynku mieszkalnego;
dach spadzisty-symetryczny i k¹tach nachylenia 25-40o,

f) w granicach dzia³ki zapewniæ w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc po-
stojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹-
cych okresowo.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) wymagane stosowanie rozwi¹zañ techniczno - techno-

logicznych minimalizuj¹cych oddzia³ywanie na �rodowisko i
s¹siedni¹ zabudowê mieszkaniow¹,

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

c) �cieki przemys³owe - odprowadzane do projektowanej
kanalizacji sanitarnej na warunkach okre�lonych przez zarz¹d-
cê, czasowo dopuszcza siê gromadzenie ich  w szczelnym zbior-
niku wybieralnym z odprowadzeniem na  oczyszczalniê �cie-
ków,

d) postêpowanie z odpadami niebezpiecznymi - zgodne z
przepisami szczególnymi,

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

§ 42.1. PS -  teren zaplecza technicznego, sk³adów i
magazynów  - z  przeznaczeniem podstawowym pod zaplecza
obs³ugi rolnictwa, zaplecza techniczne budownictwa, bazy s³u¿b
komunalnych i transportowych, sk³ady, magazyny, hurtownie, targi
i targowiska oraz zak³ady rzemios³a produkcyjnego i us³ugowe-
go.

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

nostek gospodarczych,
2) centra handlowe i wystawiennicze na  terenie po³o¿o-

nym w Polskiej Cerekwi przy ul. Zamkowej,
3) istniej¹ca zabudowy mieszkaniowa,
4) budynki gospodarcze i gara¿owe,
5) urz¹dzenia  komunikacji wewnêtrznej oraz zak³adowe

stacje paliw,
6) urz¹dzenia i sieci  lokalnej infrastruktury technicznej,
7) zieleñ izolacyjna i ozdobna z ma³¹ architektur¹.
3.   Dla   terenu zaplecza technicznego, magazynów i

sk³adów (PS),  ustala  siê :
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu. Dokonany wtórny
podzia³ terenu po³o¿onego w Polskiej Cerekwi przy ul. Zamko-
wej oraz w Ciê¿kowicach  musi zapewniæ obs³ugê wydzielonych
dzia³ek z terenu wewnêtrznego dziedziñca historycznej zabudo-
wy folwarcznej lub z istniej¹cych dróg dojazdowych.

2) Zakaz:
a) sk³adowania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie-

zadaszonych substancji i materia³ów powoduj¹cych wtórne py-
lenie oraz substancji, w tym szczególnie ropopochodnych, mo-
g¹cych powodowaæ zanieczyszczenie gruntu  i wód gruntowych,

b) adaptacji budynków i lokalizacji nowych budynków
mieszkalnych,

c) lokalizacji na terenach po³o¿onych w s¹siedztwie linii
kolejowej produkcji i sk³adów materia³ów ³atwopalnych, wybu-
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chowych, ¿r¹cych i pyl¹cych, stanowi¹cych potencjalne zagro¿e-
nie dla ruchu kolejowego na terenie KK,

d) lokalizacji na terenie po³o¿onym przy ul. Zamkowej:
- inwestycji wymagaj¹cych przewozu masy towarowej w

ilo�ci powy¿ej 10tys. t/rok, a tak¿e obs³ugi transportowej samo-
chodami ciê¿arowymi o dopuszczalnej masie ca³kowitej wiêk-
szej ni¿ 2t,

- przechowywania i sk³adowania materia³ów promienio-
twórczych,

- nowych ujêæ wody, nie zwi¹zanych z wodoci¹giem komu-
nalnym.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania  - max. 80 % powierzch-

ni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 50% powierzchni dzia³ki,
c) wjazd na teren - z istniej¹cych dróg KL i KD, a z drogi KZ,

za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy,
d) zachowaæ uk³ad zabudowy folwarcznej, sytuowanej

wokó³ wewnêtrznego dziedziñca na terenie po³o¿onym w Pol-
skiej Cerekwi przy ul. Zamkowej oraz w Ciê¿kowicach,

e) zabudowa przeznaczenia podstawowego i uzupe³nia-
j¹cego - nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondygnacje naziemne
(w tym u¿ytkowe poddasze) lecz nie wiêcej ni¿  8m od poziomu
terenu do okapu dachu; zaleca siê dach symetryczny - spadzisty
o k¹tach nachylenia 30-45o; dopuszcza siê lokalizacjê budyn-
ków w granicy dzia³ki,

f) lokalizacja obiektów budowlanych wymaga zachowania
odleg³o�ci od granicy obszaru kolejowego oraz od  linii elektro-
energetycznych, okre�lonej przepisami szczególnymi,

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

4) Warunki ochrony �rodowiska :
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów wykazu-

j¹cych cechy zabytkowe, nie ujêtych w gminnej ewidencji dóbr
kultury, oraz obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i
konserwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:

- Ciê¿kowice, zabudowa gospodarcza i mieszkalna  ze-
spo³u folwarcznego,

- krzy¿ pami¹tkowy (chroniony element tradycji lokalnej),
b) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ drzew okazowych

wskazanych na rysunku planu - zakaz wycinki,
c) istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-

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

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

e) wymagane stosowanie rozwi¹zañ techniczno - techno-
logicznych minimalizuj¹cych oddzia³ywanie na �rodowisko i
s¹siedni¹ zabudowê mieszkaniow¹,

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

g) �cieki przemys³owe - odprowadzane do projektowanej
kanalizacji sanitarnej na warunkach okre�lonych przez zarz¹d-
cê, czasowo dopuszcza siê gromadzenie ich  w szczelnym zbior-
niku wybieralnym z odprowadzeniem na  oczyszczalniê �cie-
ków,

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

i) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê;
dopuszczalny poziom ha³asu na wydzielonych z terenu pose-
sjach zabudowy mieszkaniowej, jak dla terenu zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�lniczymi, zgodnie z
przepisami szczególnymi.

§ 43.1. PP -  teren  przemys³owy,  z  przeznaczeniem
podstawowym pod  zak³ady   przemys³owe.

2.Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) zaplecza administracyjno - techniczne i socjalne,
2) sk³ady i  magazyny,
3) zak³adowe stacje paliw  oraz urz¹dzenia  komunikacji

wewnêtrznej drogowej i kolejowej,
4) towarzysz¹ce urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym lokalne ujêcia wody,
5) anteny nadawcze emituj¹cych promieniowanie niejo-

nizuj¹ce na samodzielnych konstrukcjach,  na warunkach i za
zgod¹ zarz¹dcy terenu tras komunikacji kolejowej (KK),

6) zieleñ izolacyjna  i  ozdobna z ma³¹ architektur¹,
7) podziemne obiekty obrony cywilnej w budynkach  i na

terenie.
3. Dla terenu przemys³owego (PP), ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu. Dokonany wtórny
podzia³ terenu musi zapewniæ obs³ugê wydzielonych dzia³ek z
wewnêtrznej drogi dojazdowej.

2) Zakaz lokalizacji:
a) inwestycji o funkcjach sprzecznych lub konfliktowych z

przemys³em istniej¹cym,
b) na wolnym powietrzu,  lub w obiektach niezadaszo-

nych, sk³adowisk  substancji i materia³ów powoduj¹cych wtór-
ne pylenie oraz substancji mog¹cych powodowaæ zanieczysz-
czenie gruntu   i wód gruntowych, w tym szczególnie ropopo-
chodnych,

c) na terenach po³o¿onych w s¹siedztwie linii kolejowej
produkcji i sk³adów materia³ów ³atwopalnych, wybuchowych,
¿r¹cych i pyl¹cych, stanowi¹cych potencjalne zagro¿enie dla ru-
chu kolejowego.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania  - max. 85 % powierzch-

ni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 60% powierzchni terenu,
c) zabudowa przeznaczenia podstawowego i uzupe³nia-

j¹cego - nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy okre�lona wy-
soko�ci¹ najwy¿szego budynku na terenie; zalecana 3 kondy-
gnacje nadziemne i nie wiêcej ni¿ 12m od poziomu terenu do
okapu dachu,

d) zalecany wjazd na teren z projektowanych dróg KL.
4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-

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

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

c) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych; stosowaæ rozwi¹zania technicz-
ne minimalizuj¹ce warto�ci podstawowych uci¹¿liwo�ci dla lu-
dzi i �rodowiska, pochodz¹cych z dzia³alno�ci produkcyjnej te-
renu PP, w tym szczególnie zachowaæ:

- dopuszczaln¹ przepisami szczególnymi wielko�æ emisji
i stê¿eñ zanieczyszczeñ py³u, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu
i tlenku wêgla,

- dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku,
d) dopuszcza siê mo¿liwo�æ spe³nienia wymagañ, o któ-

rych mowa w pkt. 4c poprzez utworzenie obszaru ograniczone-
go u¿ytkowania w trybie okre�lonym obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi szczególnymi, przy czym ustanowiony obszar ograniczonego
u¿ytkowania nie mo¿e obejmowaæ terenu  trasy komunikacji
kolejowej (KK),

e) wymagane:
- stosowanie zamkniêtych obiegów wody w procesach

technologicznych,
- zapewnienia sprawno�ci i dobrego stanu technicznego

urz¹dzeñ i instalacji odprowadzaj¹cych �cieki przemys³owe,
- zapewnienie szczelnych nawierzchni oraz os³on zewnêtrz-

nych sta³ych i tymczasowych sk³adów materia³ów, odpadów i
produktów, w tym szczególnie b³ota defekosaturacyjnego,

- uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i py³ów do
powietrza atmosferycznego, zgodnie z przepisami szczególnymi,

- utrzymanie wysokiej sprawno�ci redukcji zanieczyszczeñ
wszystkich urz¹dzeñ i obiektów s³u¿¹cych ochronie �rodowiska,

- dotrzymanie norm dopuszczalnych stê¿eñ siarki przy pracy
suszarni wys³odków,

- wykonanie aktualizacji analizy emisji zanieczyszczeñ do
powietrza atmosferycznego ka¿dorazowo, w przypadku zmiany
parametrów przyjêtych do analizy emitorów i �róde³ emisji,

f) przeprowadzaæ pomiary kontrolne emisji i stê¿eñ zanie-
czyszczeñ py³u, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku wê-
gla, w tym jeden raz w czasie trwania kampanii cukrowniczej -
wyniki pomiarów przekazaæ do jednostek administracji, zgod-
nie z przepisami szczególnymi,

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

h) odpady inne ni¿ niebezpieczne - minimalizowaæ ilo�æ
wytwarzanych odpadów,  gromadziæ w sposób selektywny (wy-
nikaj¹cy z ich sk³adu fizyko-chemicznego) w sposób bez-
pieczny dla �rodowiska; wykorzystaæ lub unieszkodliwiæ w spo-
sób zgodny z przepisami szczególnymi,

i) odprowadzenie �cieków przemys³owych do kanalizacji
zak³adowej  z odprowadzeniem na w³asn¹ oczyszczalniê �cie-
ków, zlokalizowan¹ na terenie NO,

j) odprowadzenie zanieczyszczonych �cieków opadowych
do kanalizacji zak³adowej,

k) korzystanie z wód powierzchniowych do celów techno-
logicznych  na podstawie pozwolenia wodno-prawnego.

§  44.1. AG - teren aktywizacji gospodarczej z przezna-
czeniem podstawowym pod parki przedsiêbiorczo�ci, zak³ady
produkcyjne, gie³dy rolne,  sk³ady, magazyny i hurtownie z towa-
rzysz¹cymi obiektami administracyjno-socjalnymi, infrastruktur¹
techniczn¹, komunikacj¹ wewnêtrzn¹ i zieleni¹ izolacyjn¹.

2. Dla terenu aktywizacji gospodarczej AG ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

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

2) Zakaz lokalizacji:
a) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko, dla których raport sporz¹dza siê obligatoryjnie,
b) sk³adowania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie-

zadaszonych substancji i materia³ów powoduj¹cych wtórne py-
lenie oraz substancji, w tym szczególnie ropopochodnych, mo-
g¹cych powodowaæ zanieczyszczenie gruntu  i wód gruntowych,

c) szczelnych zbiorników na �cieki przemys³owe i bytowe.
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - 75% powierzchni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - 50% powierzchni dzia³ki,
c) wjazd na teren z projektowanej drogi KD; dopuszcza siê

wjazd na teren z drogi KZ za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy,
d) w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ wymagane

przepisami szczególnymi odleg³o�ci  projektowanej zabudowy
od linii 110kV,

e) budynki przeznaczenia podstawowego i uzupe³niaj¹-
cego  - nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondygnacje nadziemne
(w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 8 m od poziomu
terenu do okapu dachu (z wy³¹czeniem budynków wy¿szych w
stanie istniej¹cym, dla których dopuszcza siê zachowanie do-
tychczasowej wysoko�ci); zaleca siê dach symetryczny-spadzi-
sty, o k¹tach nachylenia 30-45o; zapewniæ wysoki poziom roz-
wi¹zañ architektonicznych,

 f) od strony doliny Potoku Cisek wykonaæ pas zieleni izo-
lacyjnej wysokiej i �redniowysokiej  o szeroko�ci min. 5 m,

g) w granicach dzia³ki zapewniæ w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc
postojowych dla u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okre-
sowo.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) na terenie istniej¹cych stanowisk archeologicznych

wszelkie prace ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicz-
nym, na podstawie zezwolenia w³a�ciwego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzo-
ruj¹ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lo-
ne przepisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób upraw-
nionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu zabyt-
ku,

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

c) wymagane stosowanie rozwi¹zañ techniczno - techno-
logicznych minimalizuj¹cych oddzia³ywanie na �rodowisko, w
tym szczególnie na siedlisko chronione s¹siedniego lasu ³êgo-
wego,

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



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 70         Poz. 1338- 5796 -

e) �cieki przemys³owe - odprowadzane do projektowanej
kanalizacji sanitarnej na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê,

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

g) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 45.1. IW - teren urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê z prze-
znaczeniem podstawowym pod urz¹dzenia i obiekty  lokalnych i
komunalnych ujêæ wody  wraz z wygrodzon¹   stref¹  ochrony
bezpo�redniej.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) zieleñ ozdobna i izolacyjna,
2) towarzysz¹ce obiekty socjalno-techniczne i gospodarcze,
3) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej oraz

urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.
3. Dla terenu  urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê (IW), ustala siê:
1) wygrodzon¹ strefê ochrony wewnêtrznej,  a w niej na-

kaz zapewnienia odprowadzenia wód opadowych w sposób za-
pewniaj¹cy nie przedostawanie siê ich do urz¹dzeñ poboru wody
oraz zakaz:

a) przebywania osób nie zatrudnionych stale lub nieupo-
wa¿nionych do poboru wody,

b) u¿ytkowania gruntów do celów nie zwi¹zanych z eks-
ploatacj¹ wody,

c) wprowadzania �cieków do gruntu  oraz rolniczego wy-
korzystania �cieków,  a tak¿e stosowania nawozów sztucznych i
chemicznych �rodków ochrony ro�lin,

d) grzebania zwierz¹t, urz¹dzania obozowisk i pastwisk, a
tak¿e lokalizacji zbiorników i ruroci¹gów do magazynowania lub
transportu olejów i materia³ów ³atwopalnych.

2) strefê ochrony po�redniej zewnêtrznej o promieniu
R = 636m od komunalnego  ujêcia wody, a w niej zakaz:

a) przechowywania i sk³adowania materia³ów promienio-
twórczych,

b) wydobywania na kierunku sp³ywu wód kopalin, mog¹-
cych zmieniæ warto�ci izolacyjne nadk³adu nad warstw¹ wodo-
no�n¹,

c) lokalizacji lokalnych  ujêæ wody nie zwi¹zanych z wodo-
ci¹giem komunalnym.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - 80% powierzchni terenu,
b) budynki towarzysz¹ce -  nieprzekraczalna wysoko�æ 2

kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie
wiêcej ni¿ 5m od poziomu terenu do okapu dachu,

c) obowi¹zek wygrodzenia terenu ogrodzeniem o wyso-
ko�ci 1,8 -2,0 m oraz zagospodarowania   terenu zieleni¹
ozdobn¹.

§ 46.1. IO.1. - teren urz¹dzeñ przesy³u i oczyszczania
�cieków, z przeznaczeniem podstawowym pod komunaln¹ i
lokaln¹ oczyszczalniê �cieków.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) zieleñ ozdobna i izolacyjna,
2) towarzysz¹ce obiekty gospodarcze i socjalno-techniczne,
3) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej oraz

urz¹dzenia  komunikacji wewnêtrznej,
3. Dla terenu urz¹dzeñ i obiektów oczyszczania �cie-

ków (IO.1.), ustala siê:
1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - 80% powierzchni terenu,
b) wjazd na teren z drogi KL lub KD,
c) budynki przeznaczenia uzupe³niaj¹cego - nieprzekra-

czalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe
poddasze) lecz nie wiêcej ni¿ 5m od poziomu terenu do okapu
dachu,

d) od strony zabudowy mieszkaniowej wykonaæ pas ziele-
ni izolacyjnej,

e) po w³¹czeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne
(MW) we wsi Ciê¿kowice do centralnego systemu odbioru i
oczyszczalnia �cieków - zlikwidowaæ lokaln¹ oczyszczalniê �cie-
ków lub adaptowaæ j¹ na przepompowniê �cieków.

2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

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

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

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

d) postêpowanie z odpadami niebezpiecznymi - zgodnie z
przepisami szczególnymi,

e) �cieki opadowe - odprowadzenie do urz¹dzeñ oczyszczalni,
f) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 47.1. IO.2. - teren urz¹dzeñ przesy³u i oczyszczania
�cieków, z przeznaczeniem podstawowym pod przepompow-
nie �cieków.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - sieci i urz¹dzenia infra-
struktury technicznej i komunikacji wewnêtrznej.

3. Dla terenu urz¹dzeñ i obiektów oczyszczania �cie-
ków (IO.2.), ustala siê:

1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - 100% powierzchni dzia³ki,
b) zapewniæ dojazd z terenu drogi publicznej,
c) wygrodziæ teren.
2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych,

b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 48.1. NO - teren obiektów i urz¹dzeñ gospodarki wod-
no-�ciekowej, z przeznaczeniem podstawowym pod zbiorniki
akumulacyjne wód sp³awikowych, tereny zal¹dowania ziemi
sp³awikowej, oczyszczalniê �cieków przemys³owych (poproduk-
cyjnych) z terenu PP, zbiorniki wody rzecznej do celów technolo-
gicznych oraz powierzchniowe cieki wodne.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) towarzysz¹ce urz¹dzenia gospodarki wodnej i �ciekowej,
2) obiekty socjalno - techniczne i gospodarcze,
3)  sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej i

urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.
3. Dla terenu obiektów i urz¹dzeñ gospodarki wodno-

�ciekowej (NO), ustala siê:
1) Zakaz likwidacji zbiorników wody rzecznej, stanowi¹-

cych  ostojê ptactwa wodnego.
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2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - 100%,
b) budynki przeznaczenia podstawowego i uzupe³niaj¹-

cego - nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne i
nie wiêcej ni¿ 9m od poziomu terenu do okapu dachu.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) stosowaæ wysokoefektywne technologie oczyszczania

�cieków zapewniaj¹ce uzyskanie w oczyszczonych �ciekach
poprodukcyjnych parametrów wymaganych z przepisami szcze-
gólnymi,

b) zapewniæ minimalizacjê emisji aerozoli i innych towa-
rzysz¹cych zanieczyszczeñ gazowych oraz poziomu emitowane-
go ha³asu od urz¹dzeñ,

c) wykonaæ urz¹dzenia pomiarowe do poboru ilo�ci wód
powierzchniowych ujmowanych do celów technologicznych oraz
ilo�ci odprowadzanych �cieków przemys³owych (poprodukcyj-
nych),

d) prowadziæ kontrolê  laboratoryjn¹ jako�ci �cieków po-
ch³odniczych i poprodukcyjnych - wyniki analiz przekazaæ w³a-
�ciwym jednostkom administracji, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi,

e) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 49.1. IE -  teren urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê elek-
tryczn¹, z przeznaczeniem podstawowym pod istniej¹ce i pro-
jektowane obiekty i urz¹dzenia zaopatrzenia w energiê (stacje
transformatorowe oraz g³ówny punkt zasilania GPZ - Ciê¿kowice).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
a) obiekty  gospodarczo-techniczne,
b) towarzysz¹ce sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury

technicznej oraz urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej,
c) zieleñ niska.
3. Dla terenu urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê elek-

tryczn¹ (IE), ustala siê:
1) Zakaz dokonywania nasadzeñ zieleni wysokiej.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - 90 % powierzchni terenu.
b) budynki przeznaczenia uzupe³niaj¹cego - nieprzekra-

czalna wysoko�æ 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie wiêcej ni¿
4m od poziomu terenu do okapu dachu.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) dzia³alno�ci gospodarcze, co do których istniej¹ oko-

liczno�ci (przes³anki) i¿ mog¹ one negatywnie oddzia³ywaæ na
�rodowisko, wymagaj¹  sporz¹dzenia przegl¹du ekologiczne-
go w trybie obowi¹zuj¹cych  przepisów szczególnych - wnioski i
uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w decyzjach admi-
nistracyjnych,

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

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

d) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 50. 1. KK - teren tras komunikacji kolejowej, z przezna-
czeniem podstawowym pod liniê kolejow¹ o znaczeniu lokalnym.

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

kolejowej,

2) towarzysz¹ce obiekty techniczne i zwi¹zane z obs³ug¹
podró¿nych (stacje kolejowe),

3) urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury technicznej,
4) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej i technologicznej.
3. Dla terenu tras komunikacji kolejowej (KK) ustala siê:
1) Dopuszcza siê:
a) likwidacjê linii kolejowej wraz z towarzysz¹cymi urz¹-

dzeniami i obiektami,
b) adaptacjê terenu dla potrzeb obs³ugi komunikacyjnej

terenów zabudowanych wsi, w tym szczególnie terenów prze-
mys³owych PP  (budowa drogi klasy lokalnej KL).

c) przystosowanie linii kolejowej dla potrzeb turystyki.
2)Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a)budynki - linia zabudowy okre�lona przepisami szcze-

gólnymi; nieprzekraczalna wysoko�æ    3 kondygnacje nadziem-
ne (w tym u¿ytkowe poddasze).

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) zapewniæ ochronê  istniej¹cej zabudowy o funkcjach

chronionych przed ha³asem i wibracjami, w tym szczególnie
zachowaæ dopuszczalne poziomy ha³asu okre�lone w przepi-
sach szczególnych, zgodnie z ustaleniami planu,

b) odprowadzenie wód opadowych z terenu KK - zgodnie
z przepisami szczególnymi.

§ 51.1. KT - teren obiektów komunikacji kolejowej, z prze-
znaczeniem podstawowym pod towarzysz¹ce terenem KK us³ugi,
warsztaty i sk³ady wraz z komunikacj¹ wewnêtrzn¹ i technolo-
giczn¹.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) s³u¿bowe mieszkania i budynki mieszkalne,
2) budynki gospodarcze i gara¿owe,
3) sk³ady i magazyny, us³ugi rzemie�lnicze  (zgodnie z §6 pkt.12),
4) towarzysz¹ce sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury

technicznej oraz komunikacji,
5) zieleñ ozdobna i izolacyjna,
6) podziemne obiekty obrony cywilnej w budynku i na terenie.
3. Dla terenu obiektów komunikacji kolejowej (KT) usta-

la siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

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

2) Zakaz:
a) lokalizacji na terenach po³o¿onych w s¹siedztwie linii

kolejowej produkcji i sk³adów materia³ów ³atwopalnych, wybu-
chowych, ¿r¹cych i pyl¹cych, stanowi¹cych potencjalne zagro¿e-
nie dla ruchu kolejowego na terenie KK,

b) nowych budynków mieszkalnych,
c) pojedynczych mieszkañ s³u¿bowych.
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 90% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 20% powierzchni terenu,
c) budynki przeznaczenia podstawowego i uzupe³niaj¹ce-

go - nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondygnacje nadziemne (w
tym u¿ytkowe poddasze),

d) lokalizacja obiektów budowlanych  wymaga zachowa-
nia odleg³o�ci od granicy obszaru kolejowego i osi skrajnego
toru linii, okre�lonej przepisami szczególnymi,

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów wykazu-

j¹cych cechy zabytkowe, nie ujêtych w gminnej ewidencji dóbr
kultury, oraz obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków do decyzji o warunkach zabudo-
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wy i zagospodarowania  terenu, wszelkich prac remontowych i
konserwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:

- Polska Cerekiew, dawna wie¿a wodna usytuowana
ul. Ciep³odolska,

- Polska Cerekiew, budynek magazynowo-warsztatowy
ul. Dworcowa ,

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

c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê;
dopuszczalny poziom ha³asu na wydzielonych z terenu pose-
sjach zabudowy mieszkaniowej, jak dla terenu zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�lniczymi, zgodnie z
przepisami szczególnymi.

§ 52.1. KS - teren obs³ugi komunikacji i ruchu turystycz-
nego, z przeznaczeniem podstawowym pod urz¹dzenia i obiekty
us³ug technicznych motoryzacji i stacje paliw.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) myjnie samochodowe,
2) towarzysz¹ce  us³ugi handlu i gastronomii,
3) obiekty gospodarcze i gara¿owe,
4) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej oraz

urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej ,
5) zieleni izolacyjna i ozdobna  z  ma³¹ architektur¹.
3. Dla terenu obs³ugi komunikacji i ruchu turystycznego

(KS), ustala siê:
1) Zakaz lokalizacji konstrukcji stanowi¹cych dominanty

przestrzenne oraz obiektów wielkogabarytowych.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - 80% powierzchni dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 40 % powierzchni dzia³ki,
c) budynki przeznaczenia podstawowego i uzupe³niaj¹ce-

go - bry³a horyzontalna, nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondy-
gnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej
ni¿ 7m od poziomu terenu do okapu dachu; zapewniæ  wysokie
walory architektoniczne; dopuszcza siê realizacjê obiektów nie-
tradycyjnych pod wzglêdem formy i materia³u, a tak¿e typowych
dla firmy,

d) urz¹dzenia i instalacje stacji paliw sytuowaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi i Polsk¹ Norm¹ , a
tak¿e zachowaæ wymagane przepisami szczególnymi odleg³o-
�ci dla obiektów, urz¹dzeñ i instalacji,  od stref zagro¿enia wybu-
chem, oraz od linii elektroenergetycznej 110 i 400 kV,

e) zapewniæ min. 0,15 miejsca parkingowego dla samo-
chodów osobowych na 1 miejsce konsumpcyjne us³ug  gastro-
nomii i na ka¿de 10 m2 pow. u¿ytkowej us³ug handlu,

f) wjazd na teren z drogi  KG lub KZ,   poprzez realizacjê w
jej pasie drogowym odcinka zwalniania ruchu do skrêtu w pra-
wo oraz  dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych
w lewo; wyjazd z terenu na drogê KG, poprzez realizacjê w jej
pasie drogowym odcinka przy�pieszenia ruchu,

g) parametry techniczne zjazdu publicznego dostosowaæ
do wymagañ bezpieczeñstwa ruchu na drodze oraz wymiarów
gabarytowych pojazdów; projekt budowlany w tym zakresie
uzgodniæ z w³a�ciwym zarz¹dem drogi,

h) woda dla myjni samochodowej - w obiegu zamkniê-
tym, uzupe³niana z wodoci¹gu komunalnego.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny ich oddzia³ywania, w tym szczególnie �rodowisko  wodno
- gruntowe, zgodnie z przepisami szczególnymi - wnioski i uwa-

gi z niej  wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) w rozwi¹zaniach projektowych obiektów, urz¹dzeñ i in-
stalacji zapewniæ bezpieczne dla �rodowiska rozwi¹zania tech-
niczne, zabezpieczaj¹ce przed przenikaniem produktów nafto-
wych do gruntu, wód gruntowych i wg³êbnych oraz cieków wod-
nych, a tak¿e minimalizuj¹ce emisjê par produktów naftowych
do powietrza atmosferycznego w procesach nape³niania zbior-
ników magazynowych stacji paliw oraz wydawania tych produk-
tów; rozwi¹zania techniczne musz¹ uwzglêdniaæ zalecenia z prze-
prowadzonych badañ hydrogeologicznych i geologiczno - in¿y-
nierskich oraz minimalizowaæ mo¿liwo�æ powstania sytuacji
awaryjnych, uczyniæ je przewidywalnymi i zapewniæ kontrolê ich
przebiegu (monitoring stanu zanieczyszczenia gruntu),

c) dzia³alno�æ obiektów i urz¹dzeñ  przeznaczenia podsta-
wowego i uzupe³niaj¹cego nie mo¿e  powodowaæ przekrocze-
nia dopuszczalnych norm emisji do �rodowiska w zakresie za-
nieczyszczenia powietrza, gleby, wody, ha³asu, wibracji, oraz sta-
nowiæ zagro¿enia bezpieczeñstwa ludzi i mienia na terenach
s¹siednich,

d) odprowadzenie �cieków przemys³owych, w tym zanie-
czyszczonych �cieków  deszczowo-przemys³owych z  powierzchni
zwi¹zanych z przyjmowaniem i wydawaniem produktów nafto-
wych  do zorganizowanego systemu kanalizacji, z odprowadze-
niem do sieci kanalizacji sanitarnej, przy zachowaniu parame-
trów okre�lonych przez Zarz¹dcê, lub do zbiornika wybieranego,

e) �cieki opadowe z dróg, dojazdów,  parkingów oraz  tere-
nu stacji paliw, na których nie jest dokonywane przyjmowanie i
wydawanie produktów naftowych, mog¹ byæ kierowane do grun-
tu, pod warunkiem zachowania parametrów wynikaj¹cych z prze-
pisów szczególnych,

f) odpady niebezpieczne - postêpowanie zgodne z przepi-
sami szczególnymi.

§ 53.1. KP - teren urz¹dzeñ  komunikacji, z przeznacze-
niem podstawowym  pod strategiczne parkingi na samochody
osobowe, ciê¿arowe  oraz �rodki transportu p³odów rolnych, w
zale¿no�ci od lokalizacji.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) zieleñ izolacyjna i ozdobna z ma³¹ architektur¹,
2) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
3) istniej¹ce budynki mieszkalne i gospodarcze,
4) istniej¹ce us³ugi handlu detalicznego, do czasu prze-

niesienia ich na teren UP lub UC.
3. Dla terenu urz¹dzeñ  komunikacji  (KP), ustala siê:
1) Zakaz:
a) odprowadzania �cieków opadowych na tereny kolejo-

we KK i KT,
b) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i pojedyn-

czych mieszkañ, z wy³¹czeniem wymiany budynków istniej¹cych,
c) utrwalania substandardowej zabudowy us³ugowej (kio-

sków) poprzez sprzeda¿ terenu , budowê obiektu stale zwi¹za-
nego z gruntem lub ich rozbudowê.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren KP zlokalizowany  w s¹siedztwie terenu  IE(GPZ),

KK i PP przeznaczyæ do obs³ugê terenu PP,
b) wykonaæ nawierzchniê utwardzon¹ o wysokich walo-

rach u¿ytkowych.,
c) na terenie po³o¿onym w s¹siedztwie ZP.2. zapewniæ

lokalizacjê parkingu na samochody osobowe, min. 30% udzia³
powierzchni przeznaczonej pod komponowan¹  zieleñ wysok¹
oraz powi¹zania ci¹gami pieszymi z terenem ZP.1.,

d) zapewniæ zabezpieczenia konstrukcji budynków przed
wibracjami i drganiami oraz ochronê przed ha³asem pomiesz-
czeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi podczas  remontu,
modernizacji i wymiany istniej¹cych budynków zlokalizowanych
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w s¹siedztwie terenu KK i PP; przy wymianie budynków  zacho-
waæ odleg³o�ci od terenów kolejowych i osi skrajnego toru, wy-
magane przepisami szczególnymi.

3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej i ekolo-

gicznej zabytkowego za³o¿enia zamkowo (pa³acowo)-parkowe-
go projekty zagospodarowania terenu oraz projekty  budowlane
wszelkich obiektów budowlanych uzgodniæ z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków,

b) �cieki opadowe z dojazdów,  parkingów mog¹ byæ kie-
rowane do gruntu, pod warunkiem zachowania parametrów
wynikaj¹cych z przepisów szczególnych,

c) wykonaæ pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹ zapewniaj¹c¹
ochronê �rodowiska.

§ 54.1. KG - tereny tras komunikacji drogowej, z prze-
znaczeniem  podstawowym pod drogê/ulicê krajow¹  nr 49 -
klasy g³ówna (1/2).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) przystanki komunikacji zbiorowej,
2) urz¹dzenia komunikacji, w tym  zwi¹zane z eksploatacj¹ tras,
3) urz¹dzenia i sieci lokalnej infrastruktury technicznej, za

zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi,
4) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura.
3. Dla terenu tras komunikacji drogowej (KG) ustala siê:
1) Do czasu realizacji obej�cia drogowego R(KG), zacho-

wuje siê jej dotychczasowy przebieg; docelowa klasa ul. Koziel-
ska-Fabryczna - droga zbiorcza (Z).

2) Na skrzy¿owaniu z lini¹ kolejow¹ (KK) zachowaæ trójk¹t
widoczno�ci, okre�lony przepisami szczególnymi, bez wzglêdu
na kategoriê przejazdu. Zaleca siê korektê  przebiegu drogi na
skrzy¿owaniu z ul. Szkoln¹ w Ciê¿kowicach, zgodnie z ustale-
niami § 35 ust. 3 pkt. 4b.

3) Szeroko�æ pasa drogowego:
a) dla istniej¹cych odcinków drogi/ulicy na terenie zabu-

dowanym - istniej¹ca; zaleca siê korektê drogi we wsi Ciê¿ko-
wice na skrzy¿owaniu z ul. Szkoln¹ za zgod¹ Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, oraz wykonanie korekty szeroko�ci
pasa drogowego do min. 25m,

b) dla istniej¹cych odcinków drogi poza terenami zabudo-
wanymi - istniej¹ca.

3) Zalecane elementy przekroju:
a) jezdnia szer. min. 7,0 m  z obustronnymi poboczami o

szer. min. 2 x 1,25 m,
b) �cie¿ka rowerowa jednostronna -  dwukierunkowa  o

szer. 2,4 m.
4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

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

b) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji desz-
czowej lub do gruntu i cieków wodnych, zgodnie z przepisami
szczególnymi.

§ 55.1. KZ - tereny tras komunikacji drogowej, z przezna-
czeniem podstawowym  pod  istniej¹ce i projektowane drogi/
ulice powiatowe (nr 27-405, 27-426)  - klasy  zbiorcza (1/2).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) przystanki komunikacji zbiorowej,
2) urz¹dzenia komunikacji, w tym  zwi¹zane z eksploatacj¹ tras,
3) urz¹dzenia i sieci lokalnej  infrastruktury technicznej, za

zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi,
4) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura.

3. Dla terenu tras komunikacji drogowej (KZ), ustala siê:
1) Dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej w projektowa-

nym pasie drogowym zabudowy mieszkalno-gospodarczej do
czasu modernizacji drogi/ulicy. W³a�ciciel/zarz¹dca zachowuje
prawo do modernizacji, rozbudowy i wymiany budynków istnie-
j¹cych.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zaleca siê zmianê przebiegu drogi 27-405 na ci¹g ulic

Ligonia-Konarskiego-odcinek projektowany do skrzy¿owania z
drog¹ KG  oraz drogi 27-426 na ci¹g ul. Ciep³odolska-odcinek
projektowany wzd³u¿  terenu KK do skrzy¿owania z drog¹ KG, po
realizacji nowych odcinków ulic,

b) do czasu realizacji obej�cia drogowego R(KZ) dopusz-
cza siê zachowanie dotychczasowego przebiegu drogi nr 27-
405 ci¹giem ulicy Karola Miarki - Rynek - Ligonia oraz drogi
nr 27-426 ci¹giem ulic Dworcowa-Ciep³odolska przy zachowa-
niu parametrów drogi/ulicy  klasy - lokalna (L),

c) na skrzy¿owaniu z lini¹ kolejow¹ (KK) zachowaæ trójk¹t
widoczno�ci, okre�lony przepisami szczególnymi, bez wzglêdu
na kategoriê przejazdu.

3) Szeroko�æ pasa drogowego:
a) dla istniej¹cych odcinków dróg/ulic  na terenie zabudo-

wanym, zgodnie z rysunkiem planu; zaleca siê  wykonanie ko-
rekt szeroko�ci pasa drogowego do min. 20m,

b) dla  projektowanych odcinków dróg - min. 20m w li-
niach rozgraniczaj¹cych,

4) Zalecane elementy przekroju:
a) jezdnia min. 6m,
b) �cie¿ka rowerowa jednostronna -  dwukierunkowa  o

szer. 2,4 m wzd³u¿ ul. Karola Miarki, Ligonia - Konarskiego-R(KZ).
c) pozosta³e - zgodnie z przepisami szczególnymi.
5) Warunki ochrony �rodowiska:
a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów  ujêtych

w gminnej ewidencji dóbr kultury oraz obowi¹zek  uzyskania
opinii w³a�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu,
wszelkich prac remontowych i konserwatorskich oraz projektu
budowlanego  dla:

- Ciê¿kowice, kapliczka  murowana, ul. Szkolna 13 (ewid.),
b) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

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

c) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji desz-
czowej lub do gruntu i cieków wodnych, zgodnie z przepisami
szczególnymi.

§ 56.1. KL  - tereny tras komunikacji drogowej, z prze-
znaczeniem podstawowym pod  istniej¹ce i projektowane dro-
gi/ulice powiatowe/gminne - klasy lokalna (1/2).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia komunikacji,
2) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura,
3) urz¹dzenia  i sieci lokalnej infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu tras komunikacji drogowej (KL) ustala siê:
1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zaleca siê zapewniæ w pasie drogowym ulicy min. 0,3 miej-

sca parkingowego na 1 dom mieszkalny, usytuowany przy niej,
b) na terenach zabudowanych zaleca siê stosowaæ stu-

dzienki wpustowe z osadnikiem.
2) Szeroko�æ pasa drogowego:
a) dla istniej¹cych ulic - dotychczasowa, z zaleceniem

wykonania korekty szeroko�ci pasa drogowego do min. 12m,
jednak zgodnie z rysunkiem planu,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 70         Poz. 1338- 5800 -

b) dla ulic projektowanych - min. 12m, jednak zgodnie z
rysunkiem planu.

3) Zalecane elementy przekroju:
a) jezdnia - szer.  min. 5,5 m ,
b) chodnik - jedno- lub dwustronny o szer. min. 2m,
c) �cie¿ka rowerowa jednostronna -  dwukierunkowa  o

szer. 2,4 m wzd³u¿  projektowanej ulicy KL (od ul. Raciborskiej
do ul. Zamkowej),

d) jednostronny pas zieleni - o szer. min. 2,5m,
e) przyuliczne pasy postojowe dla samochodów osobo-

wych o szer. 2,5 lub 5m, w zale¿no�ci od mo¿liwo�ci lokalizacji,
w ilo�ci min. 1 m.p. na 5 mieszkañ usytuowanych w ci¹gu ulicy
oraz na 100m2 pow. u¿ytkowej us³ug.

§ 57.1. KD - tereny tras komunikacji drogowej, z prze-
znaczeniem podstawowym pod istniej¹ce i projektowane drogi/
ulice gminne - klasy  dojazdowa (1/2).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) elementów ma³ej architektury ,
2) urz¹dzeñ i sieci lokalnej infrastruktury technicznej,
3. Dla terenu tras komunikacji drogowej (KD) ustala siê:
1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zaleca siê zapewniæ  w pasie drogowym ulicy  min. 0,3 miej-

sca parkingowego na 1 dom mieszkalny, usytuowany przy niej,
b) na terenach zabudowanych zaleca siê stosowaæ stu-

dzienk wpustowe z osadnikiem,
c) ustala siê ochronê drzew okazowych , oznaczonych na

rysunku planu.
2) Szeroko�æ pasa drogowego:
a) dla istniej¹cych ulic - dotychczasowa, z zaleceniem wy-

konania korekty szeroko�ci pasa drogowego do szer. 10,0, jed-
nak zgodnie z rysunkiem planu,

b) dla ulic projektowanych - min. 10,0 m, a max. 12,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych, jednak zgodnie z rysunkiem planu.

3) Zalecane elementy przekroju:
a) jezdnia -  szer. min. 5m,
b) jednostronny chodnik - szer. min. 2,0 m,
c) przyuliczny  pas postojowy dla samochodów osobo-

wych o szer. min. 2,5m, w ilo�ci min. 1 m.p. na 5 mieszkañ
usytuowanych w ci¹gu  ulicy.

§ 58.1. CP - teren ci¹gów pieszych  i pieszo - jezdnych, z
przeznaczeniem podstawowym pod ulice o ruchu pieszym lub
pieszo - jezdnym, z dopuszczalnym lub równoprawnym  dojaz-
dem   mieszkañców,  pojazdów uprzywilejowanych i s³u¿b ko-
munalnych.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) sieci infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu ci¹gów pieszych lub pieszo-jezdnych (CP)

ustala siê:
1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych,
2) szeroko�æ ci¹gu  w liniach rozgraniczaj¹cych -  min. 6m,
3) parametry, nawierzchniê i wystrój ci¹gu dostosowaæ

do wymogów  bezpieczeñstwa ludzi i mienia, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi.

§  59.1. Wyznacza siê tereny rezerwowe pod rozwój
zabudowy, oznaczone na rysunku planu nr 1:

a) R(MN) - rezerwa terenu pod rozwój zabudowy mieszka-
niowej,

b) R(KG) - rezerwa terenu pod  obej�cie drogowe wsi Pol-
ska Cerekiew -Ciê¿kowice w ci¹gu drogi krajowej nr 49; droga
klasy g³ówna o szer. pasa drogowego 50m ,

c) R(KZ) - rezerwa terenu pod obej�cie drogowe wsi Pol-
ska Cerekiew w ci¹gu drogi powiatowej nr 27-405, droga klasy
zbiorcza o szer. pasa drogowego 20m,

d) R(KL) - rezerwa terenu pod ulicê klasy lokalna o szer.
pasa drogowego min. 12m, jednak zgodnie z rysunkiem planu,

e) R(KD) - rezerwa terenu pod ulicê klasy dojazdowa o
szer. pasa drogowego min. 10m, jednak zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, mo¿na przeznaczyæ na
planowane cele w trybie okre�lonym obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi szczególnymi.

Rozdzia³ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE

§ 60.1. Ustala siê strefê ochrony konserwatorskiej i eko-
logicznej zabytkowych za³o¿eñ zamkowo (pa³acowo)-parkowych,
obejmuj¹cej  historyczne za³o¿enie zamkowo-parkowe we wsi
Polska Cerekiew i pa³acowo-parkowe we wsi Ciê¿kowice (tere-
ny ZP.1., ZP.2., KP, ZP.3., RR, IW, PS i ZL w granicach strefy).

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1, ustala siê obo-
wi¹zek:

1) rewaloryzacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków
oraz ujêtych w gminnej ewidencji dóbr kultury,

2) zachowania historycznych obiektów pozytywnie ekspo-
nowanych w panoramach lub widokach lokalnych, po³o¿onych
w granicach strefy, oraz utrzymania ich roli w widoku,

3) zmiany kszta³tu bry³y lub wystroju elewacji w celu os³a-
bienia negatywnego oddzia³ywania w widoku wspó³czesnych
obiektów eksponowanych negatywnie,

4) uzyskania opinii w³a�ciwego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków na etapie ustalania warunków zabudowy i za-
gospodarowania terenu do przed³o¿onej przez inwestora kon-
cepcji architektoniczno-urbanistycznej  dla modernizacji obiek-
tów istniej¹cych i lokalizacji obiektów  nowych w zakresie ochro-
ny warto�ci zabytkowych,   dostosowania rozwi¹zañ przestrzen-
nych  do walorów kulturowych terenu oraz  wp³ywu obiektu na
krajobraz kulturowy.

§ 61.1. Decyzj¹ Rady Gminy ustala siê strefê ochrony  kon-
serwatorskiej zabytkowego za³o¿enia ruralistycznego obejmu-
j¹cej uk³ad  przestrzenny wsi genetycznej.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 ustala siê:
1) nadrzêdno�æ wymogów konserwatorskich nad wszyst-

kimi innymi, oraz obowi¹zek stosowania odstêpstw od warun-
ków technicznych , jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich sy-
tuowanie, w przypadkach uzasadnionych ochron¹ dóbr kultury,

2) nakaz zachowania i rewaloryzacji zasadniczych elemen-
tów kompozycji przestrzennej:

a) historycznego uk³adu traktów ulicznych i placów, ich
przekrojów oraz nawierzchni z zaleceniem stosowania na-
wierzchni z materia³ów naturalnych,

b) historycznej parcelacji terenu,
c) ukszta³towania  zieleni  wysokiej,
d) historycznych uk³adów i linii zabudowy, gabarytów i wy-

soko�ci budynków, kszta³tów dachów i wystroju architektonicz-
nego zewnêtrznego,

3) obowi¹zek dostosowania nowych obiektów do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej, w zakresie skali i gabarytów
zabudowy, kszta³tu dachu oraz zewnêtrznych podzia³ów elewa-
cyjnych,

4) obowi¹zek uzyskania opinii w³a�ciwego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków na etapie ustalania warunków za-
budowy i zagospodarowania terenu  do przed³o¿onej przez in-
westora koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla moder-
nizacji obiektów istniej¹cych i lokalizacji obiektów nowych.

5) Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe
podlegaj¹ ochronie prawnej w zakresie okre�lonej przez w³a-
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�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie
dostosowania rozwi¹zañ przestrzennych  do walorów kulturo-
wych terenu oraz  wp³ywu obiektu na krajobraz kulturowy.

§ 62. Ustala siê strefê obserwacji archeologicznej  "OW" ,
obejmuj¹c¹ teren po³o¿ony w granicach strefy ochrony konser-
watorskiej zabytkowego za³o¿enia ruralistycznego, o której mowa
w  § 61 ust. 1, i  lokalizacjê udokumentowanych stanowisk ar-
cheologicznych oraz obowi¹zek :

1) wykonywania, w obrêbie stanowisk archeologicznych i
ich otoczeniu oraz w strefie "OW", wszelkich prac ziemnych pod
nadzorem archeologicznym, na podstawie zezwolenia w³a�ci-
wego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

2) spe³nienia wymogów okre�lonych przepisami szcze-
gólnymi w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych do wykony-
wania tych prac w obiekcie i otoczeniu zabytku przez osoby i
jednostki prowadz¹ce i nadzoruj¹ce prace archeologiczne,

3) w przypadku odkrycia archeologicznych przedmiotów
zabytkowych - nakaz przerwania   prac  budowlanych w celu
przeprowadzenia    badañ   specjalistycznych,   decyduj¹cych  o
dalszym   sposobie   postêpowania w terenie.

Rozdzia³ IV
ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 63.1. Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych, us³ugo-
wych i produkcyjnych oraz ochrony przeciwpo¿arowej - w opar-
ciu o istniej¹ce komunalne ujêcie wody  POLSKA CEREKIEW,
rozdzielcz¹ sieci¹ wodoci¹gow¹ istniej¹c¹ oraz rozbudowan¹,
prowadzon¹ w liniach rozgraniczaj¹cych  dróg i ulic, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi. Docelowo planuje
siê pod³¹czenie wsi Zakrzów poprzez wodoci¹g tranzytowy o �r.
160mm.

2. Dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê dla celów produk-
cyjnych - z istniej¹cych lub projektowanych lokalnych ujêæ wód
podziemnych i powierzchniowych na podstawie pozwolenia
wodno-prawnego, przy zachowaniu innych ustaleñ planu.

3. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami techniczny-
mi, dopuszcza siê realizacjê sieci wodoci¹gowej poza terena-
mi, o których mowa w ust. 1, za zgod¹ w³a�ciciela lub w³adaj¹-
cego terenem.

4. Zakaz lokalizacji magistrali wodoci¹gowych o �rednicy wiêk-
szej ni¿ 160mm wzd³u¿ terenu tras komunikacji kolejowej (KK).

§ 64.1. Odprowadzenie �cieków bytowych na istniej¹c¹
komunaln¹ oczyszczalniê  �cieków w Polskiej Cerekwi, istnie-
j¹cym i rozbudowanym systemem  grawitacyjno-t³ocznym kana-
lizacji sanitarnej prowadzonej na terenach zabudowanych, wol-
nych od zabudowy i  w  liniach rozgraniczaj¹cych ulic, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz projektem bu-
dowlanym "Systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Polska Cere-
kiew", sporz¹dzonym przez PROJWiK; czasowo dopuszcza siê
odprowadzenie �cieków bytowych do bezodp³ywowych zbiorni-
ków wybieralnych.

2. Po realizacji systemu centralnego odbioru �cieków we
wsi Ciê¿kowice adaptuje siê  istniej¹c¹ lokaln¹ oczyszczalniê
�cieków na przepompowniê  �cieków, lub przeznacza siê j¹ do
likwidacji.

3. Na terenie PP adaptuje siê istniej¹cy system kanaliza-
cji odprowadzaj¹cej �cieki przemys³owe  na zak³adowe obiekty
i urz¹dzenia gospodarki �ciekowej (teren NO), pod warunkiem
uzyskania w oczyszczonych �ciekach parametrów zgodnych z
przepisami szczególnymi.  Odprowadzenie �cieków przemys³owych
z pozosta³ych terenów dzia³alno�ci gospodarczej na komunaln¹
oczyszczalniê �cieków, za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy.

§ 65.1. Ustala siê o� trasy napowietrznej linii elektroener-
getycznej 400kV relacji DOBRZEÑ - WIELOPOLE, oznaczonej

na rysunkach planu symbolem EE.400kV,  i  trasê jej  przebiegu
o szeroko�ci 70m (tj. po 35m po obu stronach  linii),  oznaczon¹
symbolem   SEE.400  oraz:

a) nakaz zachowania istniej¹cego sposoby u¿ytkowania i
zagospodarowania terenu po³o¿onego na trasie przebiegu linii
(tj. upraw rolnych),

b) zakaz dokonywania zmiany przeznaczenia gruntów rol-
nych na cele nierolnicze i le�ne,  a tak¿e zakaz lokalizacji budyn-
ków mieszkalnych  wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rolnych
oraz budynków i urz¹dzeñ s³u¿¹cych bezpo�rednio produkcji
rolnej.

2. Ustala siê o� trasy napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 110 kV, oznaczone na rysunku planu symbolem EE.110kV,
oraz trasê jej przebiegu o szeroko�ci 30m (tj. po 15m po obu
stronach linii), oznaczona symbolem SEE.110 oraz:.

a) nakaz zachowania istniej¹cego sposobu u¿ytkowania i
zagospodarowania terenu po³o¿onego na trasie przebiegu linii
(tj. upraw rolnych), z wy³¹czeniem terenów przeznaczonych w
planie pod zainwestowanie (AG),

b) zakaz dokonywania zmiany przeznaczenia gruntów rol-
nych na cele nierolnicze i le�ne,  a tak¿e zakaz lokalizacji budyn-
ków mieszkalnych  wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rolnych
oraz budynków i urz¹dzeñ s³u¿¹cych bezpo�rednio produkcji
rolnej.

3. Adaptuje siê G³ówny Punkt Zasilania CIÊ¯KOWICE z
transformatorami 110/15 kV, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem IE (GPZ) oraz dopuszcza siê jego modernizacjê.

4. Ustala siê warunki poprawy zaopatrzenia wsi w ener-
giê elektryczn¹ poprzez budowê nowych stacji transformatoro-
wych kablowych/s³upowych lub innych, zgodnie z rysunkiem planu.

5. Ustala siê na rysunku planu lokalizacjê istniej¹cych i
projektowanych stacji transformatorowych; na terenach zabu-
dowanych nale¿y realizowaæ linie kablowe nn; dopuszcza siê
modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych linii 15 kV napowietrz-
nych i kablowych, pod warunkiem pozostawienia linii w istniej¹-
cych osiach, a tak¿e modernizacji i rozbudowy istniej¹cych sta-
cji transformatorowych, w tym tak¿e wymiany na inny typ.

6. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nowych odbiorców
przemys³owych - na warunkach technicznych wydanych przez
w³a�ciwy Zak³ad Energetyczny, z obowi¹zkiem  sytuowania no-
wych stacji transformatorowych na terenie odbiorcy.

7. O�wietlenie uliczne, zasilane kablowo lub napowietrz-
nie, sytuowaæ w pasach drogowych. W uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza siê sytuowanie latarñ poza pasem drogowym
za zgod¹ w³a�ciciela terenu.

§ 66.1. Ustala siê warunki rozwoju  telekomunikacji:
1) zaleca siê stosowaæ przy rozwoju sieci konfiguracje

gwia�dzisto - wieloboczn¹,
2) na terenach koncentracji mieszkalnictwa i us³ug , a

tak¿e na projektowanych terenach zabudowy mieszkaniowej -
obowi¹zkowo stosowaæ  linie  podziemne,

3) na pozosta³ych terenach dopuszcza siê stosownie linii
napowietrznych.

§ 67.1. Zaopatrzenie w ciep³o  nowych obiektów - z indywi-
dualnych �róde³ ciep³a na paliwa niskoemisyjne lub na paliwa
sta³e, z wykorzystaniem urz¹dzeñ niskoemisyjnych. Zaleca siê
stosowanie paliw lub urz¹dzeñ niskoemisyjnych w obiektach
istniej¹cych.

2. Ustala siê docelowe zaopatrzenie wsi w gaz.  Wprowa-
dzenie sieci gazu wysokiego ci�nienia na teren gminy mo¿liwe
w trybie sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego , zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi.
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Rozdzia³ V
PRZEPISY  KOÑCOWE

§ 68.Trac¹  moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew, za-
twierdzonego uchwa³¹ Nr XIX/71/87 Gminnej Rady Narodowej
w Polskiej Cerekwi z dnia 12 czerwca  1987 r. i powtórnie za-
twierdzonego uchwa³¹  Nr VI/35/91 Rady Gminy w  Polskiej Ce-
rekwi z dnia 11 lutego 1991 r. (og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego Nr 3, poz. 73 z  1991r.), w zakre-
sie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 69. Zgodnie z art.10  ust.3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê   nastêpuj¹ce stawki
procentowe , w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci
objêtych    niniejszym planem, s³u¿¹ce naliczaniu jednorazowej
op³aty uiszczanej przez w³a�cicieli  nieruchomo�ci w przypadku
ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia planu sta³y
siê obowi¹zuj¹ce:

1) tereny oznaczone symbolem:   MZ.1, MZ.2., MR, MZ, MG ,
ME, MA, ME,  MM, MI, MJ.1, MJ.2., MN, MW, MU, MC,  - 30%,

2) tereny oznaczone symbolami: UM, UC, UP, UZ, UO, US,
UR, PS, PP, KS, KP, KG, KZ, KL, KD i CP - 30%,

3) dla pozosta³ych terenów - 0 %.

§ 70. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy  Polska Cerekiew.

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

Przewodnicz¹cy  Rady
Leonard Kasper



Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
2002 r. Nr.23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806) oraz art.34 a ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155
poz.1014, z 1999 r. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778,
2000 r. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550 i Nr 95 poz.1041,
2001 r. 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 106 poz.1149,
Nr 125 poz.1368, Nr 145 poz.1623, 2002 r. Nr 41 poz.363 i 365,
Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 156
poz.1300), Rada Gminy w Turawie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych Gminy z ty-
tu³u nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepi-
sów ustawy Ordynacja podatkowa, mog¹ byæ umarzane, ich sp³a-
ta mo¿e byæ odraczana lub rozk³adana na raty.

§ 2. Wierzytelno�ci, o których mowa w § 1, mog¹ byæ umo-
rzone w ca³o�ci lub czê�ciowo w nastêpuj¹cych przypadkach:

a) je¿eli przemawia za tym wa¿ny interes jednostki lub
spo³eczny,

b) gdy koszty windykacji znacz¹co przekraczaj¹ wysoko�æ
wierzytelno�ci,

c) w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub je¿eli na
podstawie innych okoliczno�ci lub dokumentów stwierdzono,
¿e d³u¿nik nie posiada maj¹tku, z którego mo¿na dochodziæ na-
le¿no�ci,

d) d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku lub
pozostawi³ nieruchomo�ci nie podlegaj¹ce egzekucji na pod-
stawie odrêbnych przepisów,

e) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika.
2. Umorzenie nale¿no�ci g³ównej poci¹ga za sob¹ umo-

rzenie nale¿no�ci ubocznych (nale¿ne odsetki i koszty docho-
dzenia tych nale¿no�ci).

3. Je¿eli umorzenie dotyczy tylko czê�ci nale¿no�ci g³ów-
nej, to umorzeniu w tej samej czê�ci podlegaj¹ nale¿no�ci ubocz-
ne.
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Uchwa³a Nr IX/79/2003
Rady Gminy w Turawie

z 11 lipca 2003 r.

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

sp³acaniu tych nale¿no�ci oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

4. Je¿eli decyzja o umorzeniu dotyczy czê�ci nale¿no�ci, to w
decyzji nale¿y okre�liæ termin p³atno�ci pozosta³ej nale¿no�ci.
Je¿eli d³u¿nik nie dotrzyma³ terminu p³atno�ci, to decyzja o czê-
�ciowym umorzeniu zostanie cofniêta, a pozosta³a do sp³aty
nale¿no�æ staje siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi
odsetkami za zw³okê.

5. Od nale¿no�ci, któr¹ roz³o¿ono na raty lub termin zap³a-
ty odroczono, nie pobiera siê odsetek za zw³okê.

§ 3.1. Umorzenie wierzytelno�ci, odroczenie terminu p³at-
no�ci wierzytelno�ci i roz³o¿enia ich na raty w przypadkach okre-
�lonych w § 2 pkt.1 lit. a-c mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a
z przyczyn okre�lonych w § 2 pkt.1 lit. d i lit. e mo¿e nast¹piæ z
urzêdu.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt.1, podlega zaopiniowa-
niu przez:

a) kierownika O�rodka Pomocy Spo³ecznej,
b) kierowników referatów Urzêdu Gminy lub so³tysów,
c) radcê prawnego.
3. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania i roz-

k³adania na raty wierzytelno�ci ujêtych w § 1 jest Wójt Gminy
Turawa, je¿eli nale¿no�æ g³ówna nie przekracza      kwoty 10.000 z³.

4. Wierzytelno�ci powy¿ej 10.000 z³. mog¹ byæ umorzone
uchwa³¹ Rady Gminy.

§ 4. Wójt przed³o¿y Radzie Gminy informacje o udzielo-
nych umorzeniach w sprawozdaniach pó³rocznych i rocznych.

§ 5. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr XXIX / 370 / 98 z
18 czerwca 1998 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udziela-
nia ulg w sp³acaniu wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Turawie.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Artur Gallus

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 70         Poz. 1339- 5816-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 70

Na podstawie art. 51, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148), zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/2002 Rady Miejskiej w Niemodli-
nie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu Gminy Niemo-
dlin na rok 2003, zmnienionej uchwa³¹ Nr V/40/2003 Rady Miej-
skiej z dnia 14 lutego 2003 r., zarz¹dzeniem Nr I/32/2003 Burmi-
strza Niemodlina z dnia 17 marca 2003 r. wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów o kwotê
                                                                                 44.471,00 z³
w tym:
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
§ 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
zwiêksza siê o kwotê                                                      44.471,00 z³.
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Zarz¹dzenieNr I/45/2003
Burmistrza Niemodlina

z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Niemodlin na rok 2003.

2. Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                                 o kwotê 44.471,00 z³
w tym:
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
Rozdzia³ 85313- sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a-

cane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej

-wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê o kwotê            23.000,00 z³.
Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenia spo³eczne
-wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê o kwotê            18.217,00 z³.
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
-wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê o kwotê              3.254,00 z³.

§ 2. Zarz¹dzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmi-
strza.

§ 3.1. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
2.  Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-

wym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Niemodlina
Stanis³aw Chalimoniuk

pomiêdzy  Gmin¹ Kêdzierzyn-Ko�le, reprezentowan¹
przez Wies³awa F¹farê, Prezydenta Miasta, zwanym dalej Zlece-
niobiorc¹, a Gminami: Krapkowice, G³ogówek,  Reñska   Wie�,
Gogolin, Paw³owiczki reprezentowanymi przez:

1. Piotra Sollocha- Burmistrza Miasta i Gminy Krapkowice
2. Jana Menclera- Burmistrza G³ogówka
3. Mariana Wojciechowskiego- Wójta Gminy Reñska Wie�
4. Joachima Wojtalê- Burmistrza Gogolina
5. Winfreda Mleczko- Wójta Gminy Paw³owiczki

zwanymi dalej Zleceniodawcami.

§ 1. 1. Przedmiotem  Porozumienia jest partycypacja w
kosztach  utrzymania  schroniska  dla bezdomnych zwierz¹t w
Kêdzierzynie-Ko�lu w formie dotacji celowej w wysoko�ci:

1) Krapkowice - 10.000,00 z³ /s³ownie: dziesiêæ tysiêcy z³o-
tych/

2) G³ogówek -   5.000 ,00 z³ /s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych/
3) Reñska Wie� - 3.000 ,00 z³ /s³ownie: trzy tysi¹ce z³otych/
4) Gogolin -  9.000 ,00 z³ /s³ownie: dziewiêæ tysiêcy z³otych/
5) Paw³owiczki -   3.000 ,00 z³ /s³ownie: trzy tysi¹ce z³otych/
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Porozumienie

zawarte w dniu 10 lipca 2003 r.

w zamian za prowadzenie w 2003 roku kompleksowej
opieki nad bezdomnymi zwierzêtami z terenów gmin: Krapkowi-
ce,  G³ogówek, Reñska Wie�, Gogolin, Paw³owiczki.

2. Kompleksowa opieka obejmuje:
- wy³apywanie zg³oszonych bezdomnych zwierz¹t,
- transport zwierz¹t do schroniska,
- umieszczenie zwierzêcia w schronisku do odbioru przez

w³a�ciciela, sprzeda¿y lub naturalnej �mierci
- sta³¹ opiekê weterynaryjn¹
- obowi¹zkowe szczepienia i leczenie na terenie placówki
- fachow¹ obs³ugê
- godziwe warunki pobytu zwierz¹t w schronisku.

3. Kompleksowa opieka obejmowaæ bêdzie nastêpuj¹c¹
ilo�æ bezdomnych zwierz¹t z poszczególnych gmin:

1) Krapkowice - do   12
2) G³ogówek - do     6
3) Reñska Wie� - do     4
4) Gogolin - do    11
5) Paw³owiczki - do     4.

§ 2. Porozumienie obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2003 r.

        Poz. 1340-1341- 5817 -



§ 3.1.  �rodki finansowe okre�lone w § 1 przelane zo-
stan¹ po podpisaniu Porozumienia w terminie 30 dni na konto:

    Bank Zachodni WBK S.A. I/ Oddzia³ Kêdzierzyn-Ko�le
nr 98 1090 2183 0000 0005 6600 0231

2. Miejskie Sk³adowisko Odpadów w Kêdzierzynie-Ko�lu
przedstawi rozliczenie otrzymanej kwoty w terminie do 31 stycz-
nia 2004 r.

§ 4. 1. Dotacja celowa utrzymania psa w skali jednego
roku wynosi - 833 z³otych, co odpowiada ilo�ci psów objêtych
Porozumieniem, wskazan¹ w § 1 pkt. 3.

2. Zakres i koszty kompleksowej opieki wykraczaj¹cej poza
zakres objêty Porozumieniem, bêd¹ realizowane na podstawie
osobnych zleceñ /ustnych lub pisemnych/, a ich wysoko�æ bê-
dzie okre�lona w drodze negocjacji.

3. Je�li ilo�æ bezdomnych zwierz¹t objêtych komplekso-
w¹ opiek¹ bêdzie mniejsza od wskazanej w § 1ust. 3 - stosow-
na czê�æ dotacji nie podlega zwrotowi.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia winny byæ
sporz¹dzone w formie aneksu.

§ 6. Porozumienie sporz¹dzono w dwunastu jednobrz-
mi¹cych egzemplarzach po dwa egzemplarze dla ka¿dej ze stron.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 70   Poz. 1341- 5818-

Zleceniobiorca:

Prezydent Miasta
Wies³awa F¹fara

Zleceniodawcy:
1) Burmistrz Piotr Solloch

2) Burmistrz G³ogówka
Jan Mencer

3) Wójt Gminy Reñska Wie�
Marian Wojciechowski

4) Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

5) Wójt Gminy
Winfred Mleczko


