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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214 poz. 1806; 2003 r. Nr 80 poz. 717 ) oraz art. 7
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838;  Nr 86 poz.958; 2001 r.
Nr 125 poz. 1371; 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62
poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113
poz. 984, Nr 216 poz. 1826; 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 80
poz. 721 ), Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr VII/73/03
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 26 sierpnia 2003r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg  gminnych.

§ 1. Drogi w miejscowo�ciach Rostkowice i Gostomia
oznaczone  w za³¹cznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y zaliczyæ
do kategorii dróg  gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 74 - 6031 -        Poz. 1424
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5, art.40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806) oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 1999 r. Nr 15
poz.139,  Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279, 2000r. Nr 12, poz.136,
Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz.
1804, 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25, poz.
253), Rada Miejska w G³ubczycach uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go fragmentu miasta G³ubczyce obejmuje obszar po³o¿ony po-
miêdzy ulicami: ¯eromskiego, Wyspiañskiego, Boñczyka.

2. Granice planu zosta³y okre�lone w za³¹czniku graficz-
nym nr 1 /rysunek planu/, stanowi¹cym integraln¹ czê�æ niniej-
szej uchwa³y.

§ 2.1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:

1/ tereny us³ug zdrowia,

2/ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3/ tereny zieleni urz¹dzonej,

4/ tereny komunikacji w postaci dróg dojazdowych /osie-
dlowych/.

§ 3.1. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mowa o:

1/ planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w § 1 niniejszej uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie
wynika inaczej.

2/ uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej w G³ubczycach, o ile z tre�ci przepisów nie wyni-
ka inaczej.

3/ przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy obowi¹zuj¹cych ustaw  wraz z aktami wykonawczymi.

4/ rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek wyko-
nany na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

5/ terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren o okre�lonym
przeznaczeniu podstawowym wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczaj¹cymi.
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Uchwa³a Nr VIII/121/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta G³ubczyce.

6/ przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ takie przeznaczenie terenu, które powinno przewa¿aæ na
danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi.

7/ przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ takie rodzaje przeznaczenia terenu, inne ni¿ podstawowe,
które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.

8/ linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, do której
obiekt przylega choæ jednym punktem.

9/ standardzie jako�ci �rodowiska - nale¿y przez to rozu-
mieæ wymagania, o których mowa  w przepisach szczególnych
Prawa ochrony �rodowiska i Prawa wodnego.

10/ kompensacji przyrodniczej - nale¿y przez to rozumieæ
zespó³ dzia³añ s³u¿¹cych przywróceniu równowagi przyrodniczej,
okre�lonych w przepisach dotycz¹cych ochrony �rodowiska.

ROZDZIA£ I I
Przepisy szczegó³owe w zakresie przeznaczenia terenów

§ 4.1. Wyznacza siê tereny us³ug zdrowia.

2. Teren us³ug zdrowia, o którym mowa w ustêpie 1 niniej-
szego paragrafu, oznacza siê symbolem 6.8 UZ.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.8 UZ ustala siê:

1/ porz¹dkowanie obszaru i ekonomiczne wykorzystanie
terenu poprzez podzia³ na trzy obszary:

a) obszar wjazdowy z zapleczem technicznym, oznaczony
symbolem 6.8 UZ 1,

b) obszar szpitala z dziedziñcem wej�ciowym, oznaczony
symbolem 6.8 UZ 2,

c) obszar rekreacyjnej zieleni parkowej z zachowaniem
istniej¹cego ujêcia wody wraz ze stref¹ ochrony bezpo�redniej,
oznaczony symbolem 6.8 UZ 3.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.8 UZ 1 ustala siê:

1/ realizacjê zorganizowanego terenu wjazdowego z za-
pleczem technicznym w postaci: warsztatu, agregatu pr¹dotwór-
czego, prosektorium, stacji transformatorowej i wiaty na gazy
techniczne (m.in. tlen) otoczony zieleni¹ izolacyjn¹ wielowarstwow¹,

2/ utworzenie odrêbnej strefy zieleni izolacyjnej wielowar-
stwowej dla obiektów : agregatu pr¹dotwórczego i wiaty na gazy
techniczne,

3/ obiekty projektowane w obszarze wjazdowym z zaple-
czem technicznym musz¹ byæ projektowane z wykorzystaniem
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rozwi¹zañ zapewniaj¹cych dotrzymanie standardów jako�ci �ro-
dowiska, okre�lonych w § 12  niniejszej uchwa³y.

4/ przeniesienie na teren oznaczony w planie symbolem
6.8d ZN pomnika Armii Radzieckiej upamiêtniaj¹cego wyzwole-
nie G³ubczyc 23 marca 1945 r. przez oddzia³y 28 Korpusu Pie-
choty i I Frontu Ukraiñskiego,

5/ prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod nadzorem
archeologicznym.

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.8 UZ 2 ustala siê:

1/ adaptacje istniej¹cego szpitala powiatowego  z mo¿li-
wo�ci¹ rozbudowy,

2/ zachowanie istniej¹cej formy zewnêtrznej bry³y szpitala
i dopasowanie do tej bry³y formy ewentualnej rozbudowy,

3/ konieczno�æ docelowego przeniesienia istniej¹cej sta-
cji transformatorowej na teren obszaru wjazdowego  ze stref¹
techniczn¹,

4/ zagospodarowanie obszaru po obecnej stacji transfor-
matorowej wraz z przylegaj¹cym terenem jako zieleñ urz¹dzo-
na, izolacyjna,

5/ prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod nadzorem
archeologicznym.

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.8 UZ 3 ustala siê:

1/ mo¿liwo�æ rozbudowy istniej¹cego obiektu laborato-
rium mikrobiologicznego w charakterze nawi¹zuj¹cym do bry³y
szpitala powiatowego o gabarytach max. 2 kondygnacji + pod-
dasze u¿ytkowe, jednak nie wy¿ej ni¿ 12m od poziomu terenu i z
zachowaniem wymagañ ochrony bakteriologicznej terenów ist-
niej¹cego ujêcia wody, istniej¹cych urz¹dzeñ zaopatrzenia    w
wodê i ich strefy ochronnej,

2/ mo¿liwo�æ przebudowy istniej¹cego systemu dróg do-
jazdowych i parkingów z dostosowaniem do bie¿¹cych potrzeb,

3/ mo¿liwo�æ zmiany granic strefy ochronnej istniej¹cego
ujêcia wody, jak równie¿ ustanowienie, w trybie przepisów szcze-
gólnych Prawa wodnego, strefy ochrony po�redniej,

4/ zachowanie istniej¹cego starodrzewu jako fragmentu
wiêkszej ca³o�ci komponowanej przestrzeni rekreacji �ródmiej-
skiej,

5/ prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod nadzorem
archeologicznym.

7. Standardy jako�ci �rodowiska, dla terenu oznaczone-
go symbolem 6.8 UZ 3, okre�lono w §12 niniejszej uchwa³y.

§ 5.1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej - willowej przy ul. ¯eromskiego.

2. Teren wymieniony w ustêpie 1 niniejszego paragrafu,
oznacza siê symbolem 6.8a MJ.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.8a MJ ustala siê:

1/ realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -
willowej,

2/ podzia³ terenu na dzia³ki budowlane o wielko�ci 9  - 12 arów
/zgodnie z rysunkiem planu/,

3/ realizacjê zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy,

4/ realizacjê jednego budynku mieszkalnego na ka¿dej
dzia³ce budowlanej,

5/ zakaz budowy obiektów gospodarczych i gara¿owych
wolno stoj¹cych,

6/ umieszczenie wszystkich gara¿y i pomieszczeñ gospo-
darczych w ramach jednej bry³y budynku mieszkalnego,

7/ przewidzieæ na ka¿dej dzia³ce budowlanej minimum
dwa miejsca parkingowe,

8/ realizacjê budownictwa mieszkaniowego o wysoko�ci
2 kondygnacji mieszkalnych   i poddasze u¿ytkowe tj. 12 m od
poziomu terenu do kalenicy dachu,

9/ zamkniêcie bry³y budynku mieszkalnego w gabarytach
12x14 m oraz 7 m wysoko�æ od poziomu terenu do dolnej kra-
wêdzi dachu,

10/ umieszczenie budynków symetrycznie (centralnie na
zaznaczonej osi) na szeroko�ci dzia³ki wzd³u¿ ul. ¯eromskiego,

11/ realizacjê dachów czterospadowych z kalenic¹ równo-
legle do drogi /analogicznie jak na budynkach z lat 20-tych i 30-
tych XX wieku przy s¹siednich ulicach Powstañców  i Boñczyka/,

12/ realizacjê wjazdów na posesje przy maksymalnym za-
chowaniu istniej¹cych zadrzewieñ przydro¿nych,

13/ prze³o¿enie istniej¹cych obiektów i sieci infrastruktury
technicznej w taki sposób, by umo¿liwiæ w³a�cicielowi gruntów
realizacjê planowanych zamierzeñ,

14/ pod³¹czenie projektowanych budynków do istniej¹cej
sieci infrastruktury technicznej,

15/ realizacjê ogrzewania wykorzystuj¹cego ekologiczny
no�nik energii,

16/ maksymalne zachowanie istniej¹cego starodrzewu z
nakazem na³o¿enia obowi¹zku kompensacji przyrodniczej - w
przypadku jego usuniêcia lub uszkodzenia,

17/ zakaz realizacji obiektów tymczasowych,

18/ zakaz utwardzania terenu w stopniu wiêkszym ni¿ 50%
dzia³ki,

19/ spe³nienie szczególnych wymagañ konstrukcyjno-bu-
dowlanych w czê�ci terenów, na których pod³o¿e stanowi¹ grun-
ty nasypowe,

20/ prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod nadzorem
archeologicznym.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 6,8a MJ dopuszcza siê:

1/ realizacjê funkcji us³ugowych wbudowanych w parter
obiektu mieszkalnego o powierzchni mniejszej ni¿ 50% po-
wierzchni u¿ytkowej budynku.
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5. Standardy jako�ci �rodowiska, dla terenu oznaczonego
symbolem 6.8a MJ, okre�lono w §12 niniejszej uchwa³y.

§ 6.1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej przy ul. Wyspiañskiego.

2. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wymie-
niony w ustêpie 1 niniejszego paragrafu, oznacza siê symbolem
6.8b MJ.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.8b MJ ustala siê:
1/ realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2/ podzia³ terenu na dzia³ki budowlane o wielko�ci 7-9 arów

/zgodnie z rysunkiem planu/,
3/ realizacjê zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami za-

budowy,
4/ realizacjê jednego budynku na ka¿dej dzia³ce budowla-

nej,
5/ zakaz budowy obiektów gospodarczych i gara¿owych

wolno stoj¹cych,
6/ umieszczenie wszystkich gara¿y i pomieszczeñ gospo-

darczych w ramach jednej bry³y budynku mieszkalnego,
7/ przewidzieæ na ka¿dej dzia³ce budowlanej minimum

2 miejsca parkingowe,
8/ realizacjê budownictwa mieszkaniowego o wysoko�ci

jednej kondygnacji mieszkalnej oraz poddasze u¿ytkowe, tj.o
wysoko�ci 9 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,

9/ zamkniêcie bry³y budynku w gabarytach 10x12 m oraz
wysoko�æ 4,5 m od poziomu terenu do dolnej krawêdzi dachu,

10/ realizacjê dachów dwuspadowych z kalenic¹ równole-
gle do drogi /nawi¹zuj¹c do charakteru zespo³u zabudowy przy
ul. Sk³odowskiej od nr 5 do 18/,

11/ umieszczenie budynków symetrycznie (centralnie na
zaznaczonej osi) na szeroko�ci dzia³ki wzd³u¿ ul. Wyspiañskiego
i równoleg³ej do niej,

12/ realizacjê wjazdów na posesje przy maksymalnym za-
chowaniu istniej¹cych zadrzewieñ przydro¿nych,

13/ prze³o¿enie istniej¹cych obiektów i sieci infrastruktury
technicznej,

14/ pod³¹czenie projektowanych budynków do istniej¹cej
sieci infrastruktury technicznej,

15/ realizacjê ogrzewania wykorzystuj¹cego ekologiczny
no�nik energii,

16/ maksymalne zachowanie istniej¹cego starodrzewu z
nakazem na³o¿enia obowi¹zku kompensacji przyrodniczej -w
przypadku jego usuniêcia lub uszkodzenia.

17/ zakaz realizacji obiektów tymczasowych,
18/ zakaz utwardzania terenu w stopniu wiêkszym ni¿ 50%

dzia³ki,
19/ prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod nadzorem

archeologicznym.

4. Standardy jako�ci �rodowiska, dla terenu oznaczonego
symbolem 6.8b MJ, okre�lono w §12 niniejszej uchwa³y.

§ 7.1. Wyznacza siê tereny zieleni wysokiej  wzd³u¿ drogi
lokalnej /ul. Boñczyka/.

2. Teren, o którym mowa w ustêpie 1 niniejszego paragra-
fu, oznacza siê symbolem 6,8c ZW.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 6,8c  ZW ustala siê:

1/ zachowanie istniej¹cego starodrzewu  w formie ogólno-
dostêpnej zieleni urz¹dzonej jako fragmentu wiêkszej ca³o�ci
komponowanej przestrzeni rekreacji �ródmiejskiej.

2/ prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod nadzorem
archeologicznym.

§ 8.1. Wyznacza siê teren zieleni urz¹dzonej.

2. Teren wymieniony w ustêpie 1 niniejszego paragrafu
oznacza siê symbolem 6.8d ZN.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.8d ZN ustala
siê:

1/ przeniesienie na niniejszy teren pomnika Armii Ra-
dzieckiej upamiêtniaj¹cego wyzwolenie G³ubczyc 23 marca
1945 r. przez oddzia³y 28 Korpusu Piechoty i I Frontu Ukraiñ-
skiego, /zlokalizowanego dotychczas w s¹siedztwie prosekto-
rium/,

2/ lokalizacja pomnika przy ul. Sk³odowskiej,
3/ urz¹dzenie terenu zieleni¹ nisk¹ i ma³¹ architektur¹,
4/ maksymalne zachowanie istniej¹cego starodrzewu,
5/ prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod nadzorem

archeologicznym.

§ 9.1. Wyznacza siê tereny komunikacji ko³owej w posta-
ci dróg dojazdowych /osiedlowych/.

2. Teren wymieniony w ustêpie 1 niniejszego paragrafu
oznacza siê symbolem 6.8e KD.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.8e KD ustala
siê:

1/ realizacjê dróg dojazdowych /osiedlowych/ o szeroko-
�ci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych,

2/ prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod nadzorem
archeologicznym.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 6,8 e KD zaleca siê:
1/ realizacjê zbiorczych kana³ów infrastruktury technicz-

nej w pasach drogowych.

§ 10.1. Wyznacza siê tereny komunikacji ko³owej wzd³u¿
drogi lokalnej /ul. M. C. Sk³odowskiej/.

2. Teren, o którym mowa w ustêpie 1 niniejszego para-
grafu, oznacza siê symbolem 6.8g KLp.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.8g KLp ustala siê:
1/ zachowanie istniej¹cego parkingu,
2/ realizacjê pasa zieleni izolacyjnej wielowarstwowej,
3/ prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod nadzorem

archeologicznym.

ROZDZIA£ III

Przepisy szczegó³owe dotycz¹ce szczególnych warun-
ków zagospodarowania terenów, w tym zakazu zabudowy,
wynikaj¹ce z potrzeby ochrony �rodowiska przyrodniczego,
kulturowego i zdrowia ludzi

§ 11. Dla obszaru objêtego planem ustala siê szczegól-
ne warunki zagospodarowania terenu, wynikaj¹ce   z potrzeby ochrony
�rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi:

1. Zakazuje siê lokalizacji inwestycji i dzia³alno�ci wska-
zanych w przepisach ochrony �rodowiska, obowi¹zuj¹cych w
tym zakresie, jako przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu jest
wymagane lub mo¿e byæ wymagane.
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2. Zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych i urz¹-
dzeñ, oraz podejmowania dzia³alno�ci innych ni¿ wymienione w
punkcie 1, których oddzia³ywanie narusza standardy jako�ci �ro-
dowiska, w rozumieniu przepisów prawa ochrony �rodowiska -
poza granicami w³asno�ci inwestora.

3.Zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych i urz¹-
dzeñ, których wykorzystywanie powodowa³oby naruszenie wy-
magañ w zakresie dopuszczalnych warto�ci poziomu d�wiêku
ustalonych w punkcie 3.1, w stosunku do zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i terenów szpitala powiatowego oznaczo-
nych odpowiednio symbolami: MJ i UZ.

3.1. Ustala siê nastêpuj¹ce, dopuszczalne poziomy ha³a-
su zewnêtrznego wyra¿one równowa¿nym poziomem d�wiêku A
w dB dla terenów oznaczonych symbolami MJ i UZ:

a/ od �róde³ komunikacyjnych:
pora dnia  (600   -  2200)
przedzia³ czasu odniesienia równy 16 godzinom
                                          Leq = 55 dB(A)

pora nocy (2200  -   600)
przedzia³ czasu odniesienia równy 8 godzinom
                                          Leq = 45 dB(A)

b/ od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:
pora dnia  (600  -  2200)
przedzia³ czasu odniesienia równy 8 najmniej korzyst-

nym godzinom dnia
                                         Leq = 45 dB(A)
pora nocy (2200  -  600)
przedzia³ czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej

godzinie nocy
                                         Leq = 40 dB(A)

3.2. W przypadku zmiany przepisów prawa ochrony �rodo-
wiska ustalenia zawarte w punkcie 3.1. trac¹ moc na rzecz prze-
pisów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego.

3.3. Dopuszczalny poziom ha³asu wewn¹trz pomieszczeñ
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, w zale¿no�ci od funkcji tych
pomieszczeñ, okre�laj¹ wymagania Polskich Norm.

4.Dla zapewnienia odpowiedniego stanu higieny atmos-
fery na terenach oznaczonym symbolami UZ i MJ:

4.1. Zaleca siê zmianê systemu grzewczego w kot³owni
szpitala powiatowego dla zminimalizowania emisji dwutlenku
siarki i py³u.

4.2. Zakazuje siê termicznej utylizacji odpadów medycz-
nych w kot³owni szpitala powiatowego.

4.3.  Nak³ada siê obowi¹zek zastosowania takiego roz-
wi¹zania technologicznego w zakresie zasilania agregatu pr¹-
dotwórczego, które zapewni spe³nienie wymagañ dopuszczal-
nych stê¿eñ zanieczyszczenia powietrza okre�lonych w przepi-
sach prawa ochrony �rodowiska.

5. Masy ziemne stanowi¹ce grunt rodzimy, usuwane lub
przemieszczane w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji, mog¹ byæ wy-
korzystane dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów
zagospodarowania terenu dotycz¹cych "ma³ej architektury".

6. Sposób postêpowania z odpadami medycznymi okre-
�laj¹ przepisy szczególne prawa o odpadach.

§  12.1. Ustala siê w ramach obszaru objêtego planem i
oznaczonego symbolem 6.8.UZ 3 strefê ochrony bezpo�redniej
ujêcia wody szpitala powiatowego, w rozumieniu przepisów Pra-
wa wodnego i oznacza na rysunku planu symbolem �SOB�.

2. Teren strefy pozostaje w dotychczasowym u¿ytkowa-
niu, w ramach terenu oznaczonego symbolem 6.8.UZ 3 z mo¿-
liwo�ci¹ okre�lenia dodatkowych warunków, w trybie okre�lo-
nym obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

ROZDZIA£ IV

Przepisy szczegó³owe dotycz¹ce tymczasowych spo-
sobów zagospodarowania i urz¹dzania terenu (obejmuj¹ce
ca³o�æ obszaru objêtego planem)

§ 13.1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z
przeznaczeniem ustanowionym w przepisach niniejszej uchwa³y
- tereny stanowi¹ce obszar objêty niniejszym planem pozosta-
n¹ w dotychczasowym u¿ytkowaniu.

ROZDZIA£ V

Przepisy w zakresie stawki procentowej s³u¿¹cej nali-
czaniu op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci objê-
tych planem

§ 14. 1. Ustala siê nastêpuj¹c¹ stawkê procentow¹ s³u-
¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci:

1/ dla nieruchomo�ci objêtych planem, wymienionych w
§ 5 i 6 Rozdzia³u II, oznaczonych na rysunku planu symbolami
6.8a MJ, 6.8b MJ oraz 6.8c MJ, ustala siê stawkê w wysoko�ci
30%.

ROZDZIA£ VI

Przepisy koñcowe

§ 15. Dla terenu objêtego planem trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy G³ubczyce - stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y
Nr XVIII/79/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy G³ubczyce z dnia
30 stycznia 1987 r. ( Dz. Urz. Woj. Op. z 1990 r. Nr 21 poz. poz. 460 ).

§ 16. Uchwa³ê powierza siê do wykonania Burmistrzowi
Gminy G³ubczyce.

§ 17. Uchwa³a podlega og³oszeniu przez rozplakatowa-
nie na tablicy og³oszeñ  w Urzêdzie Miasta i Gminy G³ubczyce i
wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od daty jej og³oszenia w Dzienni-
ku Urzêdowym  Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn
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Na podstawie art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r.
o systemie o�wiaty (Dz.U.z 1996r., Nr 67 poz.329, Nr 106 poz.496;
1997r. Nr 28 poz.153, Nr 141 poz.943; 1998r. Nr 117 poz.759,
Nr 162 poz.1126) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153
poz.1271, Nr 214, poz.1806, 2003r. Nr 80, poz.717), Rada Miej-
ska w Gorzowie �l¹skim uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr V/28/2001 Rady Miejskiej Gorzowa �l¹-
skiego z dnia 22 maja 2001r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkó³ podstawowych i publicznego gimnazjum, pro-
wadzonych przez Gminê Gorzów �l¹ski oraz granic ich obwo-
dów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

§ 1: pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
      " Publiczna Szko³a Podstawowa w Uszycach"
                   46-310 Gorzów �l¹ski
klasy I-VI

1426

Uchwa³a Nr VII/37/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie planu sieci publicznych szkó³ podstawowych i publicznego gimnazjum,
 prowadzonych przez Gminê Gorzów �l¹ski oraz granice ich obwodów.

      Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowo�ci:
1. Uszyce
2. Zdziechowice
3. Krzy¿anowice

§ 2. Pozosta³e § § pozostaj¹ bez zmian.

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

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

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 2003r.

Przewodnicz¹cy Rady
Roman Neugebauer

Na podstawie art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków /Dz.U. Nr 72, poz.747/, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z pó�n. zm./, Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala:

§ 1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody. Regula-
min ten stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kolo-
nowskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/42/03

Rady Miejskiej w Kolonowskim
z dnia 16 czerwca 2003 r.

REGULAMIN
dostarczania wody na terenie Gminy Kolonowskie

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§1.  Celem niniejszego Regulaminu jest:
1) okre�lenie praw i obowi¹zków Zak³adu Gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej w Kolonowskiem jako "przedsiê-
biorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego"- oraz odbiorców us³ug
wodoci¹gowych �wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo, wynika-
j¹cych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodê i odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz747)
oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy,

2) ustanowienie warunków przy³¹czania nieruchomo�ci
do sieci, zgodnie z art.15 ust.4 wy¿ej wymienionej ustawy,
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Uchwa³a Nr VII/42/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 16 czerwca 2003r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody.
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3) udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwo�ciach dostêpu i warunkach przy³¹-
czania do sieci,

4) udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom infor-
macji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków zak³adu wodoci¹go-
wego i odbiorców us³ug.

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez zak³ad
wodoci¹gowo- kanalizacyjny

§ 2. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, zgod-
nie z przepisami ustawy, ma obowi¹zek zapewniæ:

1) zdolno�æ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych do re-
alizacji dostaw wody w wymaganej ilo�ci w sposób ci¹g³y i
niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jako�æ dostarczanej wody,

2) spe³nienie wymagañ w zakresie jako�ci us³ug wodoci¹-
gowych, okre�lonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania �cieków,

3) spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ do-
starczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru,

4) usuniêcia awarii w ci¹gu 12 godzin od  czasu jej zg³o-
szenia,

5) w przypadku awarii wodomierza nie zawinionej przez
Odbiorcê  zobowi¹zuje siê do jego wymiany w terminie 7-dni od
daty zg³oszenia uszkodzenia  wodomierza. Do momentu wy-
miany wodomierza, pobór wody bêdzie ustalany wg �redniego
zu¿ycia z ostatnich 6 miesiêcy,

6) w przypadku nie dokonania w terminie ustalonym w
pkt.5, wymiany wodomierza z    winy Dostawcy, op³aty za pobór
wody zostan¹ ustalone w wysoko�ci   obni¿onej o 10% w sto-
sunku do ustaleñ pkt.5,

7) na wniosek Odbiorcy, dokonaæ urzêdowego sprawdzenia
prawid³owo�ci  dzia³ania wodomierza. W przypadku, gdy badania
legalizacyjne nie potwierdz¹  nieprawid³owo�ci w dzia³aniu wodo-
mierza, koszty zwi¹zane z jego sprawdzeniem  pokrywa Odbiorca,

8) minimalne  ci�nienie, które nie mo¿e byæ mniejsze od
s³upa wody, równej wysoko�ci najwy¿ej  usytuowanego punktu
poboru wody plus 8 m, mierzonego przy zaworze wodomierza,

9) maksymalne ci�nienie, które nie mo¿e byæ wy¿sze od
0,6 Mpa, mierzonego przy zaworze wodomierza.

§ 3. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z za-
opatrzenia w wodê w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie
powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych przez za-
k³ad wodoci¹gowy oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci zak³adu, w
szczególno�ci do:

1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bak-
teriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia
siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody gor¹cej z instalacji centralnego ogrzewania,

2) zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnio-
nych do wydzielonego miejsca, w którym zainstalowany jest
wodomierz,

3) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom zak³a-
du wodoci¹gowego wstêpu na teren nieruchomo�ci i do po-
mieszczeñ w celach okre�lonych przepisami ustawy oraz ni-
niejszego Regulaminu.

Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z odbior-

cami us³ug

§ 4. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o za-
opatrzenie w wodê okre�laj¹ przepisy art. 6 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków.

§ 5. Dostarczanie wody odbywa siê na podstawie umowy
o zaopatrzenie w wodê zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem
wodoci¹gowo-kanalizacyjnym a odbiorc¹ us³ug.

§ 6. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest
zobowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê z oso-
b¹, której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci i która
wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 7. Podpisanie umowy o dostarczenie wody nastêpuje
po podpisaniu przez strony protoko³ów z prób i odbiorów prac
budowlano monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z przy³¹cze-
niem do sieci.

§ 8. Tre�æ umowy o zaopatrzenie w wodê nie mo¿e ogra-
niczaæ praw i obowi¹zków stron, wynikaj¹cych z przepisów usta-
wy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego
Regulaminu.

§ 9. W przypadku zmiany w³a�ciciela nieruchomo�ci, do-
tychczasowy w³a�ciciel ponosi pe³n¹ odpowiedzialno�æ za za-
p³atê nale¿no�ci za pobran¹ wodê do czasu rozwi¹zania  umowy.

§ 10. Taryfowe ceny i stawki op³at okre�lane, zgodnie z
przepisami ustawy przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kana-
lizacyjne i zatwierdzane uchwa³¹ Rady Miejskiej, nie podlegaj¹
ustalaniu w oparciu o umowê o zaopatrzenie w wodê.

§ 11. Integraln¹ czê�æ umowy o zaopatrzenie w wodê sta-
nowi za³¹cznik, sk³adany przez odbiorcê us³ug przy zawieraniu
umowy i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków ko-
rzystania z us³ug, okre�laj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz
przewidywan¹ jej ilo�æ.

Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at usta-

lane w taryfach

§ 12. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury lub ksi¹-
¿eczk¹ op³at za dostarczon¹ wodê do 10-ego ka¿dego miesi¹ca.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci

§ 13. 1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
powinien w szczególno�ci zawieraæ:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okre�lenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) przeznaczenia wody,
3)informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹

obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w szczególno�ci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali(mieszkalne, u¿yt-

kowe ...)  w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce

wodê,
c) Proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹-

ca siê o przy³¹czenie do  sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z

nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nierucho-

mo�ci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci
wodoci¹gowej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia te-
renu.
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§ 14. 1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne okre-
�la warunki przy³¹czenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z
projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 13.

2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okre�lenia.

3. Warunki przy³¹czenia powinny okre�laæ w szczególno�ci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej z in-

stalacjami odbiorcy us³ug,
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i

techniczne, w których zu¿ywana jest woda,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsce zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
4) termin wydania warunków przy³¹czenia.

§ 15. Umowa o przy³¹czenie w szczególno�ci okre�la po-
nadto:

1. Zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów koñ-
cowych, wykonanych przez strony.

2. Sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz
kontroli dotrzymywania wymagañ okre�lonych w warunkach przy-
³¹czenia

3. Terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowa-

dzenia niezbêdnych prób i odbiorów czê�ciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbioru

przy³¹cza,
4. Przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê.

Odpowiedzialno�æ stron za niedotrzymanie warunków umowy o
przy³¹czenie.

§ 16. 1.Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpo-
czêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych
maj¹cych na celu przy³¹czenie do sieci.

2.Okre�lone w umowie o przy³¹czenie, próby i odbiory czê-
�ciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upowa¿-
nionych przedstawicieli stron.

3.Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹ po-
twierdzone przez strony  w protoko³ach, których wzory okre�la
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.

Rozdzia³ 6
Mo¿liwo�ci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyj-

nych

§ 17. Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowych mog¹
uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpno�ci tych us³ug:

1) w Urzêdzie Miasta i Gminy, który udostêpnia do wgl¹du:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) regulamin �wiadczenia us³ug,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbioro-

wego   zaopatrzenia w wodê
2) w przedsiêbiorstwie wodoci¹gowo-kanalizacyjnym, któ-

ry udostêpnia do wgl¹du:
a) wieloletni plan rozwoju i modernizacji,
 b) plan inwestycyjny,
 c) regulamin �wiadczenia us³ug.

Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania

ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i odprowadzanych �cieków, a w szczególno�ci sposo-
by za³atwiania reklamacji i wymiany informacji

§ 18.1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zo-
bowi¹zane jest do udzielenia  odbiorcom us³ug, informacji do-
tycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia  w wodê oraz
awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê mo¿e nast¹piæ bez
uprzedniego zawiadomienia odbiorcy w przypadkach, gdy wy-
stêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i
�rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce �wiadczenie us³ug, w szcze-
gólno�ci, gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwo�ci prowadze-
nia zaopatrzenia   w wodê,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpo�rednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub �rodowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê, o którym mowa
w ust.2, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne nie-
zw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 19. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie
w wodê inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakre-
sie udzielania informacji i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzy-
maniem ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostar-
czanej wody:

1.Udzielanie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpu-
je w ci¹gu:

a) niezw³ocznie - na telefoniczne ¿¹danie okre�lenia prze-
widywanego terminu usuniêcia awarii,

b) 7 dni - na pisemne ¿¹danie ustalenia terminu usuniê-
cia przerw i zak³óceñ,

c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyja�niaj¹cego.

§ 20. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zo-
bowi¹zane jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o plano-
wanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê
z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do
nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.

§ 21. 1.Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz wysoko-
�ci op³at za us³ugi.

2.Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pi�mie, przez zainteresowanego w siedzibie przedsiêbiorstwa,
listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej i rozpa-
trywane s¹ przez dyrektora przedsiêbiorstwa.

3.Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobo-
wi¹zane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposo-
bie za³atwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wp³ywu.

4.Skargi i wnioski dotycz¹ce �wiadczenia us³ug przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿na sk³adaæ
do Burmistrza  Kolonowskiego.

Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe

§ 22.  Regulamin wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 74 - 6041 -            Poz.1428

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; 2003 r. Nr 80  poz.717 ) oraz
art.10 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicz-
nych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz.836, Nr 86 poz.958; 2001r.
Nr 125 poz.1371; 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 41 poz.365, Nr 62
poz.554, Nr 74 poz.676, Nr 89 poz.804, Nr 113 poz.984, Nr 216
poz.1826; 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 80 poz.721 ), Rada Gminy
Komprachcice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Pozbawia siê kategorii drogi gminnej drogi wymie-
nione w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
        Leonard   Pietruszka

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VI/62/03

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

 1.Dziekañstwo           -Wodna

 2.Ochodze                  -Prószkowska

 3.Ochodze                  -Prószkowska

 4.Ochodze                  -.Stawowa i Hibnera

 5.Ochodze                  -Górnicza

 6.Ochodze                  -Osiedle

 7.Ochodze                  -Le�na

 8.Komprachcice        -Jeleniowa

 9.Komprachcice        -Wojskowa

10.Komprachcice      -Rolnicza  cz.Polska Nowa Wie�
ul.Lipowa

11.Komprachcice          -Klasztorna,Fabryczna,Stawowa

12.Komprachcice          -Szeroka

13.Komprachcice          -Szkolna,Sienna
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Uchwa³a Nr VI/62/ 03
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie pozbawienia  drogi  kategorii  drogi  gminnej.

14.Komprachcice          -Lipowa

15.Komprachcice          -Piaskowa

16.Komprachcice          -Sportowa

17.Komprachcice          -Pocztowa

18.Komprachcice          -S³oneczna

19.Komprachcice          -Krzy¿owa

20.Osiny                        -Górna

21.Osiny                        -Stawowa

22.Polska Nowa Wie�   -Rynkowa,Szeroka

23.Polska Nowa Wie�   -£¹kowa

24.Polska Nowa Wie�   -Ogrodowa

25.Polska Nowa Wie�   -Stawowa

26.Polska Nowa Wie�    -Szeroka,Zielona,Nowa

27.Polska Nowa Wie�   -Osadnicza

28.Wawelno                  -Piaskowa

29.Wawelno                  -Szkolna

30.Wawelno                  -Le�na

31Wawelno                  -Polna

32.Wawelno                  -£¹kowa

33.¯erkowice  -Le�na (wchodzi w sk³ad drogi
gminnej Bierkowice-¯erkowice-Chmielowice)

34.Domecko-Pucnik     -(wchodzi w sk³ad drogi gminnej
Domecko-Pucnik-Nowa Ku�nia)

35.Domecko-Komprachcice -(ujeta jako droga gminna
Komprachcice-Domecko)

36.Osiny-Dziekañstwo-Folwark

37.pow.Wrzoski-Mechnice-Komprachcice-Obora -

38.Domecko-Ochodze-Przechód

39.PNW-Szyd³ów



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 74 - 6042 -             Poz. 1429-1430

Na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r.
o pomocy spo³ecznej ( Dz.U. z 1998r.  Nr 64 , poz. 414, Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126, 1999r. Nr 20,
poz.170, Nr. 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, 2000r. Nr 12, poz.
136 i Nr.19, poz. 238, 2001r. Nr 72, poz.748, Nr 88, poz. 961,
Nr 89, poz. 973, Nr.111, poz. 1194 , Nr 122, poz. 1349 , Nr. 154,
poz.1792, 2003r. Nr 7, poz. 79, Nr 44 poz. 389) oraz §2 ust. 3
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w spra-
wie zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w
2003 roku - Rada Gminy Komprachcice uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. �wiadczenie w formie gor¹cego posi³ku przyznaje
siê na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, ro-
dziców zastêpczych, a tak¿e dyrektora szko³y, wychowawcy kla-
sy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgod¹ przedsta-
wiciela ustawowego lub rodziców zastêpczych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 sk³ada siê do O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej.

3. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej na podstawie
wywiadu �rodowiskowego ustala sytuacjê rodziny.

4. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej w drodze decy-
zji administracyjnej ka¿dorazowo okre�la sposób i miejsce re-
alizacji zwrotu.

5. W uzasadnionych przypadkach Kierownik O�rodka Po-
mocy Spo³ecznej mo¿e odst¹piæ od zwrotu w czê�ci lub w ca³o-
�ci  odp³atno�ci za wykonanie us³ugi i ustaliæ okres zwolnienia.
Przez uzasadnione przypadki nale¿y rozumieæ w szczególno�ci
zdarzenia losowe, klêski ¿ywio³owe, wzmo¿one wydatki na le-
czenie, trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹.
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Uchwa³a Nr VI/ 63 /03
Rady Gminy Komprachcice

z dnia  28 sierpnia 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach
                  zadañ w³asnych gminy w odniesieniu do do¿ywiania uczniów.

6. Okres zwolnienia z odp³atno�ci powinien byæ uzale¿-
niony od sytuacji, z powodu której nast¹pi³o zwolnienie z odp³at-
no�ci.

7. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê w sprawie wysoko-
�ci kryterium dochodowego uprawniaj¹cego  ucznia do korzy-
stania z bezp³atnych posi³ków.

§2.1. Nale¿no�æ miesiêczna z tytu³u zwrotu odp³atno�ci za
posi³ki jest wp³acana na konto O�rodka Pomocy Spo³ecznej za
po�rednictwem szko³y, w której uczeñ otrzymuje posi³ek.

2. Nale¿no�æ mo¿e byæ p³acona równie¿ bezpo�rednio na
konto bankowe O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

3. Nale¿no�æ, o której mowa w ust.1 i 2 winna byæ uiszcza-
na z do³u, w terminie do 10-go dnia, miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym udzielono pomocy w do¿ywianiu uczniów.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/232/2002 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 25 marca 2002r. w sprawie zasad zwrotu
wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach
zadañ w³asnych gminy w odniesieniu do do¿ywiania uczniów.

§ 4. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

        Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

                   Leonard Pietruszka

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

§ 1. W uchwale Nr V/41/99  Rady Gminy w Komprachci-
cach z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicz-
nych szkó³ podstawowych i gimnazjów publicznych oraz granic
ich obwodów dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:

1/ w § 1, ust. 1, pkt 1) po s³owach "Publiczna Szko³a Pod-
stawowa w Komprachcicach" dodaje siê tre�æ "z klasami I - VI",

2/ w § 1, ust. 1, pkt 2)  po s³owach "Publiczna Szko³a Pod-
stawowa w Chmielowicach" dodaje siê tre�æ "z klasami I - VI",
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Uchwa³a Nr VI /66/03
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 28 sierpnia  2003 r.

w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/41/99  Rady Gminy w Komprachcicach z dnia 12 marca 1999 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów publicznych oraz granic obwodów.

3/ w § 1, ust. 1, pkt 3) po s³owach "Publiczna Szko³a Podstawo-
wa w Polskiej Nowej Wsi" dodaje siê tre�æ "z klasami I - VI",

4/ w  § 1, ust. 1, pkt 4) po s³owach "Publiczna Szko³a Pod-
stawowa w Wawelnie" dodaje siê tre�æ "z klasami I - VI i z od-
dzia³ami przedszkolnymi",

5/ w § 1, ust. 1, pkt 5) po s³owach "Publiczna Szko³a Pod-
stawowa w Domecku" dodaje siê tre�æ "z klasami I - VI i z od-
dzia³ami przedszkolnymi",

6/ w  § 1, ust. 1, pkt 6) po s³owach "Publiczna Szko³a Pod-
stawowa w Ochodzach" dodaje siê tre�æ "z klasami I - VI".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

Przewodnicz¹cy  Rady Gminy
                                                                 Leonard Pietruszka



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 74 - 6043 -        Poz.1431

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214 poz. 1806 / oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrze�nia
1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach / Dz.U.
Nr 132 poz. 622,1997 r. Nr 60 poz. 369, Nr 121 poz. 770, 2000 r.
Nr 22 poz. 272,  2001 r. Nr 100 poz. 1085, Nr 154 poz. 1800,
2002 r. Nr 113 poz. 984, 2003 r. Nr 7 poz. 78/, Rada Miejska po
zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Nysie,  uchwala:

§ 1. Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci
i porz¹dku na terenie Gminy Korfantów, w formie "Regulaminu
utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Korfantów",
stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

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

§ 3. Trac¹ moc uchwa³y:
1. Nr XXXVI/185/97 Rady Miejskiej w Korfantowie z

25 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad
utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Korfantów.

2. Nr XXVI/170/2001 Rady Miejskiej w Korfantowie z 27
marca 2001 r. w sprawie powszechnej, obowi¹zkowej akcji od-
szczurzania na terenie Miasta  i Gminy Korfantów.

§ 4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa   Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w sie-
dzibie Urzêdu Miejskiego.

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

Przewodnicz¹cy
  Jan Oleksów

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VIII/63/2003

Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 31 lipca 2003 r.

REGULAMIN
szczegó³owych  zasad utrzymania czysto�ci i porz¹d-

ku na terenie Gminy Korfantów

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.Regulamin ustala szczegó³owe zasady utrzymania
czysto�ci i porz¹dku  na terenie Gminy Korfantów.

2.Postanowienia Regulaminu s¹ interpretowane i stoso-
wane w zgodzie  w szczególno�ci z przepisami ustawy z
13 wrze�nia 1996r. o utrzymaniu  czysto�ci i porz¹dku w gmi-
nach (Dz. U. Nr 132, poz. 622) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pó�n. zm.).

Rozdzia³ II
Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

§ 2. 1. W³a�ciciele nieruchomo�ci obowi¹zani s¹ do pro-
wadzenia selektywnej zbiórki nastêpuj¹cych odpadów:

a/ szk³a opakowaniowego bia³ego i kolorowego,
b/ tworzyw sztucznych,
c/ papieru i tektury,
d/ z³omu metali,
e/ odpadów organicznych.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje siê

pojemniki odpowiadaj¹ce ogólnym warunkom okre�lonym w
niniejszym Regulaminie.

3. Pojemniki dla selektywnej zbiórki odpadów zlokalizo-
wanych w miejscach  ogólnodostêpnych udostêpnia nieodp³at-
nie w³a�cicielom nieruchomo�ci Gmina.

4. Selektywna zbiórka odpadów powinna byæ prowadzona
z zachowaniem   ogólnych warunków usuwania odpadów okre-
�lonych w niniejszym Regulaminie

Rozdzia³ III
Zasady uprz¹tania b³ota, �niegu, lodu i innych zanieczysz-

czeñ z czê�ci nieruchomo�ci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego

§ 3. 1. Obowi¹zek uprz¹tania chodników ze �niegu, lodu i
innych zanieczyszczeñ, podmioty zobowi¹zane realizuj¹ przez
odgarniêcie zanieczyszczeñ w miejsca nie powoduj¹ce zak³ó-
ceñ w ruchu pieszych i pojazdów oraz usuniêcie �lisko�ci. Pia-
sek u¿yty do tych celów nale¿y uprz¹tn¹æ z chodnika niezw³ocz-
nie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Postanowienia okre�lone w ust.1 maj¹ odpowiednie
zastosowanie tak¿e do uprz¹tania nieczysto�ci z czê�ci nieru-
chomo�ci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego innych ni¿ chodniki.

3. Zanieczyszczenia uprz¹tniête z terenów okre�lonych
ust. 1 i 2 nale¿y gromadziæ w pojemnikach na odpady.

4. Znajduj¹ce siê na terenie nieruchomo�ci lub posesji
place zabaw i piaskownice dla dzieci nale¿y utrzymywaæ w od-
powiednim stanie sanitarno-porz¹dkowym, wymieniaæ w nich
piasek co najmniej dwa razy w roku i zabezpieczyæ piaskownice
przed dostêpem psów i kotów.

5. Osoby i podmioty rozwieszaj¹ce w miejscach publicz-
nych obwieszczenia i plakaty zobowi¹zane s¹ do ich usuniêcia
po deaktualizacji lub zniszczeniu. Zabrania siê umieszczania
plakatów, og³oszeñ itp. na drzewach i wiatach przystanków au-
tobusowych.

Rozdzia³ IV
Zasady mycia i naprawy pojazdów samochodowych

poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 4. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi dozwolone jest wy³¹cznie
na terenie nieruchomo�ci, w miejscu utwardzonym i skanalizo-
wanym w sposób gwarantuj¹cy zabranie wody i odpadów zebra-
nych po myciu i naprawie, w szczelnych zbiornikach zabezpiecza-
j¹cych te odpady przed ich przedostaniem siê do gruntu i wód.
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Uchwa³a Nr VIII/63/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 31 lipca 2003 r.

w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Korfantów.
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§ 5. Zabrania siê wykonywania czynno�ci, o których mowa
w §4, w miejscach publicznych.

§ 6. Pochodz¹ce z mycia i naprawy pojazdów samocho-
dowych odpady nale¿y oddaæ do utylizacji wyspecjalizowanym
podmiotom.

Rozdzia³ V
Rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpa-

dów komunalnych na nieruchomo�ciach oraz na drogach pu-
blicznych i zasady ich utrzymywania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym

§ 7. Odpady komunalne na nieruchomo�ci gromadzone s¹:
1. W pojemnikach na odpady o pojemno�ci od 0,01 m3

do 2,2m3.
2. W kontenerach o pojemno�ci od 5 m3 do 10 m3.

§ 8. Odpady komunalne z dróg publicznych gromadzone
s¹ w pojemnikach (koszach) zamontowanych w sposób trwa³y
w miejscach nie powoduj¹cych utrudnieñ w korzystaniu z dróg
lub zamontowanych na sta³ych coko³ach o konstrukcji zabezpie-
czaj¹cej rozrzuceniu odpadów przez wiatr.

§ 9. 1. Pojemniki na odpady nale¿y utrzymywaæ w takim
stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, aby nie powo-
dowa³y zagro¿enia dla zdrowia u¿ytkowników i zabezpiecza³y
odpady przed wydostaniem siê z pojemnika.

2. Dezynfekcjê pojemników nale¿y przeprowadzaæ nie rza-
dziej ni¿ raz w miesi¹cu.

Rozdzia³ VI
Czêstotliwo�æ i sposób pozbywania siê odpadów ko-

munalnych i nieczysto�ci ciek³ych z terenów przeznaczonych
do u¿ytku publicznego

§ 10. Sta³e odpady komunalne nale¿y usuwaæ z terenu nieru-
chomo�ci okresowo wed³ug potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w
miesi¹cu, za wyj¹tkiem odpadów objêtych selektywn¹ zbiórk¹.

§ 11. Odpady objête selektywn¹ zbiórk¹ nale¿y usuwaæ
okresowo, wed³ug potrzeb.

§ 12. Nieczysto�ci ciek³e nale¿y usuwaæ z nieruchomo�ci
z czêstotliwo�ci¹ gwarantuj¹c¹ zabezpieczenie przed wyp³ywem
ich ze zbiornika i uniemo¿liwiaj¹c¹ ich zagnicie.

§ 13. Sta³e odpady komunalne z terenów przeznaczonych
do u¿ytku publicznego usuwa siê wg potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz
w miesi¹cu.

§ 14. Odpady i nieczysto�ci o których mowa w § 10, 11, 12
i 13, usuwa siê za po�rednictwem podmiotów posiadaj¹cych
zezwolenia na wywóz nieczysto�ci, wydane na podstawie usta-
wy o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach.

§ 15. Dopuszcza siê usuwanie odpadów komunalnych
sta³ych przez w³a�cicieli nieruchomo�ci we w³asnym zakresie
na wysypisko odpadów komunalnych pod warunkiem, ¿e prze-
wo¿one odpady s¹ zabezpieczone przed wypadniêciem w cza-
sie transportu i przykryte.

Rozdzia³ VII
Obowi¹zek osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe

§ 16. Do obowi¹zków osób utrzymuj¹cych zwierzêta do-
mowe nale¿y w szczególno�ci:

1. Utrzymywanie zwierz¹t na terenie nieruchomo�ci w
warunkach gwarantuj¹cych zachowanie ³adu, porz¹dku i bezpie-
czeñstwa oraz przestrzegania norm wspó³¿ycia s¹siedzkiego.

2. Zachowanie bezpieczeñstwa w stosunku do osób trze-
cich w przypadku wyprowadzania psów na teren nieruchomo�ci
wielorodzinnych poprzez prowadzenie ich na smyczy i w kagañcu.

3. Sprawowanie bezpo�redniej kontroli nad psem w przy-
padku zwalniania go ze smyczy. Zwalnianie psa ze smyczy do-
zwolone jest wy³¹cznie w miejscach odosobnionych, sporadycz-
nie uczêszczanych przez ludzi.

4. Usuwanie zanieczyszczeñ spowodowanych przez zwie-
rzêta domowe z terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku.

5. Niedopuszczanie psów i kotów do piaskownic, stano-
wi¹cych miejsca zabaw dzieci.

6.Przestrzeganie norm sanitarno - epidemiologicznych
zwi¹zanych z utrzymaniem zwierz¹t domowych.

Rozdzia³ VIII
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierz¹t gospo-

darskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej

§ 17. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady utrzymywania zwie-
rz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolni-
czej w Gminie Korfantów:

1. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich na terenach nie-
ruchomo�ci jednorodzinnych, mo¿liwe jest przy zachowaniu
wymogów sanitarno-epidemiologicznych, gwarantuj¹cych swo-
bodne korzystanie z przyleg³ych nieruchomo�ci.

2. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich na terenach nie-
ruchomo�ci wielorodzinnych mo¿liwe jest po wydaniu zgody
zarz¹dcy. Zarz¹dca nieruchomo�ci wyra¿aj¹c zgodê na utrzymy-
wanie zwierz¹t gospodarskich odpowiada za egzekwowanie
³adu, porz¹dku i estetyki terenie tej¿e nieruchomo�ci.

3. Utrzymanie zwierz¹t gospodarskich na terenach okre-
�lonych w pkt.1 i 2 dopuszcza siê w obiektach odpowiadaj¹cym
wymaganiom:

- ochrony �rodowiska,
- sanitarnym i epidemiologicznym,
- prawa budowlanego.
4. Zabrania siê gromadzenia na terenach nieruchomo�ci

wy³¹czonych z produkcji rolniczej odpadów zwi¹zanych z utrzy-
mywaniem zwierz¹t gospodarskich, z wyj¹tkiem nieruchomo-
�ci posiadaj¹cych urz¹dzenia do tego przystosowane, wybudo-
wane i u¿ytkowane zgodnie z prawem budowlanym.

Rozdzia³ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji i termi-

ny jej przeprowadzania

§ 18. 1. Wyznacza siê teren Gminy Korfantów jako obszar
podlegaj¹cy obowi¹zkowej deratyzacji (odszczurzania).

2. Deratyzacjê przeprowadza siê dwa razy w roku, w terminach:
   1) od 15 marca do 30 marca (akcja wiosenna),
   2) od 1 pa�dziernika do 15 pa�dziernika (akcja jesienna).
3. Burmistrz Korfantowa w drodze obwieszczenia powia-

damiaæ bêdzie o szczegó³owych zasadach przeprowadzania
deratyzacji.

Rozdzia³ X
Skutki naruszenia postanowieñ Regulaminu

§ 19.Osoby nie przestrzegaj¹ce postanowieñ niniejszego
Regulaminu, podlegaj¹ odpowiedzialno�ci na zasadach okre-
�lonych w ustawie z 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci
i porz¹dku w gminach.
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm./, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala,
co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXI/264/2002 Rady Miejskiej w Lewi-
nie Brzeskim z dnia 13 wrze�nia 2002 r. w sprawie zasad naby-
wania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz
ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata z pó�n.
zm.  w § 6 po punkcie 7 wprowadza siê pkt. 8 o tre�ci:

Na poczet ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego
najemcy zalicza siê  zwaloryzowan¹ kaucjê mieszkaniow¹.
Waloryzacji kaucji mieszkaniowej dokonuje siê wg wzoru:

    k.w.k
    ------------    x p.w**   =  kwota zwaloryzowana
    p.w. *

  gdzie :
   k.w.k  -   to kwota wp³aconej kaucji na poczet najmu

mieszkania,
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Uchwa³a Nr VIII/69/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 4 wrze�nia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad nabywania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wy-
dzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

p.w.*  -   to kwota przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcz-
nego og³oszonego przez GUS dla celów emerytalno  - rento-
wych w dniu wp³acenia kaucji,

     p.w.** - to kwota przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcz-
nego w poprzednim kwartale /obowi¹zuj¹ca od pierwszego dnia
nastêpnego po miesi¹cu/ og³oszonego przez GUS dla celów
emerytalno - rentowych w dniu naliczenia waloryzacji kanucji.

W/w zasady waloryzacji maj¹ zastosowanie do kaucji na-
liczanych wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych przed dniem
12 listopada 19945r.

Pozosta³e punkty otrzymuj¹ numery 9,10.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Lewi-
na Brzeskiego.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VII/58/2003 Rady Miejskiej w Lewi-
nie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w spra-
wie zasad nabywania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomo�cigrunto-
wych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

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

Przewodnicz¹cy  Rady
 Mieczys³aw Adaszyñski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr.142 poz.1591
z pó�. zm.), Rada Gminy £ubniany uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê ulicom zlokalizowanym w miejscowo�ci
£ubniany nastêpuj¹ce nazwy:

1.Piêkna   -nr.dzia³ki 648/15,648/13,648/5

 2.Ksiêdza Karola £ysego - nr.dzia³ki 361/4
          wg za³¹cznika mapowego.
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Uchwa³a Nr VII/42/03
Rady Gminy £ubniany

z dnia  29 sierpnia 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulic.

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

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ Urzê-
du Gminy i poszczególnych So³ectw.

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

                                                                                      Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                   Marian Ko³odziej
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214 poz. 1806 / oraz art. 7 ust. 2, art.8 ust.1 i art.10 ust.1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  publicznych / Dz. U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838/, Rada Miejska w Ozimku uchwala, co
nastêpuje:

§1. Pozbawia siê kategorii drogi gminnej nastêpuj¹ce ulice:
- Powstañców �l¹skich na ca³ym odcinku o d³ugo�ci

1,72 km przebiegaj¹c¹ od miejscowo�ci Pustków do miejsco-
wo�ci Szczedrzyk,

- D³ug¹, Opolsk¹, Poln¹ i Rzeczn¹ w Schodni na ca³ym
odcinku o d³ugo�ci odpowiednio: 2,15 km; 1,01 km; 1,00 km i
1,15 km,

- Zielon¹, Pustki, Rzeczn¹, Robotnicz¹ oraz Niwki w Kra-
siejowie na ca³ym odcinku o d³ugo�ci odpowiednio:  0,67 km;
1,88 km; 0,77 km; 0,75 km i 0,747 km,

- Poln¹ w Krzy¿owej Dolinie na ca³ym odcinku o d³ugo�ci
4,58 km,

- Le�n¹, Ozimsk¹, Danysza i Graniczn¹ w Antoniowie na
ca³ym odcinku o d³ugo�ci odpowiednio: 0,97km; 1,13 km;
0,660 km i 0,400 km,

- Waryñskiego, Poln¹ i Skrajn¹ w Ozimku na ca³ym odcin-
ku o d³ugo�ci odpowiednio: 0,87 km; 0,60 km i 0,26 km,

- Poliwoda i Dylakowsk¹ w Biestrzynniku na ca³ym odcin-
ku o d³ugo�ci odpowiednio: 2,89 km i 1,82 km,
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Uchwa³a Nr IX / 76 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 25 sierpnia 2003 r.

w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych.

- Ryback¹, Niweck¹ i Sosnow¹ w Szczedrzyku na ca³ym
odcinku o d³ugo�ci odpowiednio: 2,16 km; 3,35 km i 0,50 km,

- Poliwodzk¹ od miejscowo�ci Dylaki do miejscowo�ci
Biestrzynnik na ca³ym odcinku o d³ugo�ci  3,75 km,

- Robotnicz¹, Kwiatow¹, Le�n¹, Brzozow¹, Doln¹, Poln¹ i
Krótk¹ w Grod�cu na ca³ym odcinku o d³ugo�ci odpowiednio:
1,07 km; 1,75 km; 0,38 km; 0,44 km; 0,98 km i 0,16 km,

- Zielon¹ w Pustkowiu na ca³ym odcinku o d³ugo�ci 1,01 km.

§ 2. Drogi okre�lone w § 1 staj¹ siê drogami wewnêtrzny-
mi, jako drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

2. Uchwa³a podlega tak¿e og³oszeniu poprzez jej rozpla-
katowanie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i Miasta.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 art. 68
ust. 1 pkt 4 i 7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 z pó�n. zm.), Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Uchwa³a okre�la zasady gospodarowania nieruchomo-
�ciami stanowi¹cymi w³asno�æ Gminy oraz zasady nabywania przez
Gminê nieruchomo�ci do gminnego zasobu nieruchomo�ci.

§ 2. Gospodarowanie nieruchomo�ciami nale¿y do Bur-
mistrza Gminy, który:

1. Dokonuje wyboru formy prawnej przekazania nierucho-
mo�ci osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom or-
ganizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowo�ci prawnej i podaje
do publicznej wiadomo�ci wykaz nieruchomo�ci przeznaczo-
nych do obrotu cywilnoprawnego,
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Uchwa³a Nr IX/54/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo�ciami stanowi¹cymi w³asno�æ Gminy Paczków oraz nabywania
nieruchomo�ci przez Gminê.

2. Przeprowadza postêpowanie przewidziane przepisami
prawa w przypadku obowi¹zku przeprowadzania przetargu.

3. Zawiera umowy cywilnoprawne.

§ 3. 1. Podstawê gospodarowania nieruchomo�ciami sta-
nowi¹ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

2. Z przeznaczeniem na cele wynikaj¹ce z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Burmistrz Gminy
mo¿e z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów prawa:

a) przenosiæ w³asno�æ nieruchomo�ci w drodze sprzeda-
¿y lub wnosiæ je jako aporty do spó³ek prawa handlowego,

b) dokonywaæ zamiany nieruchomo�ci,
c) oddawaæ nieruchomo�ci w u¿ytkowanie wieczyste,
d) oddawaæ nieruchomo�ci w dzier¿awê, najem, u¿ytko-

wanie lub w trwa³y zarz¹d,
e) oddawaæ nieruchomo�ci w u¿yczenie.
3. Burmistrz nabywa nieruchomo�ci do gminnego zaso-

bu nieruchomo�ci na realizacjê zadañ w³asnych Gminy.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 74 - 6049 -          Poz. 1435

Zasady nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci

§ 4. Burmistrz Gminy nabywa nieruchomo�ci stanowi¹ce
w³asno�æ lub pozostaj¹ce w u¿ytkowaniu wieczystym Skarbu
Pañstwa, osób fizycznych i osób prawnych, do gminnego zaso-
bu nieruchomo�ci w drodze umów kupna, zamiany, nieodp³at-
nego przejêcia oraz w innych formach przewidzianych prawem.

§ 5. 1. W drodze sprzeda¿y przenosi siê w³asno�æ nieru-
chomo�ci:

a) zabudowanych,
b) niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowê,
c) niezabudowanych nie przeznaczonych do zabudowy.
2. Nieruchomo�ci mog¹ byæ wnoszone jako wk³ady nie-

pieniê¿ne (aporty) Gminy w spó³kach prawa handlowego utwo-
rzonych z udzia³em Gminy lub do których Gmina przyst¹pi³a.
Podstawê ustalenia warto�ci aportu stanowi wycena gruntu
sporz¹dzona przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.

3. Sprzeda¿y na rzecz najemcy nie podlegaj¹ nierucho-
mo�ci obci¹¿one zaleg³o�ciami z tytu³u czynszu dzier¿awnego i
czynszu najmu.

4. Zwalnia siê z obowi¹zku przeprowadzenia przetargu na
sprzeda¿ nieruchomo�ci, gdy sprzeda¿ ta nastêpuje na rzecz
osoby w³adaj¹cej nieruchomo�ci¹ na podstawie umowy dzier-
¿awy zawartej na czas co najmniej 10 lat, je¿eli nieruchomo�æ ta
zosta³a zabudowana na podstawie zezwolenia na budowê.

§ 6. 1. Pierwszeñstwo nabycia lokalu przyznaje siê na-
jemcom i dzier¿awcom lokali mieszkalnych i u¿ytkowych.

2. Przedmiotem sprzeda¿y s¹ lokale u¿ytkowe w budyn-
kach i budowlach stanowi¹cych w³asno�æ Gminy.

3. Sprzeda¿ lokali u¿ytkowych zajmowanych przez najem-
ców dokonywana jest na ich wniosek.

4. Warunkiem sprzeda¿y lokalu jest uregulowanie zobo-
wi¹zañ finansowych wynikaj¹cych z umowy najmu.

5. Najemcy, któremu zosta³a wypowiedziana umowa naj-
mu nie przys³uguje prawo zakupu zajmowanego lokalu.

6. Burmistrz Gminy w Paczkowie ustala ceny lokali u¿ytko-
wych zbywanych na rzecz najemców w oparciu o ich warto�æ
okre�lon¹ przez rzeczoznawców maj¹tkowych.

7. Zap³ata ceny za lokal u¿ytkowy nast¹pi najpó�niej w
dniu zawarcia umowy przenosz¹cej w³asno�æ nieruchomo�ci.

§ 7. 1. Wysoko�æ ceny lokalu mieszkalnego i pomiesz-
czeñ przynale¿nych wraz z udzia³em w czê�ci wspólnej nieru-
chomo�ci, a tak¿e budynków jednorodzinnych wraz z przynale¿-
nym gruntem, ustala siê na podstawie warto�ci okre�lonej przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego.

2. Je¿eli lokal mie�ci siê w budynku wpisanym do rejestru
zabytków lub takim budynkiem jest dom jednorodzinny, do ceny
nieruchomo�ci stosuje siê 55 % bonifikatê.

3. Burmistrz udziela bonifikat od ceny sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w wysoko�ci:

a) 70 % ceny sprzeda¿y w przypadku wykupu na raty,
b) 85 % ceny sprzeda¿y w przypadku wykupu za gotówkê,
c) 90 % ceny sprzeda¿y w przypadku wykupu lokali miesz-

kalnych przez wszystkich najemców budynku za gotówkê, z wy-
j¹tkiem domów jednorodzinnych.

4. W razie zbiegu praw do bonifikat okre�lonych w ust. 2 i 3,
stosuje siê jedn¹ bonifikatê korzystniejsz¹ dla nabywcy.

5. Przy sprzeda¿y na raty, stosuje siê nastêpuj¹ce zasady:
a) ustalona cena sprzeda¿y, na wniosek kupuj¹cego pod-

lega roz³o¿eniu maksymalnie na 5 równych rat rocznych,
b) pierwsza rata uiszczona zostaje najpó�niej do dnia za-

warcia umowy przenosz¹cej w³asno�æ nieruchomo�ci, pozo-
sta³e równe raty roczne p³atne do dnia 31 marca roku nastêpu-
j¹cego po dacie zawarcia umowy.

6. Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach nowo
wybudowanych nie stosuje siê bonifikat przez okres 10 lat od
daty oddania budynku do u¿ytkowania w rozumieniu ustawy Pra-
wo budowlane.

7. Przy sprzeda¿y na raty lokali mieszkalnych w budynkach
nowo wybudowanych stosuje siê nastêpuj¹ce zasady:

- pierwsza wp³ata wynosi 30 % ceny sprzeda¿y   ustalonej
w oparciu o ust. 1 i jest uiszczana przez nabywcê najpó�niej w
dniu zawarcia umowy przenosz¹cej w³asno�æ nieruchomo�ci,

- pozosta³a nale¿no�æ, na wniosek nabywcy mo¿e byæ roz-
³o¿ona na roczne raty p³atne do dnia 31 marca ka¿dego roku
przez okres do 10 lat.

8. Roszczenia Gminy z tytu³u roz³o¿enia ceny sprzeda¿y
lokalu mieszkalnego na raty podlegaj¹ zabezpieczeniu hipo-
tecznemu.

9. Zbycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinne-
go przez nabywcê przed up³ywem 5 lat od daty zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego, zobowi¹zuje zbywaj¹cego do zwro-
tu kwoty równej udzielonej bonifikacie. Nie dotyczy to zbycia na
rzecz osoby bliskiej.

10.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz
mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu kwoty równej udzielonej boni-
fikacie.

§ 8. Ustala siê oprocentowanie w wysoko�ci 1/8 stopy
redyskonta weksli przy sprzeda¿y lokalu mieszkalnego z roz³o-
¿eniem okresu sp³aty na raty.

§ 9. �rodki pieniê¿ne uzyskane ze sprzeda¿y nieruchomo-
�ci przeznacza siê wy³¹cznie na cele budownictwa mieszkanio-
wego i uzbrojenia terenu pod inwestycje mieszkaniowe.

§ 10. Warto�æ lokalu i domu jednorodzinnego, ustalona
przez rzeczoznawcê maj¹tkowego w operacie szacunkowym
stanowi podstawê do ustalenia ceny przez okres 2 lat.

§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.

§ 12. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XI/72/99 z dnia
30 wrze�nia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieru-
chomo�ciami stanowi¹cymi w³asno�æ Gminy Paczków oraz
zasad nabywania nieruchomo�ci przez Gminê.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej

Wac³aw Æwik
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) oraz art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 z pó�n. zm.), Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. 1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty przy sprze-
da¿y na rzecz Spó³dzielni Mieszkaniowej w Paczkowie gruntu
bêd¹cego w u¿ytkowaniu wieczystym w wysoko�ci:

a) 80 % - ró¿nicy miêdzy warto�ci¹ prawa w³asno�ci nie-
ruchomo�ci a warto�ci¹ jej prawa u¿ytkowania wieczystego
ustalonych przez rzeczoznawcê maj¹tkowego - w przypadku za-
p³aty ceny najpó�niej do dnia zawarcia umowy przenosz¹cej
w³asno�æ nieruchomo�ci,

b) 50 % - ró¿nicy miêdzy warto�ci¹ prawa w³asno�ci nie-
ruchomo�ci a warto�ci¹ jej prawa u¿ytkowania wieczystego
ustalonych przez rzeczoznawcê maj¹tkowego - w przypadku roz-
³o¿enia ceny sprzeda¿y na raty.

2. Bonifikata okre�lona w ust. 1 udzielana jest w zwi¹zku z
ustanowieniem na rzecz cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej w
Paczkowie odrêbnej w³asno�ci lokali mieszkalnych lub prze-
niesieniem na cz³onków spó³dzielni w³asno�ci lokali mieszkal-
nych lub domów jednorodzinnych.

§ 2. Przy sprzeda¿y nieruchomo�ci na raty stosuje siê
nastêpuj¹ce zasady:

1. Cena sprzeda¿y na wniosek spó³dzielni podlega roz³o-
¿eniu maksymalnie na 5 rat rocznych.

2. Pierwsza rata roczna uiszczona zostaje najpó�niej do
dnia zawarcia umowy przenosz¹cej w³asno�æ nieruchomo�ci,
pozosta³e równe raty roczne p³atne do dnia 31 marca roku na-
stêpuj¹cego po dacie zawarcia umowy.

3. Roz³o¿ona na raty niesp³acona czê�æ ceny podlega opro-
centowaniu przy zastosowaniu rocznej stopy procentowej rów-
nej 1/8 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

§ 3. Do wykonania uchwa³y zobowi¹zuje siê Burmistrza
Gminy Paczków.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Wac³aw Æwik
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Uchwa³a Nr IX/55/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielania bonifikaty od ceny nieruchomo�ci zbywanej na rzecz Spó³dzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - W³asno�ciowej w Paczkowie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)-
Rada Gminy w Pakos³awicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwa³a reguluje zasady gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy oraz zaspokajanie mieszkaniowych
potrzeb cz³onków wspólnoty samorz¹dowej Gminy Pakos³awi-
ce, spe³niaj¹cych warunki zawarte w przepisach ustawy oraz
ustala zasady i kryteria wyboru osób, z którymi bêd¹ zawierane
umowy najmu lokalu mieszkaniowego oraz umowy najmu loka-
lu socjalnego.

§ 2. Artyku³y powo³ane w niniejszej uchwale bez bli¿szego
okre�lenia, oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), zwanej w
niniejszej uchwale "ustaw¹".
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Uchwa³a Nr IX/33/03
Rady Gminy Pakos³awice

z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Pakos³awice.

§ 3. Mieszkaniowy zasób Gminy Pakos³awice tworz¹ loka-
le okre�lone w art. 20 ust. 1 ustawy.

Lokalami mieszkalnymi podlegaj¹cymi niniejszej uchwa-
le s¹ wszystkie lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego za-
sobu Gminy.

§ 4. O najem komunalnego lokalu mieszkalnego mog¹
siê ubiegaæ osoby pe³noletnie, zameldowane na terenie Gminy
na pobyt sta³y przez okres co najmniej trzech ostatnich lat , za-
mieszkuj¹ce lub pracuj¹ce na terenie Gminy, które nie s¹ g³ów-
nymi  najemcami lokali mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy, jak równie¿ w³a�cicielami lo-
kali  lub budynków mieszkalnych.

§ 5. Pierwszeñstwo najmu lokalu mieszkalnego z zasobu
Gminy Pakos³awice przys³uguje osobom, które:

1) utraci³y mieszkanie w wyniku klêski ¿ywio³owej, katakli-
zmu lub po¿aru,
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2) opuszczaj¹ dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³-
noletno�ci, a przed umieszczeniem w    domu dziecka zameldo-
wane by³y na pobyt sta³y na terenie Gminy,

3) znajduj¹ siê w trudnych warunkach mieszkaniowych i
w trudnej sytuacji materialnej:

   -   za osobê pozostaj¹c¹ w trudnych warunkach miesz-
kaniowych uwa¿a siê osobê zamieszkuj¹c¹ w lokalu, w którym
na jednego cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej
ni¿ 5m2 ogólnej powierzchni pokoi, lub gdy mieszka w lokalu nie
spe³niaj¹cym wymogów lokalu przeznaczonego na sta³y pobyt
ludzi,

- za osobê w trudnej sytuacji materialnej w rozumieniu
niniejszej uchwa³y nale¿y uznaæ osobê, której dochody brutto na
jednego cz³onka rodziny pozostaj¹cego w gospodarstwie
jednoosobowym w okresie sze�ciu miesiêcy poprzedzaj¹cych
datê z³o¿enia wniosku nie    przekroczy³y 100% najni¿szej eme-
rytury lub 75% najni¿szej emerytury w gospodarstwie  wielo-
osobowym.

§ 6. 1. Na lokale socjalne przeznacza siê lokale o obni¿o-
nej warto�ci u¿ytkowej.

2. Na lokale socjalne mog¹ byæ przeznaczone lokale
mieszkalne  wyposa¿one w nie wiêcej urz¹dzeñ technicznych
ni¿ piec grzewczy, instalacjê elektryczn¹, maj¹ce dostêp do �ró-
d³a     zasilania w wodê i WC, chocia¿by urz¹dzenia te znajdowa-
³y siê poza budynkiem.

§ 7. Pierwszeñstwo do najmu lokalu socjalnego przys³u-
guje osobom, które:

1. Nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znaj-
duj¹ siê w niedostatku, wskutek czego ich dochód miesiêczny
nie zezwala na wynajem lokalu na zasadach ogólnych:

- za osobê znajduj¹c¹ siê w niedostatku uznaje siê oso-
bê, której dochody brutto na jednego  cz³onka rodziny pozostaj¹-
cego w gospodarstwie domowym w okresie sze�ciu miesiêcy
poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku  o najem lokalu socjal-
nego nie przekroczy³y 75% najni¿szej emerytury w gospodar-
stwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.

- uprawnione do uzyskania takiego lokalu na  podstawie
prawomocnego orzeczenia s¹dowego,

- pozbawione zosta³y mo¿liwo�ci zamieszkiwania w do-
tychczas zajmowanym lokalu na  skutek zdarzeñ losowych.

§ 8. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na czas
oznaczony 12 miesiêcy, z mo¿liwo�ci¹ przed³u¿enia na kolej-
nych 12 miesiêcy, je¿eli najemca nadal znajduje siê w sytuacji
uzasadniaj¹cej przed³u¿enie umowy.

§ 9. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej
80 m2 oddaje siê w najem osobom, którym nie przys³uguje pra-
wo w³asno�ci lokalu mieszkalnego, domu lub wspó³w³asno-
�ci, a ich dochód przypadaj¹cy na cz³onka rodziny pozwala na
poniesienie kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem lokalu i rodziny.

§ 10. 1. Najemcy lokali komunalnych mog¹ dokonywaæ
dobrowolnej zamiany zajmowanych przez siebie lokali na inne
lokale komunalne.

2.Warunkiem dokonania zamiany przez najemców dwóch
lokali komunalnych jest posiadanie  tytu³u prawnego do zajmo-
wanego lokalu i brak zad³u¿enia czynszowego.

3. Dobrowolna zamiana mieszkañ pomiêdzy najemcami
lokali komunalnych w ka¿dym przypadku wymaga zgody wynaj-
muj¹cego.

§ 11. 1. Osoby pozostaj¹ce w lokalu opuszczonym przez
najemcê, mog¹ ubiegaæ siê o zawarcie umowy najmu tego lo-
kalu, o ile zamieszkiwa³y faktycznie z najemc¹ przez okres co
najmniej dwóch lat do chwili opuszczenia przez niego lokalu, w
oparciu o kryteria zawarte w § 5,

2. Nie mog¹ zawrzeæ umowy najmu osoby posiadaj¹ce
tytu³ prawny do innego lokalu mieszkalnego, budynku lub jego
czê�ci, je¿eli mog¹ w nim zamieszkiwaæ ze wzglêdu na stan
techniczny,

3. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje siê tak¿e do
osób, które nie wst¹pi³y w stosunek najmu lokalu, po �mierci
najemcy.

§ 12. Osoba ubiegaj¹ca siê o najem mieszkania sk³ada
podanie o najem lokalu, w którym wykazuje: warunki mieszka-
niowe, dochody z okresu sze�ciu miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o-
¿enie wniosku, stan rodzinny i osoby uprawnione do wspólne-
go zamieszkiwania.

§ 13. 1. Podania o przyznanie lokalu rozpatrywane s¹ przez
Wójta Gminy.

2. Najem lokali podany jest kontroli spo³ecznej sprawo-
wanej przez Radê Gminy za po�rednictwem w³a�ciwych Komisji.

§ 14. Wykonania uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Pakos³awice.

§ 15. Traci moc uchwa³a Nr VI/25/94 Rady Gminy Pako-
s³awice z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakos³awice.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski
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Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71poz. 733) -
Rada Gminy Pakos³awice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
zasobem mieszkaniowym Gminy Pakos³awice na lata 2003 -
2007, okre�lony w za³¹czniku do uchwa³y.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr VI/24/94 Rady Gminy Pakos³a-
wice z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia czynszu za
najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy
Pakos³awice.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pa-
kos³awice.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski

w tym:

                   Adres
Ilo�æ lokali

mieszk.

Pow. u¿ytkowa
Lokale

socjalne

Pow.

u¿ytkowa

1. Bykowice 2 1 45,82 - -

2. Strobice    32 4 172,08 1 32,50

3. Reñska Wie� 28 2 116,53 - -

4. Prusinowice, Wojska Polskiego 13 3 125,21 3 125,21

5. Fr¹czków  35 A 1 70,60 - -

6. Nysa, Kusociñskiego 55/11 1 34,55 - -

7. Fr¹czków 1B 1 14,21 1 14,21

Razem lokale mieszkalne i socjalne: 13 579,00 5 171,92
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Uchwa³a Nr IX/34/03
Rady Gminy Pakos³awice

z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Pakos³awice na lata 2003 - 2007.

                                                                                                    Za³¹cznik
do uchwa³y  Nr IX/34/03

                                               Rady Gminy w Pakos³awicach
                                                     z dnia 26 sierpnia 2003 r.

Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Pakos³awice

Program obejmuje zagadnienia okre�lone w art. 21 ust. 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733), zwanej dalej ustaw¹. Mieszkaniowy
zasób gminy stanowi: 7 budynków, w których znajduje siê
13 lokali mieszkalnych, w tym 5 lokali socjalnych.

W 60% s¹ to budynki przedwojenne, wymagaj¹ce du¿ych
nak³adów finansowych na remonty. Mo¿liwo�ci finansowe Gmi-
ny nie pozwalaj¹ na tworzenie nowych zasobów mieszkanio-
wych.

Gmina czyni starania w pozyskaniu lokali o obni¿onym
standardzie, jako lokali socjalnych.

Rozdzia³ I
Prognoza dotycz¹ca wielko�ci oraz stanu techniczne-

go zasobu mieszkaniowego gminy Pakos³awice

W latach 2003 - 2007 planowane jest w wyniku adaptacji
utworzenie 3 lokali socjalnych.

Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy:
a) Stopieñ wyposa¿enia mieszkañ w podstawowe insta-

lacje i urz¹dzenia
   - instalacja wodoci¹gowa                                    - 100 %
   - w.c.                                                                           -  50 %
   - ³azienka                                                                   -  50 %
   - centralne ogrzewanie                                            - 10 %,
b) Struktura wiekowa budynków:
   - wybudowane do 1945 r.                         4
   - wybudowane po 1945 r.                         3.
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Rozdzia³ II
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji  wy-

nikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali z podzia-
³em na kolejne lata

 Rodzaj remontów
2003 2004 2005 2006 2007

- roboty dekarskie - - 5.000 - -

- obróbki blacharskie 2.000 - - - -

- roboty malarskie - - - 1.000 -

- inst. kanalizacyjna - 3.000 - - -

- inst. wentylacyjna 2.000 - - - -

-Inne roboty - 1.000 - 500 1.000

Rozdzia³ III
Planowana sprzeda¿ lokali mieszkalnych w latach

2003-2007

Lokale s¹ zbywane aktualnym najemcom na warunkach
preferencyjnych, zgodnie z uchwa³¹ Nr XXXVIII/121/98  Rady
Gminy Pakos³awice z dnia 19 marca 1998r., zmienionej uchwa-
³¹ Nr XI/43/00 z dnia 24 czerwca 1999 r.

W okresie 2003-2007 planuje siê sprzeda¿ lokali miesz-
kalnych:

2003 - 2
2004 - 1
2005 - 1
2006 - -
2007 - -

Rozdzia³  IV
Zasady polityki czynszowej

1. Stawkê czynszu za najem lokali komunalnych ustala
Wójt Gminy Pakos³awice w oparciu o wieloletni program go-
spodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakos³awice.

2. Stawka czynszu podlega zró¿nicowaniu, uwzglêdniaj¹c
czynniki podwy¿szaj¹ce lub   obni¿aj¹ce warto�æ u¿ytkow¹ loka-
lu mieszkalnego, które obejmuj¹:

a) po³o¿enie budynku, zabudowa zwarta lub wolno stoj¹ca
b) wyposa¿enie budynku lub lokalu w urz¹dzenia techniczne,
c) ogólny stan techniczny budynku,
d) po³o¿enie lokalu w budynku   ( nas³onecznienie lokalu )
Polityka czynszowa bêdzie kszta³towana zgodnie z ustaw¹,

z  zachowaniem ograniczeñ zawartych w artyku³ach  9 ust. 1 i 28 ust. 2.

Rozdzia³ V
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami

wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy

Zarz¹dzanie lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy powierzone zosta³o Zak³adowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakos³awicach.

Rozdzia³ VI
�ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej

�ród³ami finansowania gospodarki mieszkaniowej s¹:
1/ czynsz za lokale mieszkalne i socjalne,
2/ czynsz za lokale u¿ytkowe,
3/ dotacja z bud¿etu Gminy.

Rozdzia³ VII
Wysoko�æ wydatków ponoszonych w kolejnych latach

w PLN
2003 2004 2005 2006 2007

Bie¿¹ca eksploatacja 1.000 1.000    800    800    800

Remonty 4.000 4.000 5.000 1.500 1.500

Inwestycje     -     -      -      -      -

Rozdzia³ VIII
Dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania i racjo-

nalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

W ramach dzia³añ maj¹cych na celu poprawê gospodarki
zasobem mieszkaniowym Gmina bêdzie d¹¿yæ do maksymal-
nej ilo�ci zbycia zasobu mieszkaniowego i pozostawienie w
swoich zasobach mieszkañ socjalnych dla osób znajduj¹cych
siê w niedostatku i uprawnionych do takiego lokalu na podsta-
wie orzeczenia s¹dowego.

Ze wzglêdów ekonomicznych nie planuje siê budowy no-
wych mieszkañ.
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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. Nr23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984 , Nr 214
poz. 1806) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz. 148) oraz
art. 406 pkt 12, art. 408, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627; Nr 115 poz.
1229, 2002 r. Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984),  Rada Gminy
Skarbimierz uchwala, co nastêpuje :

§ 1.Zmniejsza siê dochody bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                       o kwotê    7.005,-
             w tym :
1.   Z w i ê k s z a     s i ê :

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                                     45.795,-
Rozdzia³ 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

         36.746,-
§ 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Rozdzia³ 75802 - Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej

dla gmin                                                                                          549,-
§ 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Rozdzia³ 75814 - Ró¿ne rozliczenia finansowe         8.500,-
§ 097 - wp³ywy z ró¿nych dochodów
( odszkodowanie z PZU za uszkodzony dach DL Kruszyna )

Dzia³ 921 - Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                              9.800,-

Rozdzia³ 92109 - Domy i o�rodki  kultury, �wietlice i kluby
                                                                                       8.800,-

§ 075 - doch. z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-
wych Skarbu Pañstwa,  jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych   do sektora finansów publicznych oraz
umów o podobnym charakterze  ( dzier¿awa DL  Zwanowice )

Rozdzia³ 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ                  1.000,-
§ 097 - wp³ywy z ró¿nych dochodów
 ( dobrowolna wp³ata zespo³u muzycznego przy Radzie

Osiedla na sprzêt muzyczny)
razem zwiêkszenia          55.595,-

2.   Zmiejsza siê:

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa                25.400,-
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

         25.000,-
§ 077 - wp³aty z tyt. odp³atnego nabycia prawa w³asno�ci

nieruchomo�ci             (sprzeda¿ budynku szko³y w Zwanowicach)
Rozdzia³ 70095 - Pozosta³a dzia³alno�æ                          400,-
§ 075 - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych Skarbu  Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek    zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz umów   o podobnym charakterze.  (czynsz mieszkaniowy -
dom nauczyciela Skarbimierz)

 Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych  jednostek nie posiadaj¹cych osobow. praw-
nej                                                                                            24.200,-

Rozdzia³ 75621 - Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu    pañstwa                                                    24.200,-

§ 001 - podatek dochodowy od osób fizycznych

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna ( zadania zlecone )
                                                                                        13.000,-
Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na   ubezpiecz. spo³eczne                                                                         13.000,-
§ 201 - dot. celowe otrzymane z bud¿. pañstwa na realiz.

zadañ bie¿.  z zakr. admin. rz¹d. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.
                                  razem zmniejszenia                          62.600,-

§ 2. Zwiêksza siê przychody bud¿etu Gminy o kwotê
                                                                                      916.500,-
w tym :
1. § 952 - przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na

rynku krajowym                                                   130.000,-
                 (kredyt termomodernizacyjny )
2. § 957 - nadwy¿ki z lat ubieg³ych        786.500,-
                 (nadwy¿ka za 2002 rok)

§ 3. Zwiêksza siê rozchody bud¿etu Gminy o kwotê
                                                                                        11.000,-
 t.j. :
§ 992 - sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
             (rata z kredytu termomodernizacyjnego planowa-

no za okres VII - XII 2003 r.)

§ 4. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy na 2003 rok
             o kwotê                                 898.495,-
w tym :
 I.   z w i ê k s z a   s i ê

  1. Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo                    147.900,-
Rozdzia³ 01009  - Spó³ki wodne                                 7.200,-
§ 2820 - dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie zadañ  zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
Rozdzia³ 01010  - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyj-

na wsi                                                                                        56.700,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych .
               (wodoci¹g w gminie)
Rozdzia³ 01095  - Pozosta³a dzia³alno�æ                 84.000,-
§ 6610 - Dotacje celowe przekazane Gminie lub m.sto³.W-

wie na inwest.  i zakupy inwest.real.na podst.porozumieñ ( umów)
miêdzy j.s.t.      80.000,-

               (realizacja programu ISPA)
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

d¿etowych          4.000,-
                 (zakup siewnika do kukurydzy - RS Ma³ujowice )

2. Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ                       260.100,-
Rozdzia³ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie    20.000,-
§ 6630 -  dotacje celowe przekazane dla samorz¹du wo-

jewództwa na inwestycje  realizowane na podstawie porozu-
mieñ ( umów ) miêdzy jednostkami  samorz¹du terytorialnego.
(wspó³udzia³ w budowie chodnika przy drodze wojew. Bierzów -
£ukowice Brz. dot. RS Bierzów- 10.000,- + bud¿et        10.000,-)
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Rozdzia³ 60014  - Drogi publiczne powiatowe     10.000,-
§ 6620 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwe-

stycje i zakupy realizowane na podstawie porozumieñ(umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.

(wspó³udzia³ w budowie chodnika przy drodze powiato-
wej Skarbimierz  - Brzeg -  RS Skarbimierz).

Rozdzia³ 60017 - Drogi wewnêtrzne                    230.100,-
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.000,-

           § 4270 -  zakup us³ug remontowych         40.000,-
               (dofinans. rem. prowadzonych przez
                so³ectwa)
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                                               184.100,-
( RS 68.100,-+ wjazd na osiedle 36.000,-+ pozosta³e 80.000,-)

3. Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa            7.300,-
Rozdzia³ 70005  -Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

          7.300,-
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych
              ( w tym plan zagospod. przestrz. 7 tys.)

4. Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa                              2.300,-
Rozdzia³ 71095 - Pozosta³a dzia³alno�æ                2.300,-

                            (RS  ¯³obizna + Ma³ujowice)
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.300,-
§ 4300   - zakup us³ug pozosta³ych             1.000,-

5. Dzia³ 750 - Administracja publiczna        260.800,-
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)                                                          260.000,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                (ocieplenie + wej�cie budynku urzêdu)
Rozdzia³ 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ               800,-
§ 4210 - zakup materia³ów i us³ug

6. Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa                                                            35.100,-

Rozdzia³ 75405 - Komendy powiatowe Policji         3.000,-
§ 4210 - zakup materia³ów i us³ug
Rozdzia³ 75495  - Pozosta³a dzia³alno�æ (OSP)   32.100,-
§ 4210 - zakup materia³ów i us³ug

7. Dzia³ 757 - Obs³uga d³ugu publicznego           60.000,-
Rozdzia³ 75702 - Obs³uga papierów warto�ciowych, kre-

dytów  i po¿yczek jedn. samorz. terytor.                                                      60.000,-
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych            22.000,-
§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pa-

pierów warto�ciowych  oraz po¿yczek i kredytów 38.000,-
(koszty i odsetki od kredytów planow. na 2003 rok)

8. Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                  95,-
Rozdzia³ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe                  95,-
§ 4810 - rezerwy
              w tym - rezerwa ogólna -                               95,-

9. Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie            6.350,-
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe            6.250,-
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.500,-
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych           4.750,-
Rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe               100,-
§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zada-

nia bie¿¹ce realizowane na  podstawie porozumieñ(umów) miê-
dzy jednostkami sam. terytor.

10. Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia            4.000,-
Rozdzia³ 85121  - Lecznictwo ambulatoryjne         4.000,-
§ 4270 - zakup us³ug remontowych
               (malowanie o�rodka zdrowia - £ukowice Brz.)

11. Dzia³ 853 Opieka spo³eczna            6.250,-
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ            6.250,-
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia  1.000,-
(RS Brzezina - pomoc materialna dla dzieci osieroconych)
§ 2820 - dotacja celowa z bud¿etu na  finansowanie lub

dofinansowanie  zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
           5.250,-

              ( dotacja do schroniska "�w. Brata Alberta ")

12. Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza   1.500,-
Rozdzia³ 85404 - Przedszkola                         1.500,-
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia

13. Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodo-
wiska        148.350,-

Rozdzia³ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gmi-
nach                                                              3.350,-

§ - 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia  3.000,-
§ - 4300 -  zakup us³ug pozosta³ych                  350,-
Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg      64.900,-
§ - 4270 - zakup us³ug remontowych (monta¿ lamp

o�wietl.)  39.000,-
§ - 6050 -  wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                        25.900,-
- projekt o�wietlenia - RS ¯³obizna + Prêdocin
 -     nowe punkty �wietlne - Skarbimierz O�.
- o�wietlenie drogi £ukowice - Bierzów -    23.000,-
Rozdzia³ 90095 -  Pozosta³a dzia³alno�æ               80.100,-
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia  20.300,-
§ 4270 -  zakup us³ug remontowych             14.000,-
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych             10.000,-
§ 6050 -  wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etow

                                                                6.800,-
                (budowa cmentarza komunalnego - RS £ukowi-

ce Brz. - dokumentacja)
§ 6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

d¿etowych                                                    29.000,-
              (zakup przystanków autobusowych - Brzezina - £ukowice Brz.)

14. Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
       160.350,-

Rozdzia³ 92109  - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                      123.150,-

§   4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia 16.000,-
                 (RS 15.000,- + 1.000,- bud¿et )
§   4270 -  zakup us³ug remontowych           38.000,-
                 (RS 28.000,- + 10.000,- DL Kruszyna)
§   4300  - zakup us³ug pozosta³ych                 1.050,-
§   6050 -  wydatki inwestycyjne jednostek bud¿eto-

wych                                                                                68.100,-
             (budowa domu ludowego Brzezina - w tym: RS 3.100,-)

Rozdzia³ 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków 34.500,-
§ 2830 - dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie    zadañ zleconych do realizacji pozosta³ym jed-
nostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdzia³ 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ (imprezy kult.-
o�wiat.)                                                               2.700,-

§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia  2.000,-
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych                  700,-
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15. Dzia³ 926 - kultura fizyczna i sport          18.500,-
Rozdzia³ 92695 - Pozosta³a dzia³alno�æ          18.500,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
(asfaltow. boiska + zakup koszy - Skarbimierz O�.

- 8.500,- wykonanie zadaszenia na boisku - £ukowice Brz.
- 10.000,-)

razem zwiêkszenia                 1.118.895,-

II.   z m n i e j s z a   s i ê

1. Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo          48.700,-
Rozdzia³ 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyj-

na wsi                                                            48.700,-
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
               (kanalizacja sanitarna - £ukowice, Pêpice, Zielê-

cice, Skarbimierz)

2. Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie        130.000,-
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe        130.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
            (sala sportowa przy G.Sz.P.)

3. Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna (zadania zlecone)
                                                           13.000,-

Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na  ubezpieczenia spo³eczne          13.000,-

§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne
                (real. GOPS)

4. Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochr.�rodowiska
                                                                        20.000,-

Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg 20.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

5. Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                              700,-

Rozdzia³ 92116 - Biblioteki                700,-
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia

6. Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport             8000,-
Rozdzia³ 92605 - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

4000,-
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
Rozdzia³ 92695 - Pozosta³a dzia³alno�æ             4000,-
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia

razem zmniejszenia                   220.400,-

§ 5. Wprowadza siê zmianê do uchwa³y Nr IV/25/2002
Rady Gminy Skarbimierz  z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok wg tre�ci jak ni¿ej :

1. Zwiêksza siê wydatki jednostek pomocniczych wg § 7
uchwa³y o kwotê  292.700,-z³,

- za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Zwiêksza siê plan wydatków �rodka specjalnego wg
§ 9 uchwa³y z tyt. niewykorzystanych �rodków pieniê¿nych za
2002 rok                                                                o kwotê   1.100,-z³

dotyczy : - utrzymania dróg
 - wydatków bie¿¹cych
- pozosta³e wydatki
( dofinans. rem. dróg gminnych i wewnêtrznych )
3. Zwiêksza siê plan wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej  wg § 10 uchwa³y z tyt.
niewykorzystanych �rodków pieniê¿nych za 2002 rok

                                                                       o kwotê 5.590,-z³
w tym : wydatki bie¿¹ce -  pozosta³e wydatki.
4. Wprowadza siê zmianê do zadañ rzeczowych gminne-

go funduszu ochrony   �rodowiska i gospodarki wodnej tj.:
a) zmniejsza siê wydatki na :
    - likwidacja dzikich wysypisk                             -   2.000,-
 - zakup pojemników do selektywnego gromadzenia od-

padów komunalnych                                                         -    3.500,-,
b) zwiêksza siê wydatki na :
- dofinansowanie budowy i remontów szamb, gnojowni-

ków, silosów, przydomowych oczyszczalni �cieków, zakupu pie-
ców co opalanych olejem opa³owym, drewnem, gazem, s³om¹
oraz regulatorów ci¹gu kominowego,                          +    4.090,-,

c) ustala siê nowe zadania rzeczowe tj.:
- opracowanie operatu wodno - prawnego      +    7.000,-,

           razem zwiêkszenia                                      5.590,-

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Skar-
bimierz.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591;
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 , Nr 214
poz.1806/ oraz art. 109  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych / Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 /- Rada
Gminy  Skarbimierz uchwala,  co  nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê przychody bud¿etu Gminy o kwotê
                                              3.168,-z³

 w tym;
 § 957 - nadwy¿ki z lat ubieg³ych.

§ 2. Zwiêksza siê dochody bud¿etu Gminy o kwotê      4.704,-z³
w tym;
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna          4.704,-z³
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ          4.704,-z³
§ 270 - �rodki na dofinans.w³asnych zad.bie¿¹cych gmin
             ( zw.gm.), pow. (zw.pow.),samorz¹dwojew.
   pozyskanych z innych �róde³
( dofinansowanie A.W.R.S.P.w do¿ywianie dzieci ppgr
  ucz¹cych siê w szko³ach podstawowych )

§ 3. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                               o kwotê        7.872,-z³
w tym:
I.  z m n i e j s z a   s i ê :
w tym:
Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo       85.000,-z³
   Rozdzia³ 01022 - Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t

                                                           5.000,-z³
oraz bad.monitor.poz.chem.i biolog.w tkan.zw.i

prod.poch.zwierz.
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia ( zakup kolczy-

ków dla zwierz¹t )
 - na podst. zmiany z  I/03 do ustawy w sprawie zwalcz.cho-

rób��obowi¹zek   znakowania od 1.I/03 przejê³a A.R i M.R.

Rozdzia³ 01095 - Pozosta³a dzia³alno�æ       80.000,-z³
§ 6610 - dot.cel.przekaz.gm. lub m.st.W-wie na inwest.i

zakupy inwest.real.na podst.porozum.m. j.s.t.
 ( program ISPA - wg podpisanego porozumienia gmina

nie finansuje  budowy sieci kanalizacyjnej ) .

Dzia³ 757 - Obs³uga d³ugu publicznego        60.000,-z³
Rozdzia³ 75702 - Obs³.pap.wart., kred.i po¿ycz.j.s.t.
§ 8070 - odsetki i dysk.od kraj.skarb.pap.wart.oraz po¿y-

czek i kredyt.                                       38.000,-
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych 22.000,-
               ( dot. odsetek od kredytów inwest. pobranych w

2003 r.,które winne byæ  zaliczone do wydatków inwest.zwi¹za-
nych z budow¹ hali sportowej)

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie             100,-z³
Rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe             100,-z³
§ 2320 - dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bie¿.
 real.na podst. Porozumieñ m.j.s.t.
( RS Z³obizna - real U.G.)
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Uchwa³a Nr VI/47/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany  bud¿etu  Gminy na 2003 rok.

Dzia³ 900 - Gosp.komun.i ochr.�rodowiska        7.900,-z³
Rozdzia³ 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochr.wód

                                              4.700,-z³
§ 2620 - dot.przedmiot.z bud¿etu dla poz.jednostek
sektora finansów publicznych

 (dotacja do �cieków w zw.z proponowan¹ zmian¹ ceny od 1.VI/03 )
Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg  3.200,-z³
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jedn.bud¿et.
    ( punkty �wietlne Skarbimierz Os.- real.U.G. )

          -----------------------------------------------
 razem zmniejszenia    153.000,-z³.

II . z w i ê k s z a   s i ê :

Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo        54.463,-z³
Rozdzia³ 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyj-

na wsi                                                          24.000,-z³
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jedn.bud¿et.
( budowa magistrali sieci wodoci¹gowej Lipki-Brzezina-

£ukowice Brz.
 - �rodki niezbêdne wg podpisanych umów + nadzór in-

westycyjny )
Rozdzia³ 01095 - Pozosta³a dzia³alno�æ        30.463,-z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000,-z³
( nagrody dla rolników )

§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych            4.000,-z³
( dofinans.rolników z tyt.kosztów utylizacji zwierz¹t )

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jedn.bud¿et.25.463,-z³
( dot.porozumienia w zakresie real.programu ISPA m.in.

Gmina winna wykupiæ grunty niezbêdne przy budowie sieci )

Dzia³ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w
ener.elektr.,gaz i wodê                                 61.100,-z³

Rozdzia³ 40002 - Dostarczanie wody        61.100,-z³
§ 2620 - dot.przedm. z bud¿etu dla poz.jedn.sek.finans.pu-

blicznych ( dotacja do zaopatrzenia w wodê w zwi¹zku z propo-
nowan¹ zmian¹ ceny od 01.VI/03)

Dzia³ 750 - Administracja publiczna                         100,-z³
Rozdzia³ 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ             100,-z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
           ( RS ¯³obiona - real.U.G.  )

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna          4.704,-z³
Rozdzia³  85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ          4.704,-z³
§  3110 - �wiadczenia spo³eczne
( real.GOPS - do¿ywianie uczniów ).

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 14.800,-z³
Rozdzia³ 85404 - Przedszkola        14.800,-z³
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                    12.300,-z³

           § 4110 - sk³adki na bezp..spo³eczne     2.200,-zl
§ 4120 - sk³adki na f-sz pracy         300,-z³
( skutki wdro¿enia Karty Nauczyciela - III etap)
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Dzia³ 900 - Gosp.komun.i ochr.�rodowiska     25.705,-z³
Rozdzia³ 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochr.wód

                                            11.505,-z³
§ 4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki    9.362,-z³
§ 4600 - kary i odszkodow.wyp³acane na rzecz   osób praw-

nych i innych j.s.t.                                2.143,-z³
( op³ata na rzecz Urzêdu Marsza³kowskiego )

Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                         14.200,-z³

§ 4270 - zakup us³ug remontowych 3.200,-z³
( remont punktów �wietlnych na Skarbimierzu Osiedle )
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jedn.bud¿et. 11.000,-z³
( o�wietlenie drogi £ukowice-Bierzów )

          ------------------------------------------------
      razem zwiêkszenia            160.872,-z³  .

§ 4. W wyniku dokonanych zmian ustala siê bud¿et Gminy
na 2003 rok w wysoko�ci;

1. Dochody bud¿etu Gminy              8.919.143,-z³
     w tym dotacje na zadnia zlecone i powierzone
                                                        544.249,-z³

2. Wydatki bud¿etu Gminy             11.308.611,-z³
     w tym  - wydatki na zadnia zlecone i powierzone
                                                         544.249,-z³

 - wydatki inwestycyjne    3.270.400,-z³

3. Przychody bud¿etu Gminy  2.919.668,-z³
     w tym -kredyt inwestycyjny    2.000.000,-z³
- kredyt termomodernizacyjny      130.000,-z³
   - nadwy¿ka z 2002 roku       789.668,-z³

4. Rozchody bud¿etu Gminy     530.200,-z³
   - sp³ata rat zobowi¹zañ d³ugoterminowych
      przypadaj¹cych na 2003 rok.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Skar-
bimierz.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591,  2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806) oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2003r. Nr 15
poz. 148 )- Rada Gminy  w   Skoroszycach   uchwala , co  nastê-
puje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/02 Rady Gminy w Skoroszycach z
dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

w za³¹czniku nr 1 - wykaz planowanych wydatków Gminy
Skoroszyce, które w 2002 roku nie wygasaj¹ z up³ywem roku
bud¿etowego w wierszach 2 i 3 , kolumna 7 w miejsce "31 mar-
ca 2003 r." wpisuje siê "30 czerwca 2003 r." a w wierszu 4 ko-
lumna 7 w miejsce "30  kwietnia 2003 r." wpisuje siê "31 lipca
2003 r."
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  Uchwa³a Nr VI/30/03
Rady Gminy w Skoroszycach

      z dnia  31marca 2003 r.

w sprawie zmieniany  uchwa³y w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych
w bud¿ecie Gminy Skoroszyce na rok 2002, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski
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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, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124  ust. 1 pkt. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z  2003r. Nr 15 poz. 148 ) - Rada Gminy  w Skoroszycach uchwa-
la,  co  nastêpuje:

§ 1. Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów:

W dziale 756 - Dochody  od osób prawnych, od
osób fizycznych i od  innych jednostek nie posiadaj¹cych oso-
bowo�ci prawnej

W rozdz. 75621 - Udzia³y gmin w podatkach
stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa

§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych
o kwotê       12.137,- z³

W dziale 758 - Ró¿ne rozliczenia
W rozdz. 75802 - Czê�æ podstawowa sub-

wencji ogólnej dla  gmin
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

o kwotê            662,- z³

W dziale 853 - Opieka spo³eczna
W rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze

oraz sk³adki na ubezpieczenia  spo³eczne
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

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

                                                            o kwotê        12.000,- z³

§ 2. Zwiêksza siê bud¿et  po stronie dochodów:

W dziale 758 - Ró¿ne rozliczenia
W rozdz. 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwen-

cji ogólnej dla  jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañ-

stwa      o kwotê        122.291,- z³

W dziale 853 - Opieka spo³eczna
W rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na   realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
                                                          o kwotê            9.000,- z³.

§ 3. Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków:

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholi-
zmowi

Wydatki bie¿¹ce:               o kwotê      25.000,- z³

W dziale 853 - Opieka spo³eczna
W rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze

oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Wydatki bie¿¹ce:         o kwotê         12.000,- z³.

§ 4. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków:

W dziale 600 - Transport i ³¹czno�æ
W rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
Wydatki bie¿¹ce - o kwotê       75.000,-z³

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
W rozdz. 70095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
Wydatki bie¿¹ce  o kwotê        10.000,-z³
W tym: wynagrodzenia i pochodne
Od wynagrodzeñ o kwotê          9.000,-z³

W dziale 750 - Administracja publiczna
W rozdz. 75023 - Urzêdy gmin
Wydatki bie¿¹ce -  o kwotê          7.007,-z³

W dziale 801 - O�wiata i wychowanie
W rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
Wydatki bie¿¹ce o kwotê          1.000,-z³

W dziale 853 - Opieka spo³eczna
W rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
wydatki bie¿¹ce -          o kwotê           9.000,-z³

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochro-
na �rodowiska

W rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
wydatki bie¿¹ce: o kwotê        16.485,-z³
z tego: dotacja przedmiotowa o kwotê       16.485,-z³

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
W rozdz. 92601 - Obiekty sportowe
wydatki maj¹tkowe        o kwotê          25.000,-z³.

§ 5.Wprowadza siê zmiany w planie finansowania inwe-
stycji zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwala podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski
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Uchwa³a   Nr VI/31/03
Rady Gminy w Skoroszycach

      z dnia  31 marca 2003  r.

 w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Skoroszyce na rok 2003.
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Plan zadañ inwestycyjnych gminy Skoroszyce na rok 2003

Lp Nazwa inwestycji Koszt 
inwestycji 

Termin realizacji �rodki 
bud¿etowe 

2003 

Inne (udzia³ 
mieszkañców) 

Uwagi 

4. Rozbudowa pawilonu 
sportowego 

700.000 2003/2004/2005 25.000   

 Razem 700.000  25.000   

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124  ust. 1 pkt.2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz. U.
z 2003  r. Nr 15 poz. 148 , Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594
i Nr 68 poz. 634)-  Rada Gminy w Skoroszycach  uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów:

W dziale 801 - O�wiata i wychowanie
80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ

bie¿¹cych   gmin, samorz¹dów województw, pozyskane z innych
�róde³              o kwotê    15.120,-z³

W dziale 853 - Opieka spo³eczna
W rozdz. 85313 - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowot-

ne op³acane za osoby  pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia spo-
³eczne

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na  realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami                  o kwotê  4.000,- z³

W rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze
oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na   realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami           o kwotê        7.434,- z³.
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Uchwa³a  Nr VII/36/03
Rady Gminy w Skoroszycach

      z dnia  29 kwietnia 2003  r.

 w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Skoroszyce na rok 2003.

§ 2. Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków:

W dziale 758 -  Ró¿ne rozliczenia
W rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
w tym: wydatki bie¿¹ce o kwotê     1.500,- z³.

§ 3. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków:

W dziale 801 - O�wiata i wychowanie
W rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
w tym: wydatki bie¿¹ce:             o kwotê    16.620,-z³

W dziale 853 - Opieka spo³eczna
W rozdz. 85313 - Sk³adki na ubezpieczenie

zdrowotne op³acane za osoby    pobieraj¹ce niektóre �wiadcze-
nia spo³eczne w tym: wydatki bie¿¹ce      o kwotê       4.000,- z³

W rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze
oraz sk³adki na ubezpieczenia  spo³eczne

w tym: wydatki bie¿¹ce          o kwotê        7.434,- z³.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VI/31/03

Rady Gminy w Skoroszycach
z dnia 31 marca 2003 r.



             Poz. 1444
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 74 - 6062 -

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271; 2003r. Nr 80, poz.717) art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,  Nr 111, poz.1279,  2000r. Nr 12,
poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz. 1268,  2001r.  Nr 5,
poz.42, Nr14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229,
Nr 154, poz,1804,  2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr
130, poz. 1112) i art. 85 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U.  Nr 80, poz. 717)
oraz w nawi¹zaniu do uchwa³y Rady Miejskiej w Strzelcach Opol-
skich Nr XXXVII/257/01 z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie przy-
st¹pienia do sporz¹dzania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie, doty-
cz¹cej terenu bazy zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich,
Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Strzelce Opolskie, dotycz¹cy terenu bazy zieleni miej-
skiej w Strzelcach Opolskich, zwany dalej planem, obejmuje
obszar okre�lony na za³¹czniku graficznym do niniejszej uchwa-
³y, na mapie w skali 1:2000.

2. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych te-

reny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodaro-
wania,

2) linii rozgraniczaj¹cych ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi, a tak¿e terenów niezbêd-
nych do wytyczenia �cie¿ek rowerowych,

3) terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicz-
nych oraz linii rozgraniczaj¹cych te tereny,

4) zasad zagospodarowania i u¿ytkowania terenów z
uwzglêdnieniem aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów w zakre-
sie ochrony �rodowiska.

§ 2. Nastêpuj¹ce okre�lenia stosowane w uchwale ozna-
czaj¹:

1) plan - ustalenia dotycz¹ce obszaru okre�lonego w § 1
uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunek planu - rysunek na mapie w skali 1:2000, który
stanowi za³¹cznik graficzny do uchwa³y,

3) teren - obszar wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem,

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - ka-
tegorie form zagospodarowania lub dzia³alno�ci lub grupy tych
kategorii, które s¹ dominuj¹ce na danym terenie lub obiekcie,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczaj¹ca
obszar, na którym dopuszcza siê wznoszenie budynków oraz
okre�lonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych
nie bêd¹cych liniami przesy³owymi i sieciowymi uzbrojenia te-
renu,
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Uchwa³a Nr  XII/148/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

 z dnia 23 lipca 2003r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Strzelce Opolskie, dotycz¹cego terenu bazy zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich.

6) us³ugi komercyjne, przez co nale¿y rozumieæ obiekty
wolno stoj¹ce lub lokale bêd¹ce czê�ci¹ innego budynku, prze-
znaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki,
zdrowia, rekreacji i sportu, bankowo�ci, handlu detalicznego i
rzemios³a, gastronomii oraz hotelarstwa,  dziel¹ce siê na:

a) us³ugi podstawowe, w ramach których prowadzona jest
dzia³alno�æ w zakresie lokalnej obs³ugi mieszkañców zespo³u
urbanistycznego,

b) us³ugi ponadpodstawowe, w ramach których prowa-
dzona jest dzia³alno�æ w zakresie obs³ugi ogólnomiejskiej,

7) us³ugi u¿yteczno�ci publicznej, przez co nale¿y rozu-
mieæ tereny i obiekty przeznaczone do wykonywania funkcji ad-
ministracyjnych, sakralnych, kultury, o�wiaty, nauki, s³u¿by zdro-
wia, ratownictwa oraz inne funkcje us³ugowe we wszelkich dzie-
dzinach o charakterze ogólnospo³ecznym,

8) urz¹dzenia towarzysz¹ce - obiekty technicznego wy-
posa¿enia i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i ga-
ra¿owe (trwale zwi¹zane z gruntem) oraz inne urz¹dzenia pe³-
ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec przeznaczenia podstawowego,

9) zieleñ o funkcjach rekreacyjnych - urz¹dzone zespo³y
zieleni o zró¿nicowanej wysoko�ci,  w tym zimozielonej, w tym
tak¿e terenowe elementy rekreacyjne takie jak place zabaw, bo-
iska i urz¹dzenia sportowe,

10) zieleñ o funkcjach ochronnych - zespo³y zieleni o zró¿-
nicowanej wysoko�ci, w tym zimozielonej bêd¹ce elementem
ochrony s¹siaduj¹cych terenów przed ha³asem,

11) przepisy szczególne - aktualne w momencie realiza-
cji uchwa³y przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy
bran¿owe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynika-
j¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych.

§ 3.1.Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu, o któ-
rym mowa w § 2 pkt.2.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) oznaczenia ogólne:
a) granica obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) symbole okre�laj¹ce przeznaczenie terenów,
2) oznaczenia okre�laj¹ce warunki, zasady i standardy

kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - nie-
przekraczalne linie zabudowy,

3. Pozosta³e oznaczenia graficzne na rysunku planu nie
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu, stanowi¹c jedynie infor-
macjê.

Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i szczegó³owe zasady zagospodarowa-

nia terenu

§ 4. 1.Wyznacza siê teren us³ug, oznaczony na rysunku
planu symbolem UC,

1) przeznaczenie terenu stanowi¹ us³ugi komercyjne lub
u¿yteczno�ci publicznej, o których mowa w § 2 pkt 6 i 7,
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2) w granicach terenu, o którym mowa w pkt. 1 dopuszcza
siê:

a) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu
wraz z jego zagospodarowaniem, do czasu realizacji ustaleñ
planu, w tym zachowanie i u¿ytkowanie istniej¹cego obiektu
mieszkalnego, pod warunkiem spe³nienia wymogów w zakre-
sie ochrony przed ha³asem oraz zapewnienia w³a�ciwej obs³u-
gi komunikacyjnej,

b) lokalizacjê mieszkañ towarzysz¹cych w ilo�ci nie wiêk-
szej ni¿ 45% ca³kowitej powierzchni zabudowy obiektu us³ugo-
wego,

c) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych,
d) urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym komunikacji i infrastruk-

tury technicznej,
e) elementów reklamowych i informacyjnych,
f) obiektów ma³ej architektury,
3) w granicach terenu, o którym mowa w pkt 1 zakazuje siê:
a) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprze-

da¿y wiêkszej ni¿ 2000 m2,
b) lokalizacji sk³adów oraz obiektów zwi¹zanych ze sk³a-

dowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacj¹ odpadów
oraz surowców wtórnych,

c) wydzielania dzia³ek nie maj¹cych dostêpu do drogi pu-
blicznej.

2. Ustala siê, dla terenu oznaczonego symbolem UC na-
stêpuj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
i urz¹dzania terenu:

1) dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych
budynków zgodnie  z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

2) formê nowych obiektów nale¿y dostosowaæ do skali,
ukszta³towania bry³y i detalu istniej¹cej zabudowy �ródmiejskiej
w Strzelcach Opolskich, w tym formy i wysoko�ci dachu, uk³adu
kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysoko�ci ogro-
dzenia,

4) wysoko�æ nowej i modernizowanej zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ trzech kondygnacji naziemnych,

5) remonty i rozbudowê istniej¹cych obiektów nale¿y pro-
wadziæ zgodnie  z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz
zasadami okre�lonymi w uchwale,

6) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy, nie mniej ni¿:
a) 10m od linii rozgraniczaj¹cej dzia³kê z drog¹  zbiorcz¹,
7) ustala siê obowi¹zek zapewnienia poszczególnym te-

renom w³a�ciwej ilo�ci stanowisk postojowych, w tym parkin-
gów terenowych i gara¿y, w ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 2 miejsca na jedno mieszkanie lub pokój hotelowy,
wliczaj¹c jedno miejsce parkingowe w gara¿u,

b) 1 miejsce na ka¿de 30 m2 powierzchni zabudowy us³u-
gowej,

8) dojazd do terenu odbywaæ siê bêdzie poprzez  istniej¹-
cy wjazd po³¹czony z ulic¹ zbiorcz¹ (ul. Opolska), na warunkach
uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi.

3.Ustala siê, dla terenu oznaczonego symbolem UC, obo-
wi¹zek wykonania projektu zagospodarowania terenu okre�la-
j¹cego zasady podzia³u na dzia³ki budowlane, w zale¿no�ci od
sposobu zainwestowania.

§ 5. Ustala siê tereny istniej¹cej zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW
-  u¿ytkowanie bez zmian, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 6. Wyznacza siê teren komunikacji, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem Z1/2 nr 94:

1) przeznaczenie terenu stanowi  ulica zbiorcza, w ci¹gu
drogi krajowej nr 94 oznaczona na rysunku planu symbolem
Z1/2 nr 94, o szeroko�ci zgodnej z lokalnymi - istniej¹cymi uwa-
runkowaniami,

2) dopuszcza siê lokalizacjê:
a) zieleni o funkcjach ozdobnych i ochronnych,
b) urz¹dzeñ komunikacji i infrastruktury technicznej, pe³-

ni¹cych s³u¿ebn¹ rolê wobec przeznaczenia podstawowego.

§ 7. 1.Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady obs³ugi w
zakresie infrastruktury technicznej:

1) sieci uzbrojenia technicznego nale¿y sytuowaæ w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic i przej�æ pieszych,

2) nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

3) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji niezale¿nych syste-
mów zaopatrzenia  w infrastrukturê techniczn¹.

2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹:

1) w granicach terenów oznaczonych w planie symbolem
UC nale¿y wyznaczyæ lokalizacjê stacji transformatorowych w
uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci, z zapewnieniem dostêpu trans-
portu i obs³ugi tych urz¹dzeñ.

2) nale¿y zapewniæ dostêp komunikacyjny do istniej¹cych
urz¹dzeñ elektroenergetycznych; dopuszcza siê wykorzystanie
stacji dla potrzeb terenów nowej zabudowy, pod warunkiem
uzgodnienia z zarz¹dc¹,

3) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiêdzy istniej¹cy-
mi obiektami sieciowymi   a projektowanym zainwestowaniem
terenu dopuszcza siê prze³o¿enie lub kablowanie sieci, po
uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci.

3.Ustala siê budowê sieci wodoci¹gowej w sposób za-
pewniaj¹cy obs³ugê projektowanych obszarów zabudowy, po-
przez po³¹czenie z ulic¹ zbiorcz¹ (ul. Opolska) w sposób nie
koliduj¹cy z istniej¹c¹ zabudow¹.

4.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzenia �cieków:
1) ustala siê obowi¹zek budowy kanalizacji sanitarnej ci-

�nieniowo - grawitacyjnej w uk³adzie mieszanym (rozdzielczym
i ogólnosp³awnym), poprzez po³¹czenie z ulic¹ zbiorcz¹ (ul. Opol-
ska)  w sposób nie koliduj¹cy z istniej¹c¹ zabudow¹,

2) �cieki bytowe, których dopuszczalny sk³ad okre�laj¹
przepisy szczególne, nale¿y odprowadzaæ do istniej¹cej sieci
kanalizacji ogólnosp³awnej,

3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej wszelkie dzia-
³ania w zakresie gospodarki �ciekowej musz¹ byæ powadzone
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

5.Ustala siê obowi¹zek budowy kanalizacji deszczowej
dla terenów projektowanej   zabudowy, poprzez po³¹czenie z
ulic¹ zbiorcz¹ (ul. Opolska)  w sposób nie   koliduj¹cy z istniej¹-
c¹ zabudow¹.

6.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ogrzewania:
1) docelowo z miejskiej sieci gazowej, lub sieci energe-

tycznej; �ród³em dostawy gazu, w zale¿no�ci od zapotrzebowa-
nia mocy bêdzie istniej¹cy gazoci¹g niskiego ci�nienia DN 200
po³o¿ony w ul. Opolskiej lub gazoci¹g �redniego ci�nienia
DN 150 po³o¿ony w ul. Mickiewicza,

2) do czasu realizacji systemów docelowych nale¿y sto-
sowaæ ogrzewanie gazowe lub olejowe, ze zbiorników stacjo-
narnych, lokalizowanych w granicach w³asno�ci, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi,

3) zakazuje siê lokalizowania kot³owni wykorzystuj¹cych
paliwo sta³e.

7.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz:
1) ustala siê docelowo obowi¹zek budowy sieci gazowej

�redniego ci�nienia, poprzez po³¹czenie z ulic¹ zbiorcz¹
(ul. Opolska)  w sposób nie koliduj¹cy z istniej¹c¹ zabudow¹, o
ile zaistniej¹ warunki techniczne i ekonomiczne,

2) gazyfikacja terenu powinna wynikaæ z opracowanej kon-
cepcji technicznej; opracowanie projektu gazyfikacji nale¿y po-
przedziæ analiz¹ okre�laj¹c¹ zasadno�æ inwestycji i uzyskanie
op³acalnych wyników ekonomicznych,
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3) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza siê korzy-
stanie ze zbiorników stacjonarnych, lokalizowanych w granicach
w³asno�ci, zgodnie z przepisami szczególnymi,

4) wobec istniej¹cego gazoci¹gu niskiego ci�nienia ustala
siê obowi¹zek zachowania odleg³o�ci zabudowy zgodnie z prze-
pisami szczególnymi.

8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady w zakresie usuwania
odpadów sta³ych:

1) nale¿y zarezerwowaæ miejsca, wyznaczone w ramach
poszczególnych posesji,   z zastosowaniem segregacji odpa-
dów.

2) wywóz odpadów komunalnych odbywaæ siê bêdzie na
zorganizowane wysypisko, dopuszczone przepisami szczegól-
nymi.

9.Ustala siê rozbudowê istniej¹cej sieci telekomunika-
cyjnej lub lokalizowanie nowej, na warunkach uzgodnionych z
operatorami sieci telekomunikacyjnej.

§ 8.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska
kulturowego.

1) przy lokalizacji nowej zabudowy nale¿y uwzglêdniaæ hi-
storyczne zwi¹zki przestrzenne,

2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe
podlegaj¹ ochronie prawnej,

3) w przypadku dokonania odkryæ zabytków archeologicz-
nych nale¿y zawiadomiæ niezw³ocznie w³a�ciw¹ S³u¿bê Ochrony
Zabytków, a prace ziemne wstrzymaæ,

4) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów arche-
ologicznych zostan¹ podjête ratownicze badania wykopalisko-
we, prowadzone przez uprawnionego archeologa,

5) wszelkie roboty ziemne i projekty z nimi zwi¹zane nale-
¿y uzgadniaæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

6) teren po³o¿ony jest w rejonie wystêpowania stanowisk
archeologicznych - inwestor zobowi¹zany jest do powiadomie-
nia Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków- Wydzia³u
Zabytków Archeologicznych o terminie rozpoczêcia i zakoñcze-
nia prac ziemnych.

§ 9.1.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska
przyrodniczego,

1) zakazuje siê lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, okre�lonych w przepisach szcze-
gólnych,

2) zakazuje siê odprowadzania �cieków bezpo�rednio do
wód gruntowych, powierzchniowych oraz gruntów,

3) przed podjêciem dzia³alno�ci na obszarach wyznaczo-
nych w planie, ustala siê obowi¹zek zdjêcia warstwy próchni-
czej z czê�ci przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz po-
wierzchnie utwardzone, a nastêpnie odpowiednie jej zagospo-
darowanie,

4) nakazuje siê uszczelnianie miejsc nara¿onych na za-
nieczyszczenie gleb i wód podziemnych, takich jak place ma-
newrowe, parkingi, z równoczesnym odprowadzeniem wód opa-
dowych do sieci kanalizacji deszczowej,

5) nakazuje siê utrzymywaæ i konserwowaæ istniej¹ce drze-
wa, a powsta³e ubytki uzupe³niaæ zgodnie z istniej¹cymi uwa-
runkowaniami przyrodniczymi,

6) uci¹¿liwo�æ wynikaj¹ca z charakteru prowadzonej dzia-
³alno�ci nie mo¿e przekraczaæ warto�ci dopuszczalnych na  gra-
nicy w³asno�ci terenu lub wyznaczonych decyzjami administra-
cyjnymi stref uci¹¿liwo�ci.

2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony przed ha³asem
zgodnie z przepisami szczególnymi:

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
UC obowi¹zuj¹ poziomy ha³asu dopuszczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemie�lniczymi,

2) na terenie, o którym mowa w pkt.1 obowi¹zuje utrzyma-
nie poziomu ha³asu poni¿ej dopuszczalnego lub na poziomie
okre�lonym w przepisach szczególnych.

Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe

§ 10. W obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹cy
teren przeznaczony do realizacji celów publicznych - teren ko-
munikacji oznaczony na rysunku planu symbolem Z1/2 nr 94.

§ 11. Zgodnie z art. 10 ust.3 i art. 36 ust.3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹
s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci, uiszczanej przez w³a�cicieli lub u¿ytkowników
wieczystych nieruchomo�ci objêtych niniejszym planem, w przy-
padku ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia miej-
scowego planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce w wysoko�ci 30%.

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Strzelec Opolskich.

§ 13. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty og³oszenia  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego. Wiceprzewodnicz¹cy Rady

Stanis³aw Kowalczykiewicz
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