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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806 / oraz art. 109 w zwi¹zku z art. 119 oraz art.124,
110 i 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 /oraz art. 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorial-
nego w latach 1999 -  2003 / Dz.U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983, Nr
162, poz.1119; 2000 r. Nr 95, poz. 1041; 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623; 2002 r. Nr 216, poz. 1826 /,
Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie Gmi-
ny Bia³a na 2003 rok.

ZWIÊKSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE DOCHODÓW
                                                                   o kwotê   62.053,00

Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo        o kwotê       3.000,00
Rozdzia³ 01022 - Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t

oraz  badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych  i bio-
logicznych w tkankach zwierz¹t i produktach   pochodzenia zwie-
rzêcego                                                               o  kwotê     3.000,00

§ 069 - Wp³ywy z ró¿nych op³at                     o  kwotê     3.000,00
Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotê

      38.000,00
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                                                         o  kwotê   38.000,00
§ 049 - Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez

jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych
ustaw                                                                  o  kwotê   30.000,00

§ 076 - Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym   w prawo w³a-
sno�ci                                                                         o  kwotê   8.000,00

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna              o kwotê    17.653,00
Rozdzia³ 85313 - Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acane  za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia    z pomo-
cy spo³ecznej                                                        o kwotê     6.714,00

§ 201 - Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa  na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom ustawami              o kwotê     6.714,00

Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze  oraz sk³adki  na
ubezpieczenia spo³eczne                                           o kwotê     7.002,00

§ 201 - Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa  na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom ustawami            o kwotê     7.002,00

Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ  o  kwotê    3.937,00
§ 201 - Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa  na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami  o kwotê     2.929,00

§ 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-
cych gmin, powiatów, samorz¹dów województw pozyskane    z
innych �róde³                                                        o kwotê     1.008,00

Dzia³ 750 - Administracja publiczna      o kwotê     3.400,00
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin                o  kwotê   3.400,00
§ 097 - Wp³ywy z ró¿nych dochodów   o  kwotê   3.400,00

ZMNIEJSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE PRZYCHODÓW
                                                                o kwotê   147.500,00.

§ 952 - Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów   na
rynku krajowym                                                                      o kwotê   147.500,00

ZWIÊKSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE WYDATKÓW
                                                                o kwotê   143.653,00.

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ       o kwotê      86.000,00
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotê      86.000,00
wydatki maj¹tkowe                                            o kwotê     86.000,00

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa                                                           o kwotê    10.000,00

Rozdzia³ 75404 - Komendy wojewódzkie policji
                                                                   o kwotê    10.000,00
wydatki maj¹tkowe                                          o kwotê     10.000,00
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                    o kwotê    17.653,00
Rozdzia³ 85313 - Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acane  za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia  z pomo-
cy spo³ecznej                                                        o kwotê     6.714,00

wydatki bie¿¹ce                                         o kwotê      6.714,00
Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze  oraz sk³adki

na ubezpieczenia spo³eczne                                           o kwotê     7.002,00
wydatki bie¿¹ce                                            o kwotê      7.002,00
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ    o  kwotê       3.937,00
wydatki bie¿¹ce                                        o kwotê      3.937,00
Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                                 o kwotê      20.000,00
Rozdzia³ 85404 - Przedszkola          o kwotê      20.000,00
wydatki bie¿¹ce                                         o kwotê     20.000,00
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska                                                                    o kwotê      10.000,00
Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic placów i dróg
                                                                 o kwotê      10.000,00
wydatki maj¹tkowe                                   o kwotê     10.000,00

ZMNIEJSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE WYDATKÓW
                                                                 o kwotê   229.100,00
Dzia³ 010 - Rolnictwa i ³owiectwo          o kwotê    187.500,00
Rozdzia³ 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyj-

na wsi                                                               o kwotê    187.500,00
wydatki maj¹tkowe                              o kwotê    187.500,00
Dzia³ 750 - Administracja publiczna   o kwotê      11.600,00
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin                 o  kwotê    11.600,00
wydatki bie¿¹ce                                            o kwotê      11.600,00
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi        o  kwotê     11.600,00
Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia            o kwotê      10.000,00
Rozdzia³ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
                                                                 o kwotê     10.000,00
rezerwy                                                                   o kwotê    10.000,00
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Uchwa³a  Nr V/51/2003
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 30 kwietnia  2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Bia³a na rok kalendarzowy 2003 .
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Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie      o kwotê    20.000,00
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe    o kwotê    20.000,00
wydatki bie¿¹ce                                              o kwotê     20.000,00.

§ 2. Wielko�æ bud¿etu po wprowadzonych zmianach wy-
nosi:

Plan dochodów bud¿etu                                14.421.190,00
Plan wydatków bud¿etu                                    15.256.340,00

Ró¿nicê pomiêdzy wielko�ci¹ dochodów a wydatków zrów-
nowa¿ono:

Nadwy¿k¹ bud¿etow¹ pochodz¹c¹ z wolnych �rodków
                                                                            - 406.650,00 z³
Przychody / kredyt /                                         - 428.500,00 z³
                                                                        ----------------------
                                                                             835.150,00 z³.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ
w Urzêdzie oraz na tablicach og³oszeñ na terenie Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717) oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i
Nr 154, poz. 1804, 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr
130, poz. 1112), Rada Gminy Bierawa uchwala:

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
fragmentu Gminy Bierawa i przyjmuje ustalenia planu jako prze-
pisy gminne.

§ 2. Plan obejmuje obszar wyznaczony granic¹ So³ectwa
Stara Ku�nia (zgodnie z ustaleniami okre�lonymi w uchwale
Nr XXV/251/2001 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 czerwca 2001r.
oraz Nr XXXVIII/334/2002 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 wrze-
�nia 2002 r.). Granice terenu objêtego  opracowaniem okre�la
rysunek planu - za³¹czniki graficzne w skali 1:5000 i 1:10000,
stanowi¹ce integraln¹ czê�æ uchwa³y.

§ 3. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mowa jest o
ustaleniu okre�lonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz
realizacji innego przeznaczenia terenu.

§ 4. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mowa jest o:
1/ planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia dotycz¹ce

obszaru okre�lonego § 2 niniejszej uchwa³y,
2/ rysunku planu -  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu

na mapie w skali 1:5000 oraz 1:10000, stanowi¹ce za³¹czniki
do niniejszej uchwa³y,

3/ przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ prze-
pisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikaj¹ce z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych,

1517

Uchwa³a Nr X/59/2003
Rady Gminy Bierawa

z dnia 8 sierpnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
dla So³ectwa Stara Ku�nia.

4/ u¿ytkowaniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
ustalony w planie rodzaj u¿ytkowania terenów w obrêbie obsza-
ru wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi, któremu winny byæ
podporz¹dkowane inne rodzaje u¿ytkowania okre�lone jako
dopuszczalne,

5/ u¿ytkowaniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
ustalony w planie rodzaj u¿ytkowania, który uzupe³nia u¿ytkowa-
nie podstawowe lub mo¿e z nim wspó³istnieæ na warunkach
okre�lonych w planie,

6/ terenach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ wydzie-
lone grunty pod drogi publiczne, wodne, urz¹dzenia i sieci infra-
struktury technicznej oraz wydzielone tereny us³ugowe o cha-
rakterze publicznym,

7/ intensywno�ci zabudowy - rozumie siê przez to stosu-
nek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych
budynku do powierzchni dzia³ek,

8/ inne nieuci¹¿liwe rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej nie
zaliczane do dzia³alno�ci wytwórczej lub magazynowej - nale¿y
przyjmowaæ rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej, nie posiadaj¹-
ce charakteru wytwórczego, przetwórczego lub magazynowego
oraz te rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej, których funkcjonowa-
nie nie narusza �rodowiska i warunków u¿ytkowych w stosunku
do otoczenia na skutek zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,
a tak¿e w wyniku ha³asu, wibracji lub promieniowania.

§ 5. Celem planu jest:
1/ okre�lenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

czaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach,
2/ okre�lenie linii rozgraniczaj¹cych ulice, place oraz dro-

gi publiczne wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi, a tak¿e tereny
niezbêdne do wytyczenia �cie¿ek rowerowych,

3/ okre�lenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów
publicznych oraz linii rozgraniczaj¹cych te tereny,

4/ okre�lenie zasad obs³ugi infrastruktury technicznej oraz
terenów przeznaczonych dla obs³ugi infrastruktury technicznej i
linii rozgraniczaj¹cych te tereny,
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5/ okre�lenie terenów podlegaj¹cych ochronie,
6/ szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym

zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska przy-
rodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawid³owego gospo-
darowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i le-
�nych.

§ 6. 1. Rozwi¹zania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu Gminy Bierawa (So³ectwo Stara
Ku�nia) s¹ regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowi¹cymi
tre�æ niniejszej uchwa³y, które zawieraj¹ zakazy, nakazy a tak¿e
zalecenia i warunki dopuszczenia odstêpstw od zakazów i naka-
zów zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu, wraz za³¹cznikami i
rysunkiem planu bêd¹cym za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y.

2. Realizacja nowych obiektów, a tak¿e zmiana zagospo-
darowania i sposobu u¿ytkowania terenu i obiektów, nie mo¿e
naruszaæ:

a) praw w³a�cicieli, u¿ytkowników i w³adaj¹cych s¹siadu-
j¹cymi terenami,

b) aktualnie obowi¹zuj¹cych norm technicznych, sanitar-
nych i przeciwpo¿arowych,

c) wymagañ ochrony �rodowiska,
d) wymagañ ochrony konserwatorskiej (je�li teren podle-

ga takowej ochronie),
e) innych wymagañ, a w szczególno�ci zwi¹zanych z go-

spodark¹ wodn¹ i geologi¹.

§ 7. 1. Dla prawid³owego funkcjonowania obszaru objête-
go planem wyznaczono tereny dla realizacji dzia³añ publicznych,
finansowanych w ca³o�ci lub czê�ci z bud¿etu pañstwa lub mia-
sta.

2. Ustalenie ust. 1 nie narusza stanu istniej¹cych terenów
o funkcjach publicznych, co w szczególno�ci dotyczy dróg i ulic o
charakterze ponadlokalnym.

3. Terenami publicznymi,  przeznaczonymi do obs³ugi ko-
munikacyjnej terenu objêtego planem s¹:

a) tereny przeznaczone dla realizacji dróg i ulic:
- drogi  zbiorcze, oznaczenie KZ,
- drogi lokalne, oznaczenie KL,
- drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
b) tereny przeznaczone dla realizacji �cie¿ek rowerowych -

w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg i ulic oraz wzd³u¿ duktów
le�nych i dróg polnych.

4. Obs³ugê obszaru objêtego planem w zakresie komuni-
kacji wraz z zieleni¹ izolacyjn¹ stanowi¹ drogi zbiorcze oznaczo-
ne symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojaz-
dowe oznaczone symbolem KD.

§ 8. 1. Na terenie objêtym niniejszym planem wystêpuj¹
wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref
ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronê, utrzymanie i za-
chowanie najwarto�ciowszych elementów i uk³adów zabytkowych
oraz kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia
nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednak¿e
z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmo-
nijny i zgodny z zabytkowym charakterem s¹siedniej zabudowy
oraz krajobrazu.

Strefa A - �cis³ej ochrony konserwatorskiej - obejmuje je-
dynie zabytkowy uk³ad urbanistyczny (ruralistyczny) pochodz¹cy z
1690 roku (wg oznaczenia na rysunku planu). Elementy dawne-
go uk³adu przestrzennego zachowa³y siê tu w stanie nieznacznie
zniekszta³conym, dziêki czemu stanowi¹ materialne �wiadectwo
historyczne. Nale¿y tu po³o¿yæ szczególny nacisk na zachowanie
historycznego uk³adu przestrzennego dróg, ulic, placów, linii za-
budowy, kompozycji wnêtrz urbanistycznych i zieleni. W strefie tej
obowi¹zuje bezwzglêdny priorytet wymogów konserwatorskich

nad prowadzon¹ wspó³cze�nie dzia³alno�ci¹ inwestycyjn¹,
gospodarcz¹ i us³ugow¹.

Na terenie strefy "A" wszystkie projekty wymagaj¹ce w
�wietle prawa budowlanego decyzji WZiZT nale¿y uzgodniæ i
zatwierdziæ u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków.

Strefa B - ochrony konserwatorskiej zachowanych ele-
mentów zabytkowych - obejmuje ochronê konserwatorsk¹ (wg
oznaczenia na rysunku planu):

- obiektów zabytkowych ujêtych w rejestrze zabytków, a
tak¿e ich otoczenia,

- obiektów zabytkowych wnioskowanych do objêcia ochro-
n¹ prawn¹ na podstawie wpisu do rejestru zabytków, a tak¿e
ich otoczenia,

- wiêkszo�æ obiektów o walorach kulturowych, objêtych
ochron¹ prawn¹ przepisami prawa miejscowego, a tak¿e ich
otoczenia,

- uk³adu budynków w bezpo�rednim s¹siedztwie ulic,
wchodz¹cych w sk³ad zabytkowych uk³adów ruralistycznych (uli-
ce okre�lone w strefie A - �cis³ej ochrony konserwatorskiej).

Powy¿sze podlega rygorom w zakresie utrzymania za-
sadniczych elementów rozplanowania istniej¹cej substancji
zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali nowej
zabudowy.

Na terenie strefy wszystkie projekty wymagaj¹ce w �wie-
tle prawa budowlanego decyzji WZiZT nale¿y uzgodniæ i za-
twierdziæ u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.

Strefa E - strefa ochrony ekspozycji - obejmuje obszary
posiadaj¹ce charakterystyczne dla regionu cechy krajobrazo-
wo-widokowe (fragment uk³adu urbanistycznego, uk³adu zie-
leni itp.). W strefie tej obowi¹zuje konieczno�æ wykonania stu-
diów widokowych w kierunku zgodnym z oznaczeniem graficz-
nym na rysunku planu. Zaleca siê tu ograniczenie wieszania i
stawiania reklam typu billboard, naruszaj¹cych odbiór este-
tyczny wyznaczonych obszarów widokowych.

Na terenie znajduj¹cym siê w obszarze widokowym stre-
fy wszystkie projekty wymagaj¹ce w �wietle prawa budowlane-
go decyzji WZiZT nale¿y uzgodniæ i zatwierdziæ u Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje obszar
znajduj¹cy siê w promieniu 50m od przedstawionych na ry-
sunku planu stanowisk archeologicznych. W szczególno�ci
okre�la siê, ¿e:

- inwestycje prowadzone w pobli¿u stanowisk archeolo-
gicznych winny byæ poprzedzone archeologicznymi badaniami
ratowniczymi,

- prace w obrêbie stanowiska archeologicznego lub w
jego pobli¿u musz¹ byæ uzgodnione  z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków w Opolu,

- wszelkie wiêksze prace ziemne prowadzone w pobli¿u
wyznaczonych stanowisk powinny mieæ zabezpieczone nadzo-
ry archeologiczne; "wiêksze prace ziemne" s¹ to  prace zwi¹za-
ne z realizacj¹ sieci wodoci¹gowej, gazowniczej, ciep³owni-
czej, wykopy pod fundamenty du¿ych budynków o charakterze
us³ugowym (supermarkety, hipermarkety), zak³adów produk-
cyjnych oraz prace zwi¹zane z budow¹ autostrad i dróg szyb-
kiego ruchu.

2. Na terenie objêtym planem znajduj¹ siê obiekty wpi-
sane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje siê w
za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cego jej inte-
graln¹ czê�æ. Obiekty te nale¿y chroniæ wed³ug zasad, którym
podlegaj¹ zgodnie z ustaw¹ z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie
dóbr kultury (Dz.U.Nr10, poz.48, z pó�n. zm). Odno�nie tych
obiektów zachodzi konieczno�æ uzgadniania wszelkich prac z
nimi zwi¹zanych z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
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3. Na terenie objêtym planem znajduj¹ siê równie¿ obiekty
o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków.
Lista tych obiektów znajduje siê w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y, stanowi¹cego jej integraln¹ czê�æ. Odno�nie tych obiek-
tów zachodzi konieczno�æ uzgadniania wszelkich prac z nimi
zwi¹zanych z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków.

4. Na terenie objêtym planem wyznaczono obiekty o war-
to�ciach kulturowych, reprezentuj¹ce walory regionalne. Lista
tych obiektów znajduje siê w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,
stanowi¹cego jej integraln¹ czê�æ. Wszelkie zmiany remontowe
i   modernizacyjne obiektów z tej grupy, znajduj¹cych siê poza
strefami ochrony konserwatorskiej, bêd¹ opiniowane pod wzglê-
dem konserwatorskim przez organy  administracji lokalnej.

Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji
lokalnej nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce zalecenia:

-zaleca siê zachowanie istniej¹cych spadków dachów (do-
puszcza siê do�wietlenie poddaszy w formie facjat i okien po³a-
ciowych), kszta³tu i podzia³u stolarki okiennej i drzwiowej, wy-
stroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych
materia³ów (kamieñ, drewno, dachówka, ceg³a klinkierowa nie
powinna byæ malowana),

- w wy¿szych obiektach dopuszcza siê zmiany parterów i
przystosowanie ich na potrzeby handlowo-us³ugowe. Projekto-
wane witryny powinny zachowywaæ podzia³y i osie pozosta³ej
stolarki w obiekcie (chyba, ¿e materia³y �ród³owe dokumentuj¹
inny wygl¹d parteru, a przebudowa  d¹¿y do powrotu do stanu
pierwotnego),

W trakcie przebudów, remontów i modernizacji nale¿y d¹-
¿yæ do maksymalnego utrzymania warto�ciowych cech regio-
nalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

5. Na terenie objêtym planem znajduj¹ siê uk³ady zieleni o
walorach zabytkowych, do których nale¿¹ lokalne uk³ady staro-
drzewu . Wszelkie prace z nimi zwi¹zane podlegaj¹ uzgodnieniu
z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

6. Gmina Bierawa nie wyró¿nia siê szczególnymi walora-
mi uk³adów zieleni parkowej i parkowo-pa³acowej - dominuj¹ tu
lasy, stanowi¹ce otulinê bioklimatyczn¹.

7. Przy ustalaniu warunków konserwatorskich nale¿y kie-
rowaæ siê nastêpuj¹cymi zasadami:

- utrwalenie dotychczasowej formy przestrzennej wsi w sy-
tuacji niewielkiego nawarstwienia w stosunku do formy pierwot-
nej,

- ochrona terenów przed niekontrolowan¹, pod wzglêdem
estetyki architektonicznej, zabudow¹ niedostosowan¹ do �ro-
dowiska kulturowego,

- wyeliminowanie czynników degraduj¹cych uk³ady histo-
ryczne jednostek osadniczych,

- adaptacja i modernizacja elementów zabudowy i krajo-
brazu do potrzeb wspó³czesnych,

- zagospodarowanie obiektów opuszczonych,
- rewaloryzacja warto�ci krajobrazowych, zachowanie i

adaptacja dawnych zagród ch³opskich i folwarków stanowi¹cych
warto�ci historyczne i krajobrazowe,

- wyeksponowanie regionalnej odrêbno�ci terenu,
- ochrona historycznego uk³adu przestrzennego i komuni-

kacyjnego jednostek osadniczych,
- now¹ zabudowê projektowaæ indywidualnie o podwy¿-

szonych kryteriach dostosowania, maj¹c na uwadze dostoso-
wanie do otoczenia oraz zachowanie równowagi elementów kra-
jobrazu historycznego tego regionu.

§ 9. 1. Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ obiekty
uznane za pomniki przyrody.

2. Adaptuje siê istniej¹c¹ zieleñ, zalecaj¹c regularne sto-
sowanie:

a) ciêæ pielêgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania

najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,
b) ciêæ technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwido-

wania zagro¿eñ dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomuni-
kacji, w budownictwie, wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych).

3. W uzasadnionych przypadkach, ustala siê wymianê
istniej¹cych drzew, powoduj¹cych zacienienie, zagra¿aj¹cych
bezpieczeñstwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urz¹dzeñ
technicznych a tak¿e przy pracach niwelacyjnych, na zieleñ o
wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na
wp³ywy zanieczyszczenia powietrza i gleby, gatunkowo odpo-
wiadaj¹cych warunkom siedliskowym terenu.

4. Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia zieleni na pla-
cach budów zgodnie z wymogami obowi¹zuj¹cych przepisów.

5. Nale¿y d¹¿yæ do zachowania fragmentów s³abo prze-
kszta³conych biocenoz ³¹kowych i zadrzewieñ o charakterze ³êgo-
wym. Ponadto wprowadza siê obowi¹zek zachowania i ochrony
wszystkich chronionych gatunków ro�lin i zwierz¹t oraz cennych
siedlisk przyrodniczych.

6. Wprowadza siê konieczno�æ ochrony wszystkich ujêæ
wodnych - indywidualnych i zbiorowych. W obszarze ich stref
ochronnych nie mo¿na lokalizowaæ obiektów i urz¹dzeñ, powo-
duj¹cych zagro¿enie dla funkcjonowania i czysto�ci ujêæ wody.
Ustalenie stref ochronnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo
wodne. Na rysunku planu naniesiona jest lokalizacja ujêcia
wody g³êbinowej wraz z orientacyjnym zarysem strefy ochrony
bezpo�redniej (granica jednostki terenowej WZ). Zagospoda-
rowanie terenów po³o¿onych w bezpo�rednim s¹siedztwie ujê-
cia zosta³o dostosowane do potrzeb wynikaj¹cych z decyzji o
ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia.

§ 10. W granicach okre�lonych w § 2 uchwa³y ustala siê
nastêpuj¹ce rodzaje przeznaczenia terenów:

- MN               -  tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej (brutto),

- MNU               -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i us³ugowej (brutto),

- MR -  tereny zabudowy zagrodowej (brutto),
- MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej wysokiej in-

tensywno�ci (brutto),
- UO -  tereny us³ug o�wiaty (brutto),
- UK -  tereny us³ug kultury (brutto),
- UH -  tereny us³ug handlu (brutto),
- UT -  tereny us³ug turystycznych (brutto),
- US -  tereny us³ug sportu (brutto),
- UI -  tereny us³ug innych (brutto),
- RL -  tereny lasów,
- RLU              -  tereny bazu transportu le�nego (brutto),
- S -  tereny sk³adów i magazynów,
- ZD -  tereny ogrodów dzia³kowych,
- RZ -  tereny zieleni ³êgowej, ³¹ki, pastwiska,
- RZW              -  tereny ³¹k i pastwisk, zieleñ ³êgowa, bez

mo¿liwo�ci zabudowy, zbiorniki wodne,
- ZCc              -  tereny cmentarzy,
- W -  tereny wód otwartych,
- WZ -  tereny ujêæ wody (brutto),
- RP -  tereny upraw ogrodniczych i produkcji

rolnej bez mo¿liwo�ci zabudowy ,
- IT -  tereny obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury

technicznej,
- KZ -  tereny dróg zbiorczych,
- KL -  tereny dróg lokalnych,
- KD -  tereny dróg dojazdowych.

§ 11. W granicach okre�lonych w § 2 uchwa³y ustala siê
przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿-
nych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu:
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symbol przeznaczenie 
terenu 

u¿ytkowanie 

podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego o niskiej intensywno�ci; 

max. wys. zabudowy � 11m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy 
dachu lub szczytu �cianki attykowej; 

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

MN tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej (brutto) 

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnêtrzne, obiekty i urz¹dzenia 
infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, budynki 
gospodarcze, gara¿e wolno stoj¹ce, parkingi 

max. wys. zabudowy: 

 �  dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do 
kalenicy dachu lub szczytu �cianki attykowej 

 �  dla gara¿y � 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu 
lub szczytu �cianki attykowej;  

dzia³alno�æ zwi¹zana z podstawowymi us³ugami bytowymi: handlu, 
gastronomii i nieuci¹¿liwego rzemios³a oraz inne nieuci¹¿liwe rodzaje 
dzia³alno�ci gospodarczej nie zaliczane do dzia³alno�ci wytwórczej lub 
magazynowej, prowadzone w obrêbie budynku mieszkalnego; 

zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej 
dzia³alno�ci gospodarczej i konieczno�æ zapewnienia miejsc 
parkingowych dla potencjalnych klientów w obrêbie inwestowanych 
dzia³ek; 

MR tereny zabudowy 
mieszkaniowej, 
zagrodowej (brutto) o 
niskiej intensywno�ci 
zabudowy         

podstawowe: tereny istniej¹cej i projektowanej zabudowy zagrodowej i 
jednorodzinnej, 

dla nowej zabudowy ustala siê dzia³ki o pow. min 600m2,  

max. wys. zabudowy � 11m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy 
dachu lub szczytu �cianki attykowej;dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

 

 dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnêtrzne, obiekty i urz¹dzenia 
infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, budynki 
gospodarcze, gara¿e wolno stoj¹ce, parkingi, 

max. wys. zabudowy: 

 �  dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do 
kalenicy dachu lub szczytu �cianki attykowej 

 �  dla gara¿y � 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu 
lub szczytu �cianki attykowej, 

budynki gospodarcze sytuowane w tylnej czê�ci dzia³ek 
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podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa 

mieszkaniowego  jednorodzinnego o niskiej intensywno�ci wraz z 
podstawowymi us³ugami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i 
rzemios³a oraz inne nieuci¹¿liwe rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej nie 
zaliczane do dzia³alno�ci wytwórczej lub magazynowej;  

max. wys. zabudowy � 11m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy 
dachu lub szczytu �cianki attykowej; 

ustala siê konieczno�æ zapewnienia miejsc parkingowych dla 

potencjalnych klientów w obrêbie inwestowanych dzia³ek;dodatkowe 
ustalenia  jak  w  §12 

MNU 

 

tereny mieszkaniowo - 
us³ugowe (brutto) o 
niskiej intensywno�ci 
zabudowy  

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnêtrzne, obiekty i urz¹dzenia 
infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹,  parkingi, 
budynki gospodarcze, gara¿e wolno stoj¹ce 

max. wys. zabudowy: 

 �  dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do 
kalenicy dachu lub szczytu �cianki attykowej 

 �  dla gara¿y � 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu 
lub szczytu �cianki attykowej 

podstawowe: obiekty handlu;dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 UH tereny us³ug handlu 
(brutto) 

dopuszczalne: budynki mieszkaniowe jednorodzinne z 
uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU, obiekty gastronomii i 
rzemios³a, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych 
oraz inne rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej nie zaliczane do dzia³alno�ci 
wytwórczej lub magazynowej, urz¹dzenia towarzysz¹ce, obiekty i 
urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, 
ulice dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi 

podstawowe: istniej¹ce obiekty us³ugowe pomagaj¹ce w organizowaniu 
i usprawnianiu ¿ycia gminy - adaptacja, zieleñ urz¹dzona, urz¹dzenia 
towarzysz¹ce;dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

UI tereny us³ug innych 
(brutto) 

dopuszczalne: obiekty handlu, rzemios³a, kultury i rozrywki, obiekty i 

urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, 

ulice dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi 

podstawowe: domy kultury, biblioteki, sale zabaw, kluby, obiekty kultu 

religijnego; dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 
UK tereny us³ug kultury 

dopuszczalne: zieleñ urz¹dzona, urz¹dzenia towarzysz¹ce, obiekty i 
urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, 

ulice dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi 

podstawowe: istniej¹ce szko³y i przedszkola - adaptacja, zieleñ 

urz¹dzona;  dodatkowe ustalenia  jak  w  §12  
UO tereny us³ug o�wiaty 

(brutto) 

dopuszczalne: obiekty us³ug sportu i rekreacji, kultury, urz¹dzenia 

towarzysz¹ce, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce 
funkcjê podstawow¹, ulice dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi; 

w przypadku ca³kowitego zaniku funkcji podstawowej dopuszcza siê 
adaptacjê jednostki na cele administracyjno- centrotwórcze, jak w zapisie 
dla jednostek AUC. 
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podstawowe: zajazdy i motele oraz pola namiotowe wraz z obs³uguj¹c¹ 
czê�ci¹ parkingow¹, infrastruktur¹ techniczn¹ i zapleczem socjalnym; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

UT tereny us³ug turystyki 
(brutto) 

dopuszczalne: zieleñ urz¹dzona, urz¹dzenia towarzysz¹ce, obiekty  
i urz¹dzenia infrastruktury  technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, 
ma³a gastronomia, obiekty sportu i rekreacji, ulice dojazdowe i 
wewnêtrzne 

podstawowe: tereny otwarte ³¹k i pastwisk , zieleñ ³êgowa RZ tereny ³¹k i pastwisk, 
zieleñ ³êgowa bez 
mo¿liwo�ci zabudowy 

dopuszczalne:  zmiana ukszta³towania terenu, urz¹dzenia 
uzupe³niaj¹ce, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej; 

wszelkie inwestycje zwi¹zane z u¿ytkowaniem dopuszczalnym mog¹ byæ 
realizowane pod warunkiem wcze�niejszego uzyskania pozytywnej opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody lub bieg³ego z zakresu ochrony 
przyrody. 

podstawowe: us³ugi sportu i rekreacji, boiska sportowe; dodatkowe 
ustalenia  jak  w  §12 

US 

 

tereny us³ug sportu 
(brutto) 

dopuszczalne: drobne obiekty handlu i gastronomii, kultury i rozrywki, 
place zabaw, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce 
funkcjê podstawow¹, parkingi, zieleñ urz¹dzona;  zakaz zabudowy 
kubaturowej, po³¹czonej trwale z gruntem - mo¿liwe zabudowania do 
20m2 powierzchni zabudowy stanowi¹ce elementy obs³ugi funkcji 
podstawowej, ulice dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi; 

w przypadku ca³kowitego zaniku funkcji sportowo-rekreacyjnej dopuszcza 
siê wprowadzenie zabudowy z uwarunkowaniami jak dla stref MNU 

podstawowe: gospodarka le�na RL tereny lasów, bez 
mo¿liwo�ci zabudowy 

dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, urz¹dzenia towarzysz¹ce 

podstawowe: tereny baz transportu le�nego, obs³ugi gospodarki le�nej � 
adaptacja 

RLU tereny obs³ugi 
gospodarki le�nej 

dopuszczalne: remonty i przebudowy obiektów, obiekty i urz¹dzenia 
infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ulice 
dojazdowe i wewnêtrzne  

 

podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, bez mo¿liwo�ci 
zabudowy - dopuszcza siê zabudowê gospodarsko-inwentarsk¹; 

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

RP tereny upraw 
ogrodniczych i produkcji 
rolnej, bez mo¿liwo�ci 
zabudowy  

dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia 

�ródpolne, urz¹dzenia infrastruktury technicznej,  

Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ uzupe³niaj¹cych tj. 
gospodarstwo rolne, hodowlane, ujêcia wody pitnej w przypadku braku 
technicznych mo¿liwo�ci ich lokalizacji poza obszarem funkcjonalnym.  

Ewentualne inwestycje winny byæ wyposa¿one w infrastrukturê 
zapobiegaj¹c¹ degradacji �rodowiska. Lokalizacja obiektów mog¹cych 
pogorszyæ stan �rodowiska podlega procedurze oddzia³ywania na 
�rodowisko i uzgodnieñ z w³a�ciwymi organami administracyjnymi i 
sanitarnymi. 

W ramach u¿ytkowania terenu d¹¿yæ do zachowania i wzbogacenia 
struktur ekologicznych (zakrzewienia i zadrzewienia).   
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Podstawowe: cmentarze ZCc tereny cmentarzy 

Dopuszczalne: zieleñ uporz¹dkowana, drobne obiekty sakralne oraz 
s³u¿¹ce obs³udze cmentarza, parkingi 

Na terenie 50m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy 
mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zak³adów produkcji 
¿ywno�ci, zak³adów gastronomicznych 

Podstawowe: zbiorniki wodne - adaptacja, projektowane stawy  W 

 

tereny wód otwartych 

Dopuszczalne: obiekty obs³uguj¹ce, niewielkie (do 35m
2
) kubatury 

nietrwale zwi¹zane z gruntem, zagospodarowanie w celach 
rekreacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, ulice dojazdowe i 
wewnêtrzne, parkingi 

IT tereny obiektów i 
urz¹dzeñ infrastruktury 
technicznej  (brutto) 

Podstawowe: tereny obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej  

( obiekty elektro-energetyczne, wodno-kanalizacyjne, itp.) 

 

 Dopuszczalne:  remonty i przebudowy, zieleñ zorganizowana, tereny 
rekreacyjno-sportowe bez zabudowy kubaturowej, ulice dojazdowe i 
wewnêtrzne 

Podstawowe: tereny baz obs³uguj¹cych tereny transportu, sk³ady, 
magazyny - adaptacja;   dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

S tereny sk³adów 

Dopuszczalne:  remonty i przebudowa, urz¹dzenia towarzysz¹ce, 

przemys³, us³ugi rzemios³a, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej 
obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ulice dojazdowe i wewnêtrzne, 

 

Symbol Przeznaczenie 
terenu 

u¿ytkowanie 

Podstawowe: tereny ko�cio³a , obiekty religijno - sakralne; dodatkowe 
ustalenia  jak  w  §12 

D1  UK tereny us³ug kultury 

Dopuszczalne: domy kultury, biblioteki, adaptacja, zieleñ urz¹dzona, 
urz¹dzenia towarzysz¹ce, remonty i zagospodarowanie terenu zgodnie z 
przeznaczeniem, parkingi, ulice dojazdowe i wewnêtrzne; obiekty i 
urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹ 

Podstawowe: tereny otwarte ³¹k i pastwisk, zieleñ ³êgowa, hodowlane i 
rekreacyjne zbiorniki wodne 

D2 RZW tereny ³¹k i pastwisk, 
zieleñ ³êgowa, bez 
mo¿liwo�ci 
zabudowy Dopuszczalne: urz¹dzenia uzupe³niaj¹ce, urz¹dzenia infrastruktury 

technicznej, zmiana ukszta³towania terenu 

Podstawowe: projektowana strefa zieleni dzia³kowej, dzia³ki o pow. min. 
3 ary wprowadzanie zabudowy altanowej, wysoko�æ zabudowy 3 - 4,5m

2
, 

powierzchnia zabudowy 20-25m
2
, teren wymaga opracowania projektu 

zagospodarowania terenu i uzbrojenia w sieæ wod-kan i energetykê, na 
terenie nale¿y zaprojektowaæ budynek administracyjno-socjalny, 
magazyny i sanitariaty, ponadto nale¿y zaprojektowaæ parking na 
samochody osobowe, 

Zakaz wzoszenia obiektów przeznaczonych dla sta³ego pobytu ludzi 
(obiektów mieszkalnych) oraz obiektów s³u¿¹cych hodowli zwierz¹t lub 
dzia³alno�ci wytwórczej i us³ugowej; Dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

D3 ZD tereny ogrodów 
dzia³kowych 

Dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej 
obs³uguj¹cej funkcjê podstawow¹, urz¹dzanie stref wypoczynkowo-
rekreacyjnych, place zabaw dla dzieci, ulice dojazdowe i wewnêtrzne, 
parkingi 
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Podstawowe: tereny ujêæ wody i stacje pomp Zak³adów  Azotowych Kêdzierzyn, 
modernizacje i zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem Wymagana strefa 
bezpo�rednia i po�rednia ujêæ wody. 

D4 WZ tereny ujêcia wód 

Dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê 
podstawow¹, modernizacje; 

Podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego o wysokiej intensywno�ci;  

Przewidywana rozbudowa osiedla i uzupe³nianie us³ug towarzysz¹cych 

Max. wys. zabudowy � 15m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub 
szczytu �cianki attykowej; Dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

D5 MW tereny mieszkaniowe 
(brutto) o wysokiej 
intensywno�ci 
zabudowy 

Dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnêtrzne, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury 
technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, budynki gospodarcze, gara¿e 
wolnostoj¹ce, parkingi 

Max. wys. zabudowy: 

 �  dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub 
szczytu �cianki attykowej 

 �  dla gara¿y � 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu 
�cianki attykowej;  

dzia³alno�æ zwi¹zana z podstawowymi us³ugami bytowymi: handlu, gastronomii i 
administracji prowadzona w parterach budynków mieszkalnych 

Podstawowe: zajazdy i motele oraz pola namiotowe wraz z obs³uguj¹c¹ czê�ci¹ 
parkingow¹, infrastruktur¹ techniczn¹ i zapleczem socjalnym; 

zakaz inwestowania i budowy obiektów kubaturowych, na stale zwi¹zanych z 
gruntem, na terenach lasów pañstwowych; dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

D6 UT tereny us³ug  

turystyki (brutto) 

Dopuszczalne: zieleñ urz¹dzona,urz¹dzenia towarzysz¹ce, obiekty i urz¹dzenia 
infrastruktury  technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ma³a gastronomia, 
obiekty sportu i rekreacji, ulice dojazdowe i wewnêtrzne 

Podstawowe: projektowana strefa budownictwa mieszkaniowego  jednorodzinnego o 
niskiej intensywno�ci  jako jednostka terenowa obs³uguj¹ca  jednostkê D2 RZW, wraz 
z podstawowymi us³ugami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemios³a 
oraz inne nieuci¹¿liwe rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej nie zaliczane do dzia³alno�ci 
wytwórczej lub magazynowej;  

max. wys. zabudowy � 11m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub 
szczytu �cianki attykowej; 

ustala siê konieczno�æ zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w 
obrêbie inwestowanej dzia³ki;dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

D7 MNU 

 

tereny mieszkaniowo � 
us³ugowe (brutto) o 
niskiej intensywno�ci 
zabudowy  

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnêtrzne, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury 
technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹,  parkingi, budynki gospodarcze, gara¿e 
wolno stoj¹ce 

max. wys. zabudowy: 

 �  dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub 
szczytu �cianki attykowej 

 �  dla gara¿y � 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu 
�cianki attykowej 
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podstawowe: tereny przeznaczone na us³ugi ró¿ne, których uci¹¿liwo�ci 
nie wykrocz¹ poza granice jednostki terenowej; nale¿y wprowadziæ pas 
zieleni izolacyjnej w bezpo�rednim s¹siedztwie terenów mieszkaniowych; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

D8 U tereny us³ug ró¿nych 
(brutto)  

dopuszczalne: zieleñ urz¹dzona, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury 
technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ulice dojazdowe i 
wewnêtrzne, modernizacje i rozbudowa obiektów;  

potrzeby parkingowe dla samochodów osobowych i dostawczych 
zbilansowane w ramach zagospodarowanego obszaru 

podstawowe: pola namiotowe wraz z obs³uguj¹c¹ czê�ci¹ parkingow¹, 
infrastruktur¹ techniczn¹ i zapleczem socjalnym; 

zakaz inwestowania i budowy obiektów kubaturowych, na stale 
zwi¹zanych z gruntem; zakaz naruszania istniej¹cego drzewostanu; 

ewentualne obiekty socjalne wykonane w sposób umo¿liwiaj¹cy ich 
demonta¿; dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

D9 UT tereny us³ug  

turystyki bez 
mo¿liwo�ci 
zabudowy (brutto) 

dopuszczalne: zieleñ urz¹dzona, urz¹dzenia infrastruktury  technicznej 
obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, obiekty sportu i rekreacji nie 
wymagaj¹ce wykonywania fundamentów lub innych elementów 
zag³êbionych na trwa³e w gruncie, ulice dojazdowe i wewnêtrzne; 

dopuszcza siê mo¿liwo�æ ustawiania drewnianych domków letniskowych, 
niefundamentowanych, o powierzchni po obrysie parteru nie wiêkszej ni¿ 
20m

2
 i o wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 6,0m 

 

klasa ulicy Sym bol przeznaczenie terenu szeroko�æ w lin iach

rozgraniczaj¹cych

KZ K1Z1/2 U lica zbiorcza � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 25m

K2Z1/2 U lica zbiorcza � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 25m

m inim alna odleg ³o�æ projektowanej zabudowy od krawêdzi jezdni:

- na obszarze n iezabudowanym  lub w przypadku wystêpowania pojedynczych zabudowañ - 15m

- na obszarze zabudowanym  o czyte lnej lin ii zabudowy - w  lin ii zabudowy, jednak n ie b li¿ej n i¿ 8m

- na obszarze zabudowanym  o n ieczyte lnej lin ii zabudowy - n ie b li¿ej n i¿ 10m

KL (D )K20L1/2 U lica lokalna � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 12m

(D)K21L1/2 U lica lokalna � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 12m

(D)K22L1/2 U lica lokalna � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 12m

(D)K23L1/2 U lica lokalna � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 12m

(D)K24L1/2 U lica lokalna � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 12m

(D)K25L1/2 U lica lokalna � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 12m

(D)K26L1/2 U lica lokalna � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 12m

(D)K27L1/2 U lica lokalna � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 12m

m inim alna odleg ³o�æ projektowanej zabudowy od krawêdzi jezdni:

- na obszarze n iezabudowanym  lub w przypadku wystêpowania pojedynczych zabudowañ - 10m

- na obszarze zabudowanym  o czyte lnej lin ii zabudowy - w  lin ii zabudowy, jednak n ie b li¿ej n i¿ 5m

- na obszarze zabudowanym  o n ieczyte lnej lin ii zabudowy - n ie b li¿ej n i¿ 7m

KD (D )K40D1/2 U lica dojazdowa � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 10m

(D)K41D1/2 U lica dojazdowa � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 10m

(D)K42D1/2 U lica dojazdowa � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 10m

(D)K43D1/2 U lica dojazdowa � w m iejscu istn ie j¹cej drog i 10m

m inim alna odleg ³o�æ projektowanej zabudowy od krawêdzi jezdni:

- na obszarze n iezabudowanym  lub w przypadku wystêpowania pojedynczych zabudowañ - 8m

- na obszarze zabudowanym  o czyte lnej lin ii zabudowy - w  lin ii zabudowy, jednak n ie b li¿ej n i¿ 4m

- na obszarze zabudowanym  o n ieczyte lnej lin ii zabudowy - n ie b li¿ej n i¿ 5m
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- w przypadku ulic i dróg adaptowanych linie rozgranicza-
j¹ce o odpowiedniej szeroko�ci prowadzone s¹ zawsze syme-
trycznie w stosunku do osi istniej¹cego �ladu jezdni,

- w przypadku ulic i dróg projektowanych o� jezdni nale¿y
prowadziæ zgodnie z osi¹ linii rozgraniczaj¹cych,

- niektóre drogi i ulice posiadaj¹ lokalne przewê¿enia
(zgodnie z rysunkiem planu), co wynika z istniej¹cego zagospo-
darowania terenu - przewê¿enia te nie powoduj¹ utrudnienia
we w³a�ciwym przeprowadzeniu korony jezdni ,

- w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê
mo¿liwo�æ wystêpowania istniej¹cych ogrodzeñ dzia³ek oraz
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

- w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê
równie¿ mo¿liwo�æ stawiania nowych ogrodzeñ, jednak tylko w
przypadku uzupe³nienia przerw w linii ogrodzeñ istniej¹cych,

§ 12. Na terenach o których mowa w § 11, ustala siê na-
stêpuj¹ce lokalne warunki i zasady:

1. Adaptuje siê istniej¹ce obiekty w dobrym stanie tech-
nicznym oraz uzasadnione zobowi¹zania lokalizacyjne, które
spe³niaj¹ wymogi w zakresie warunków technicznych na pod-
stawie przepisów szczególnych.

2. Zmiany adaptowanego obiektu musz¹ uwzglêdniaæ
odleg³o�ci od s¹siednich budynków okre�lone w przepisach
prawa budowlanego, dotycz¹ce ochrony przeciwpo¿arowej i
warunków o�wietleniowych.

3. Adaptuje siê przebiegi istniej¹cej infrastruktury komu-
nalnej z mo¿liwo�ci¹ wprowadzenia korekt i przek³adek w³a-
snym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z w³a-
�cicielami sieci i urz¹dzeñ.

4. Umo¿liwia siê podzia³, scalanie oraz wtórny podzia³ dzia-
³ek budowlanych:

- zgodnie z liniami podzia³u na dzia³ki budowlane,
- prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczaj¹cych

jednostki terenowe lub do linii istniej¹cego podzia³u w³asno-
�ciowego,

- w inny sposób, w przypadku sporz¹dzania planu realiza-
cyjnego dla wiêkszego za³o¿enia (np. osiedla domów jednoro-
dzinnych).

5. Linie zabudowy i odleg³o�ci projektowanych  obiektów
od granic dzia³ek zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Prawa
budowlanego i z uwzglêdnieniem zapisu w pkt. 2.

6. Wymienione w pkt. 5 odleg³o�ci priorytetowo dostoso-
waæ do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i
obs³ugi dla elementów obs³ugi komunikacyjnej i infrastruktury
technicznej, z zachowaniem zasad i warunków okre�lonych w
przepisach szczególnych (minimalna odleg³o�æ od krawêdzi
jezdni, strefy ochronne sieci itp.).

7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty ku-
baturowe musz¹ nawi¹zywaæ skal¹ i usytuowaniem na dzia³ce
(w przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do
obiektów bezpo�rednio s¹siaduj¹cych z planowan¹ inwesty-
cj¹. W zakresie projektowanych uzupe³nieñ zabudowy nale¿y
dostosowaæ siê do istniej¹cej zabudowy, zachowuj¹c tê sam¹
wysoko�æ obiektu i charakter dachu oraz utrzymuj¹c istniej¹ce
linie zabudowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê odstêp-
stwa od zasad wymienionych w pkt.7, jednak odstêpstwa te
nale¿y uzgodniæ z architektem miejskim.

9. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny
zorganizowanej dzia³alno�ci inwestycyjnej, przed przyst¹pieniem
do realizacji przedsiêwziêæ budowlanych nale¿y:

- w przypadku nieczytelnego lub nieekonomicznego po-
dzia³u w³asno�ciowego (np. dzia³ki zbyt w¹skie i d³ugie lub brak
w³asno�ci wydzielonej pod obs³ugê komunikacyjn¹ -  przepro-
wadziæ scalenie dzia³ek i nastêpnie wtórny ich podzia³, wg przy-
gotowanego i uzgodnionego szczegó³owego projektu zagospo-

darowania, uwzglêdniaj¹cego podstawowe potrzeby zwi¹zane
z obs³ug¹ terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-us³ugo-
wych,

- w przypadku czytelnego podzia³u w³asno�ciowego - przy-
gotowaæ i uzgodniæ szczegó³owy projekt zagospodarowania,
uwzglêdniaj¹cy podstawowe potrzeby zwi¹zane z obs³ug¹ tere-
nów mieszkaniowych i mieszkaniowo-us³ugowych.

10. Dla jednostek, przez które przebiegaj¹ g³ówne prze-
wody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu),
ustala siê konieczno�æ przeprowadzenia szczegó³owych uzgod-
nieñ z ich dysponentami ze wzglêdu na wymagan¹ strefê ochron-
n¹ tych sieci.

11. Wzd³u¿ wszystkich cieków wodnych wprowadza siê
zakaz dzia³alno�ci inwestycyjnej w pasie szeroko�ci 5m od góry
skarpy, za wyj¹tkiem robót regulacyjnych i zwi¹zanych z utrzyma-
niem koryta.

12. Okre�la siê konieczno�æ przestrzegania przepisów,
dotycz¹cych dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku,
w obrêbie wszystkich jednostek terenowych, których te przepisy
dotycz¹.

13. W przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹, s¹siaduj¹cych bezpo�rednio z obszarami o zna-
cz¹cych warto�ciach przyrodniczych okre�la siê konieczno�æ
zachowania mo¿liwie szerokiej strefy ekotonowej (granica eko-
systemów le�nych z ekosystemem ³¹k, pól, pastwisk, wód, itp.),
charakteryzuj¹cej siê szczególnie wysokim stopniem ró¿norod-
no�ci biologicznej, pozostawionej w dotychczasowym u¿ytko-
waniu (bez mo¿liwo�ci zabudowy).

§ 13. Obs³ugê obszaru objêtego planem w zakresie infra-
struktury technicznej ustala siê nastêpuj¹co:

1. Na terenie objêtym planem adaptuje siê istniej¹ce sie-
ci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziem-
nej, obs³uguj¹cej przedmiotowy teren i tereny s¹siednie. Za-
pewnia siê mo¿liwo�æ dokonywania ich remontów i przebudo-
wy.

2. Na terenie So³ectwa zabezpiecza siê mo¿liwo�æ prze-
prowadzania obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w
obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi, ulice oraz innych jedno-
stek terenowych.

3. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu grupo-
wego "Korzonek", z mo¿liwo�ci¹ jego rozbudowy dla nowych
terenów rozwojowych. Ujêcie wody dla wodoci¹gu stanowi¹ dwie
studnie g³êbinowe - zasadnicza i awaryjna.

Przed przy³¹czeniem siê do sieci wodoci¹gowej wymaga-
ne jest uzyskanie od jej w³a�ciciela warunków przy³¹czenia oraz
pó�niejsze ich spe³nienie.

4. Na terenie So³ectwa istnieje odpowiednio zorganizo-
wany system odprowadzania �cieków. Proponuje siê rozwój
systemu kanalizacyjnego, który zgodnie z wcze�niejszymi kon-
cepcjami powinien byæ oparty na szkielecie uk³adu kolektorów
sanitarnych i przepompowni, odprowadzaj¹cych �cieki do oczysz-
czalni �cieków w Kotlarni, a wody deszczowe do cieków wod-
nych. Je¿eli w 2010 roku oczyszczalnia w Kotlarni nie przed³u¿y
pozwolenia wodno prawnego, to �cieki bêd¹ odprowadzane
specjalnym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni �cieków
Zak³adów Azotowych  w Kêdzierzynie-Ko�lu. Do czasu realizacji
i uruchomienia systemu kanalizacji na terenach nieskanalizo-
wanych ustala siê ¿e:

- w celu odprowadzania �cieków gospodarczo-bytowych
nale¿y stosowaæ szczelne zbiorniki bezodp³ywowe do groma-
dzenia nieczysto�ci lub lokalne urz¹dzenia biologicznego ich
oczyszczania,

- w celu odprowadzenia wód deszczowych nale¿y prze-
prowadziæ kryte kana³y do najbli¿szych cieków, potoków; dopusz-
cza siê zagospodarowanie tych wód w granicy inwestowanego
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terenu; �cieki opadowe nale¿y odprowadzaæ do odbiorników
(cieków powierzchniowych lub gruntu) po uprzednim ich oczysz-
czeniu w stopniu wymaganym obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczegó³owymi.

Przed przyst¹pieniem do dzia³añ inwestycyjnych nale¿y
uzyskaæ uzgodnienia i warunki dla odprowadzania �cieków i
wód od w³a�ciwego organu uzgadniaj¹cego.

5. Ustala siê zaopatrzenie obiektów i terenu w energiê
elektryczn¹ z istniej¹cego i projektowanego uk³adu linii napo-
wietrznych i kablowych oraz stacji transformatorowych, na wa-
runkach okre�lonych przez gestora sieci.

Przed przyst¹pieniem do dzia³añ inwestycyjnych nale¿y
uzyskaæ warunki przy³¹czenia do sieci energetycznej. Nale¿y w
szczególno�ci uzyskaæ informacjê na temat wielko�ci  stref
ochronnych od linii energetycznych oraz bezwzglêdnie siê do
nich dostosowaæ.

6. Na terenie So³ectwa nie istnieje system sieciowego
zaopatrzenia w gaz. Mieszkañcy korzystaj¹ z gazu dostarczane-
go butlami. Ewentualne zaopatrzenie So³ectwa w gaz sieciowy
uzale¿nione jest od Zak³adu Gazowniczego w Opolu. Obecnie
znaczne rozproszenie mieszkañców ca³ej Gminy Bierawa oraz
wysokie koszty gazyfikacji powoduj¹, ¿e nie planuje siê ¿adnych
inwestycji w tym zakresie.

7. Ustala siê zaopatrzenie w ciep³o mieszkañców So³ec-
twa dla przygotowania ciep³ej wody i dla celów grzewczych po-
przez wykorzystanie alternatywnie:

- istniej¹cej sieci energetycznej,
- zastosowanie lokalnych, proekologicznych urz¹dzeñ cie-

p³owniczych.
Zaleca siê wymianê lub usprawnienie obecnie stosowa-

nych, indywidualnych systemów ogrzewania wêglowego w celu
zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla �rodowiska.

8. W Gminie Bierawa dzia³a w³a�ciwie zorganizowany sys-
tem odprowadzania odpadów komunalnych. Gmina dysponuje
du¿ym, nowoczesnym, posiadaj¹cym du¿e rezerwy sk³adowi-
skiem odpadów, posiadaj¹cym system zabezpieczeñ technicz-
nych, chroni¹cych �rodowisko przed zagro¿eniami. Gospodar-
kê odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami szczegó³owymi.

9. System telekomunikacyjny w Gminie Bierawa rozwija
siê w sposób zadowalaj¹cy. Indywidualne mo¿liwo�ci przy³¹-
czenia siê do sieci uzale¿nione s¹ od rezerw technicznych ope-
ratora i bezpo�rednio z nim uzgadniane.

§ 14. 1. Ustalenia niniejszego planu s¹ zgodne z general-
nymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Bierawa".

§ 15.1. Na obszarze planu stawkê procentow¹ do okre-
�lenia wymiaru jednorazowej op³aty wzrostu warto�ci nierucho-
mo�ci (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala siê w
wymiarze 30%.

2. W odniesieniu do gruntów bêd¹cych w³asno�ci¹ Gmi-
ny jednorazowa op³ata w przypadku zbycia nieruchomo�ci nie
bêdzie pobierana.

§ 16.1. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹
moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Bierawa i jego zmian zawarte w
uchwa³ach:

- uchwa³a Nr VI/39/94 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 grud-
nia 1994 r. (Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 28 poz. 243 ).

§ 17. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i na tablicy Urzêdu Gminy Biera-
wa.

§ 18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bierawa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr  X/ 59 /2003

Rady Gminy Bierawa
z dnia 8 sierpnia 2003r.

§ 1. WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZA-
BYTKÓW

Ochrona wg § 8 pkt.2 nn. uchwa³y

Adres
(lokalizacja)

Okre�lenie obiektu Czas powstaniaOpis obiektu Okre�lenie
stylu

Numer rejestru
zabytków,
data wpisu

Okre�lenie granic ochrony
prawnej, uwagi

ul. Brzozowa Le�niczówka XIX w. murowany
tynkowany

2115/85

§ 2. WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
Ochrona wg § 8 pkt.3 nn. uchwa³y

ulica numer typ datowanie

ul. Brzozowa drewniana kapliczka
�w. Jana Nepomucena

Zbudowana wg  tradycji w 1690 r.

wie¿a obserwacyjna, murowana prze³om XIX i XX w.

dom ³owczego, murowany prze³om XIX i XX w.

stajnia ³owczego, murowana prze³om XIX i XX w.

stodo³a ³owczego, murowana prze³om XIX i XX w.

§ 3. WYKAZ OBIEKTÓW O WARTO�CIACH KULTURO-
WYCH

Ochrona wg § 8 pkt.4 nn. uchwa³y

ulica numer typ Datowanie uwagi

Wieczorka 5 dom murowany, prze³om XIX i XX w.

Wieczorka 9 dom murowany, prze³om XIX i XX w.

Wieczorka 22 dom murowany, prze³om XIX i XX w.

Wieczorka 26 dom murowany, II po³owa XIX w.

Wieczorka 56 dom murowany, lata 30-te XX w.

§ 4. WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
Ochrona wg § 8 pkt.1 nn. uchwa³y

Lp. Nr na 
planie 

typ stanowiska chronologia nr rejestru 
zabytków 

Lokalizacja uwagi 

1 Ar3D grodzisko   -1000m na po³udniowy zachód od wsi, 
oko³o 200m na zachód od le�niczówki 
Stêpnica nad strumieniem Przykopa 
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Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
So³ectwo Stara Ku�nia

Skala 1:10000
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Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
So³ectwo Stara Ku�nia (tereny zainwestowane)

Skala 1:5000
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 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,
2003r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 10 ust. 1 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 12, poz. 136, 2002 r. Nr 125, poz.1371, Nr 25,
poz.253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz.
804, Nr 113, poz. 984, 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 216, poz.1826), Rada
Miejska w G³ucho³azach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmienia siê dotychczasow¹ kategoriê drogi w miej-
scowo�ci Wilamowice Nyskie, z drogi gminnej o numerze

1518

Uchwa³a Nr X/76/03
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 10 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmiany kategorii drogi.

107103 O  na drogê wewnêtrzn¹.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  G³u-
cho³az.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a

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. 10 ust. 1
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 12, poz. 136,
2002 r. Nr 125, poz.1371, Nr 25, poz.253, Nr 41, poz. 365, Nr 62,
poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, 2003 r.
Nr 80, poz. 721, Nr 216, poz.1826), Rada Miejska w G³ucho³a-
zach uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych /Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z pó�n. zm./
art.18 ust.2pkt.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. §1 pkt 3 uchwa³y Rady Miejskiej w Kolonowskiem
Nr XXX/186/01 z dnia 25 wrze�nia 2001r. w sprawie zaliczenia
niektórych dróg do kategorii dróg gminnych otrzymuje brzmie-
nie:

"3/ w miejscowo�ci Kolonowskie ulice : Ró¿ana, Bzów,
Chabrów, Tulipanowa."

1519

Uchwa³a Nr X/77/03
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 10 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmiany kategorii drogi.

§ 1. Zmienia siê dotychczasow¹ kategoriê drogi w miej-
scowo�ci Jarno³tówek, z drogi gminnej o numerze 107105 O
na drogê wewnêtrzn¹.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  G³ucho³az.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a

1520

Uchwa³a Nr VIII/50/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 10 wrze�nia 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 wrze�nia 2001r.
w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.

§ 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
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Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r.
o utrzymywaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach /Dz.U. Nr 132,
poz. 622/, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z
pó¿n.zm./, Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala:

§1. W uchwale Nr XXXI/168/97 z dnia 28 lipca 1997r. w
sprawie ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmienio-
nej uchwa³¹ Nr VIII/48/99 z dnia 23 kwietnia 1999r. w miejsce :
"15,00 z³ za 1m3" wstawia siê "20,00 z³ za 1 m3", a w miejsce
50,00 z³ za 1m3" wstawia siê "70,00 z³ za 1m3".

1521

Uchwa³a VIII/51/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 10 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y  Nr XXXI/168/97 z dnia 28 lipca 1997r. w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

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

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

 Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt. 15 i art.  40 ust.1  ustawy
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 i 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 w Krap-
kowicach ( po konsultacjach z Pañstwowym Powiatowym In-
spektorem Sanitarnym ) uchwala, co nastêpuje:

§  1. Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci
i porz¹dku na terenie Gminy  Krapkowice, okre�lone  Regulami-
nem  utrzymania czysto�ci  i porz¹dku,  stanowi¹cy  za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

 §  2. Traci moc uchwa³a Nr XXVI/295/97 - Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 29 kwietnia  1997 r. w sprawie ustalenia
szczegó³owych zasad  utrzymania porz¹dku i czysto�ci na tere-
nie Gminy Krapkowice.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krap-
kowic.

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

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

                                             Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                             Andrzej  Kulpa

1522

Uchwa³a Nr VII/98/2003
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 25 czerwca 2003 r.

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

  Za³¹cznik
 do uchwa³y Nr VII/98/2003

                                            Rady Miejskiej w Krapkowicach
                                                     z dnia 25 czerwca  2003 r.

Regulamin
utrzymania  czysto�ci i porz¹dku  na terenie

 Gminy Krapkowice

ROZDZIA£  I
Postanowienia ogólne

§  1. 1. Gmina tworzy odpowiednie warunki do utrzymania
czysto�ci i porz¹dku poprzez :

-  tworzenie polityki ekologicznej i wspó³dzia³anie, w tym
zakresie z s¹siednimi   gminami,

- propagowanie zachowañ proekologicznych ludno�ci,
- dofinansowywanie urz¹dzeñ, materia³ów ,sprzêtu s³u¿¹-

cego do sk³adowania   i   unieszkodliwiania,    transportu    odpa-
dów, a szczególnie do selektywnej  zbiórki odpadów,

- utrzymywanie,    budowanie  i  modernizowanie   w opar-
ciu o najnowsze  technologie  wysypiska    odpadów    komunal-
nych    (wspólnie    z innymi   gminami),

- utrzymywanie oczyszczalni �cieków,   -   utrzymywanie
szaletów publicznych,

-     wydawanie  zezwoleñ   na  prowadzenie  us³ug  przed-
siêbiorstwom i przedsiêbiorcom  oraz wspó³dzia³anie z nimi,

-     bie¿¹c¹ kontrolê w zakresie niniejszej uchwa³y,
-  kierowanie    na    drogê    karn¹    spraw  w stosunku do

osób nie stosuj¹cych  siê  do    niniejszej  uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk
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§   2. 1  Ilekroæ w uchwale jest mowa o :
· w³a�cicielach nieruchomo�ci : nale¿y przez to rozumieæ

tak¿e wspó³w³a�cicieli, u¿ytkowników wieczystych, lokali, obiek-
tów w których prowadzona jest dzia³alno�æ  oraz jednostki orga-
nizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomo�ci w zarz¹dzie lub
u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomo�cia-
mi, w tym kierowników budów -    w stosunku do nieruchomo�ci
bêd¹cych terenami budowy - w stosunku   do kierowników jed-
nostek wywozowych, sk³adowania odpadów, zlewni odpadów
ciek³ych  oraz ogrodów dzia³kowych,

· odpadach komunalnych : rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce w gospodarstwach domowych , a tak¿e odpady  nie
zawieraj¹ce  odpadów niebezpiecznych,  pochodz¹ce od innych
wytwórców odpadów, które  ze wzglêdu na swój charakter lub
sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodar-
stwach domowych,

· odpadach wilkogabarytowych: /du¿e/ - s¹ to odpady
bytowe, które nie mog¹ byæ swobodnie umieszczone w   typo-
wych   pojemnikach, ze   wzglêdu   na swoje rozmiary lub masê,
np : zu¿yte meble, urz¹dzenia techniczne domowe, wózki dzie-
ciêce, deski, materace itp.,

- odpadach ro�linnych : s¹ to odpady  powstaj¹ce  w
wyniku  pielêgnacji oraz uprawy   publicznych  i prywatnych tere-
nów zieleni ,ogródków dzia³kowych itp. , a  tak¿e zbierane  selek-
tywnie odpady pochodzenia ro�linnego  z targowisk i cmentarzy,

· surowcach wtórnych :   nale¿y  przez to  rozumieæ      od-
pady   wyselekcjonowane nadaj¹ce  siê   do gospodarczego
wykorzystania   materia³owego  lub surowcowego , w szczegól-
no�ci : papier, tektura, szk³o, tworzywa sztuczne,

· nieczysto�ciach  ciek³ych  :   rozumie siê przez to  �cieki
gromadzone  przej�ciowo  w zbiornikach bezodp³ywowych (szam-
bach),

· odpadach niebezpiecznych [komunalnych]: s¹ to nie-
wielkie ilo�ci materia³ów, substancji lub ich opakowañ u¿ywane
w zwi¹zku z bytowaniem cz³owieka, a ich sk³adowanie  luzem  ze
zwyk³ymi    odpadami    bytowymi jest niewskazane. Nale¿¹ do
nich   w szczególno�ci : rozpuszczalniki, lakiery, baterie, lekar-
stwa, insektycydy, pestycydy,  �rodki czysto�ci oraz ich opakowa-
nia itp.,

· odpadach  medycznych: s¹ to odpady pochodz¹ce ze
szpitali, klinik, przychodni,  gabinetów lekarskich i weterynaryj-
nych bêd¹cych w kontakcie z wydzielinami lub czê�ciami cia³,
np : krew, osocze, mocz, tkanki pooperacyjne, opatrunki, tampo-
ny, strzykawki, opakowania farmaceutyków, które wymagaj¹ od-
rêbnego zbierania i unieszkodliwiania z powodu zagro¿enia
sanitarnego,

· wrakach samochodowych: s¹ to pozostawione w miej-
scach publicznych samochody   lub   inne   pojazdy     lub   ich
czê�ci   bez  wa¿nych numerów rejestracyjnych, których w³a�ci-
cieli nie da siê ustaliæ lub których w³a�ciciele po urzêdowym
wezwaniu nie usun¹    ich z miejsc publicznych,

· sk³adowiska odpadów komunalnych :  miejsca wyzna-
czone w trybie okre�lonym przepisami o planowaniu przestrzen-
nym i lokalizacji inwestycji oraz prawa budowlanego, spe³niaj¹-
ce wymagania sanitarne i ochrony �rodowiska oraz zdrowia ludz-
kiego,

· stacje zlewne: urz¹dzenia techniczno sanitarne prze-
znaczone do przyjêcia,  oczyszczenia    i odprowadzenia do sieci
kanalizacji p³ynnych odpadów,

· przedsiêbiorstwo  wywozowe: nale¿y przez to rozumieæ
przedsiêbiorstwo     lub przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwole-
nie Burmistrza Krapkowic na �wiadczenie us³ug w  zakresie
zbierania i transportu odpadów komunalnych  albo  w zakresie
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych  i transport nieczysto-
�ci ciek³ych.

§   3. Sta³e odpady komunalne s¹ sk³adowane na wspól-
nym miêdzygminnym wysypisku odpadów komunalnych, zloka-
lizowanym w Gogolinie.

Ciek³e odpady komunalne s¹ unieszkodliwiane w oczysz-
czalni �cieków, zlokalizowanej na terenie Gminy Krapkowice  -
Spó³ka z o.o.   "BIOKRAP " przy u1.Kolejowej w Krapkowicach.

ROZDZIA£  II
Szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci i porz¹dku

na terenie gminy, obowi¹zki w³a�cicieli nieruchomo�ci, u¿yt-
kowników i przedsiêbiorstw wywozowych w tym zakresie

§    4. 1. Gromadzenie   odpadów    sta³ych    na     terenie
nieruchomo�ci   musi  byæ prowadzone  w  nastêpuj¹cych urz¹-
dzeniach w zale¿no�ci od ilo�ci wytwarzanych odpadów :

- pojemniki  o pojemno�ci  120 litrów , 240 litrów    i    1100  litrów
- kosze uliczne,
- worki na �mieci .
2. Okre�la siê podstawow¹ ilo�æ  pojemników na odpady

komunalne sta³e  w wysoko�ci:
- dla zabudowañ jednorodzinnych i budynków do 4 lokali

mieszkalnych  - nie mniej ni¿ 1 kontener o pojemno�ci  120 litrów,
- dla pozosta³ych zabudowañ  kontenery pozwalaj¹ce na

zbieranie odpadów komunalnych  w wysoko�ci  nie mniejszej
ni¿ 120 litrów na 4 osoby .

3.  Ka¿da    nieruchomo�æ   objêta   selektywn¹   zbiórk¹
odpadów   komunalnych   zostanie    wyposa¿ona  :  w   plastiko-
we  pojemniki, zakupione przez jednostkê wywozow¹ i oddane
w dzier¿awê, lub  worki  plastikowe.

Za zaginiêcie pojemnika odpowiada dzier¿awca.
Obowi¹zkiem  w³a�cicieli  nieruchomo�ci  jest  utrzymy-

wanie  w nale¿ytym  stanie sanitarnym  i porz¹dkowym urz¹dzeñ
wymienionych w ust. 2.

4. Ka¿da   nieruchomo�æ   na   terenie   Gminy   w   obrêbie
której   znajduje  siê kanalizacja   sanitarna, a odleg³o�æ obiektu
po³o¿onego na tej nieruchomo�ci posiadaj¹cego  urz¹dzenia
sanitarne   z   którego   pochodz¹   komunalne  odpady  ciek³e,
nie przekracza 100  metrów   od kolektora sanitarnego musi
zostaæ przy³¹czona do kanalizacji na warunkach    podanych
przez administratora sieci  w  terminie 3 miesiêcy od daty zakoñ-
czenia prac kanalizacyjnych na danym terenie.

  5.Ka¿da   nieruchomo�æ  na  terenie  Gminy,  na  której
zlokalizowany jest obiekt posiadaj¹cy    urz¹dzenia sanitarne, z
którego pochodz¹ komunalne odpady ciek³e, ma  obowi¹zek
zbieraæ   te  odpady  w  zbiornikach  bezodp³ywowych  do  okreso-
wego  opró¿niania,  z wy³¹czeniem   nieruchomo�ci okre�lonych
w ust.4 .

 6 W³a�ciciele nieruchomo�ci posiadaj¹cy urz¹dzenia
wymienione  w ust.  2, 4 , 5 , zobowi¹zani s¹ do systematyczne-
go usuwania nagromadzonych odpadów i nieczysto�ci ciek³ych,
które dokonywaæ bêd¹ przedsiêbiorstwa i przedsiêbiorcy po-
siadaj¹cy   zezwolenie    Burmistrza      ( wydane     na   podstawie
art. 7 , pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gmi-
nach ).

7.W³a�ciciele nieruchomo�ci przy wykonaniu obowi¹zku
okre�lonego w pkt 6,  zobowi¹zani s¹   do    zawarcia umowy    z
przedsiêbiorstwem lub przedsiêbiorc¹  na �wiadczenie us³ug
usuwania  odpadów i nieczysto�ci ciek³ych  - oraz   udokumen-
towania   korzystania   z  us³ug wykonywanych przez  us³ugobior-
cê,  posiadaj¹cego zezwolenie na prowadzenie dzia³alno�ci
zakresie   zbierania  i  transportu   odpadów  komunalnych  lub
w zakresie opró¿niania zbiorników  bezodp³ywowych  i transpor-
tu nieczysto�ci ciek³ych  przez okazanie  umowy i dowodów p³a-
cenia  za takie us³ugi.
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8. W³a�ciciele nieruchomo�ci, wzd³u¿ której przebiega
droga publiczna, zobowi¹zani s¹ do oczyszczania ze �niegu,
lodu i b³ota oraz usuwania innych zanieczyszczeñ z chodników.

9.Obowi¹zki   wymienione   w    ust.   1- 8   na   terenie
budów   nale¿¹ do wykonania przez  kierowników  budów i w³a-
�cicieli dzia³ek budowlanych.

10.  Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych ze �nie-
gu i lodu oraz usuwanie   odpadów komunalnych, b³ota i innych
zanieczyszczeñ nale¿y do obowi¹zków  jednostek u¿ytkuj¹cych
tereny s³u¿ce komunikacji publicznej.

 11. Obowi¹zki utrzymania czysto�ci i porz¹dku na tere-
nach wymienionych w ust.1 do 10  nale¿¹ w odniesieniu do
dróg publicznych do Zarz¹du Dróg, a w odniesieniu do pozosta-
³ych   terenów do Gminy.

 12. W³a�cicieli nieruchomo�ci zobowi¹zuje siê do :
 - informowania o zmianie u¿ytkownika nieruchomo�ci,
 - udzielania   prawdziwych   informacji   w   sprawie   wy-

twarzania   odpadów   osobom   uprawnionym   potrzebnej  do
ustalenia  normatywnej  ilo�ci odpadów, czêstotliwo�ci  wywozu
i wysoko�ci op³aty ( Inspektor Ochrony �rodowiska),

 - okazywania stosownych dokumentów tj. - umowy z jed-
nostk¹ wywozow¹ rachunków  organom kontrolnym (Stra¿ Miej-
ska, inspektorzy UMiG Krapkowice ),

 -  umo¿liwienie wstêpu  na posesjê w celu kontroli,
 13. U¿ytkownicy posesji   wielomieszkaniowych  ustalaj¹

wewnêtrzne zasady  porz¹dku    i rozliczaj¹ siê z kosztów wywozu
odpadów z lokatorami.

14.  W³a�ciciele nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ do od-
dzielnego gromadzenia, a przedsiêbiorstwa  wywozowe do od-
dzielnego wywozu odpadów niebezpiecznych do unieszkodli-
wiania.

15.  W przypadku dostarczania do wywozu obok odpadów
komunalnych  równie¿   odpadów  przemys³owych,  medycz-
nych,   niebezpiecznych   -   prowadz¹cy wywóz musi odmówiæ
przyjêcia ca³o�ci dostarczonych odpadów - odpady nie wywie-
zione z powy¿szego powodu musz¹ byæ niezw³ocznie usuniête
przez u¿ytkownika  w sposób zabezpieczaj¹cy �rodowisko a
sposób usuniêcia   tych odpadów nale¿y uzgodniæ z Inspekto-
rem Ochrony �rodowiska.  Firma    wywozowa  i  obs³uga   sk³a-
dowiska odpadów jest zobowi¹zana do powiadomienia o fak-
cie nie przyjêcia odpadów S³u¿by Ochrony �rodowiska.

16.Zabrania siê  wrzucania do pojemników na odpady ko-
munalne bytowe : gruzu, substancji toksycznych i wybuchowych,
medycznych , �niegu, lodu , gor¹cego popio³u  oraz ich spalania.

 17.Pojemniki przygotowane do opró¿niania, to pojemniki
w których pokrywa jest zamkniêta.

18.Zobowi¹zuje siê w³a�cicieli i zarz¹dców  - ogólnodo-
stêpnych  piaskownic dzieciêcych na terenie  Gminy Krapkowi-
ce do wymiany piasku w w/w piaskownicach co najmniej 2 razy
do roku  ( przed rozpoczêciem  sezonu i w jego trakcie ).

§  5. Zobowi¹zuje siê  wszystkich  w³a�cicieli i u¿ytkowni-
ków posesji  oraz dzia³ek rolnych nie uprawianych,  do ich  sys-
tematycznego  wykaszania  i utrzymania w takim  stanie  aby nie
powodowa³y zachwaszczenia  i  rozsiewania siê chwastów pod
rygorem  egzekucji administracyjnej.

§  6. W czasie bezdeszczowej pogody wszystkie  miejsca
o utwardzonej nawierzchni  przed przyst¹pieniem  do ich zamia-
tania nale¿y skropiæ wod¹  w ilo�ci zapobiegaj¹cej przenosze-
niu siê kurzu.

§  7. Na nieruchomo�ciach lub ich czê�ciach  takich jak
chodniki , podwórka itp. :

1.Mycie samochodów mo¿e odbywaæ siê jedynie pod
warunkiem, ¿e powstaj¹ce �cieki odprowadzane bêd¹ do ka-

nalizacji sanitarnej lub zbierane w sposób umo¿liwiaj¹cy ich
usuniêcie, zgodnie  wymogami  niniejszego za³¹cznika oraz od-
rêbnych przepisów o ochronie �rodowiska w szczególno�ci �cie-
ki takie nie mog¹ byæ odprowadzane do zbiorników wodnych lub
ziemi.

2. Dora�ne naprawy i regulacje samochodów z wy³¹cze-
niem napraw blacharsko -  lakierniczych, mog¹ odbywaæ siê
tylko w miejscach do tego celu  wyznaczonych i pod warunkiem,
¿e powstaj¹ce  odpady bêd¹ zbierane w pojemnikach do tego
celu przeznaczonych.

3.Zabrania siê mycia samochodów na drogach publicz-
nych, osiedlach mieszkaniowych, nad rzekami , jeziorami, ro-
wami  i innymi zbiornikami wodnymi , polach uprawnych itp.

4. Zabrania siê niszczenia elewacji budynków i innych
obiektów ( w tym ogrodzeñ ) stanowi¹cych w³asno�æ spo³eczn¹
i prywatn¹ poprzez naklejanie plakatów, reklam, pisanie hase³,
b¹d�  wykonywanie rysunków itp..

ROZDZIA£ III
Zasady rozmieszczania urz¹dzeñ do gromadzenia od-

padów, czêstotliwo�æ i usuwanie odpadów komunalnych z
nieruchomo�ci i terenów przeznaczonych do u¿ytku publicz-
nego

§  8. 1. Urz¹dzenia o których mowa w  § 4 ust.2 powinny
byæ ustawione w obrêbie nieruchomo�ci w sposób umo¿liwia-
j¹cy ³atwy dojazd i dostêp w celu bezpiecznego opró¿niania,
pozwalaj¹cy na utrzymanie otoczenia w porz¹dku i nale¿ytym
stanie sanitarnym.Za czysto�æ, porz¹dek i stan sanitarny miejsc
gromadzenia odpadów odpowiada w³a�ciciel posesji. Miejsce
nie mo¿e byæ przyczyn¹ utrudnieñ dla s¹siadów, u¿ytkowników dróg,
ulic i chodników. Pojemniki nale¿y ustawiæ na twardej równej po-
wierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê wody, b³ota itp..

Przygotowanie placu pod pojemnik nale¿y do obowi¹z-
ków w³a�ciciela posesji.

2. Warunki   techniczne   miejsca   i   terminu ustawiania
pojemników podlegaj¹ uzgodnieniu z jednostkami  wywozowy-
mi

3.  Zanieczyszczenia terenu powsta³e w czasie za³adunku
sprz¹ta firma wywozowa.

4. Opró¿nianie urz¹dzeñ o których mowa w   ust.  1, doko-
nywaæ bêdzie podmiot gospodarczy w/g przyjêtego harmono-
gramu, przy czym zalecana czêstotliwo�æ  wywozu  odpadów
komunalnych wynosi:

· dla zabudowy jednorodzinnej - 1 - 2 razy w miesi¹cu, - dla
zabudowy wielorodzinnej - 1- 2 razy w tygodniu,

· odbiór odpadów du¿ych odbywaæ siê bêdzie 2 razy do
roku, tj. w okresie przed �w. Wielkanocnymi i Bo¿ego Narodze-
nia,

· dla budynków biurowych, przemys³owo - handlowych -
us³ugowych, internatów : 1- 2 razy w tygodniu.

5.  Odbiór odpadów selektywnie zbieranych w workach
foliowych nastêpowaæ bêdzie co drugi miesi¹c,  wed³ug nastê-
puj¹cych zasad:

· w miesi¹cach parzystych -  odpady z papieru, opakowa-
nia plastikowe (PET)  i puszki aluminiowe,

· w miesi¹cach nieparzystych opakowania szklane.
Czêstsze ni¿ przewiduje harmonogram opró¿nianie urz¹-

dzeñ dokonywane bêdzie za osobn¹ odp³atno�ci¹.
6.  Potwierdzenie  wykonania us³ugi  odbywa siê w spo-

sób okre�lony  w § 4 ust. 6 i 7.
7. W³a�ciciel nieruchomo�ci, która posiada urz¹dzenia

wymienione § 4 ust. 4 obowi¹zany jest do zawarcia umowy o
przyjêcie odpadów z administratorem sieci kanalizacyjnej.
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8.  W³a�ciciele którzy posiadaj¹ wykazane  w § 4 pkt 5
urz¹dzenia, a w³¹czaj¹cy siê do sieci  kanalizacyjnej - obowi¹za-
ni s¹ do wykonania przy³¹cza zgodnie z prawem budowlanym.

9. W³a�ciciel nieruchomo�ci posiadaj¹cy urz¹dzenia o
których mowa w § 4 ust.5, wykonuje te   urz¹dzenia na postawie
odrêbnych przepisów, natomiast opró¿nianie ich prowadzone
bêdzie z    czêstotliwo�ci¹ wynikaj¹c¹ z odrêbnych przepisów,
nie rzadziej ni¿ 2 razy w miesi¹cu , us³ugi te dokonywaæ bê-
dzie: Przedsiêbiorca  posiadaj¹cy zezwolenie Burmistrza Krap-
kowic.

10. Czynno�ci wymienione w § 4 ust.10 i 11przedsiêbior-
stwa tam wskazane bêd¹ wykonywaæ nastêpuj¹co:

- przystanki komunikacyjne zostan¹ wyposa¿one w kosze
uliczne trwa³e, usytuowane w obrêbie  przystanku,

· usuwanie odpadów z urz¹dzeñ wymienionych w ust. 1 i 2
odbywaæ siê bêd¹ okresowo, nie rzadziej jednak jak 2 razy w
miesi¹cu w sposób okre�lony w § 4 ust. 1.

· koszenie rowów przydro¿nych musi byæ przeprowadzone
co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym - wszystkie drogi o
nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy w terminie do koñca
kwietnia ka¿dego roku kalendarzowego musz¹ zostaæ uprz¹t-
niête po przeprowadzonej akcji zimowego utrzymywania dróg.

ROZDZIA£ IV
Zasady ustalania niezbêdnej ilo�ci pojemników na od-

pady  (normatywna objêto�æ odpadów komunalnych bytowych
drobnych - na jeden tydzieñ)

§   9. Wprowadza siê normatywne, minimalne objêto�ci
odpadów komunalnych sta³ych :

- dla ka¿dej posiad³o�ci musi przypadaæ minimum jeden
pojemnik o objêto�ci 120 litrów,

- dla du¿ych budynków wielomieszkaniowych [bloków]
nale¿y ustawiæ co najmniej jeden pojemnik sta³y 1100  litrów -
na ka¿de 20 - 25 mieszkañ,

- je¿eli objêto�æ pojemników sta³ych nie wystarcza na przy-
jêcie odpadów komunalnych bytowych drobnych, nale¿y usta-
wiæ dodatkowe pojemniki,

- zg³oszenia dokonuje u¿ytkownik  administrator do  przed-
siêbiorstwa wywozowego,

- normatywna minimalna objêto�æ odpadów komunalnych
bytowych drobnych wynosi :

- biura, szko³y, ¿³obki, przedszkola ,przychodnie lekarskie -
3 dcm/ m2 pow.u¿yt., - internaty, hotele, szpitale - 8 dcm/ m2

pow.u¿yt., - zak³ady rzemie�lnicze, us³ugowe i przemys³owe
-11  dcm / 1 etat,

- sklepy, zak³ady gastronomiczne - 25 dcm/ m2 pow.u¿yt -
uliczne,   punkty gospodarcze- 40 dcm/m,

- u¿ytkownik posesji mo¿e w uzgodnieniu z przedsiêbior-
c¹ wywozowym ustaliæ  wywóz odpadów - wg faktycznie nape³-
nionych pojemników.

ROZDZIA£ V
Selektywna zbiórka odpadów

§  10. 1. Odpady komunalne sta³e  powstaj¹ce na terenie
nieruchomo�ci powinny,  byæ zbierane    w sposób zapewniajacy
selektywn¹ zbiórkê oraz   odzysk  sta³ych      odpadów    komunal-
nych: - odpady ro�linne kuchenne, ogrodowe i pozosta³e odpa-
dy komunalne drobne nale¿y czasowo magazynowaæ  w szczel-
nych  nieprzepuszczalnych pojemnikach.

2. Odpady   sta³e  jak : makulatura , opakowania   szklane,
opakowania plastikowe (PET ) oraz  puszki aluminiowe  po na-
pojach  zbierane bêd¹ , wy³¹cznie :

     - w pojemnikach o kolorze ¿ó³tym- opakowania plasti-
kowe (PET ) oraz puszki aluminiowe po napojach,

· w pojemnikach o kolorze niebieskim-  makulatura,
· w pojemnikach o kolorze  zielonym- szk³o ,
· w  przypadku   braku    w/w    pojemników   -    odpady

nale¿y   selektywnie      zbieraæ   do firmowych   oznakowanych
worków    plastikowych   z    napisem   plastik,  szk³o ,    makula-
tura , opakowania aluminiowe   ( puszki )  z    podzia³em  na
poszczególne  grupy    odpadów.

Zaznacza siê, ¿e zebrane  odpady do innych worków, nie
bêd¹ odbierane przez Spó³kê z o.o. Altvater SULO .

ROZDZIA£ VI
Odpady niebezpieczne (komunalne), przemys³owe i me-

dyczne

§   11. 1.Odpady   niebezpieczne   winny   byæ   oddzielone
od   odpadów   komunalnych drobnych   przed ich wysypaniem
do pojemników. Przedsiêbiorstwa  wywozowe    zobowi¹zane
s¹  do sukcesywnego wprowadzania nowych rozwi¹zañ organi-
zacyjnych systemu zbiórki tych odpadów u³atwiaj¹cych oddziel-
ne ich zbieranie i odbiór, w celu ich unieszkodliwiania lub cza-
sowego przechowywania w bezpiecznych warunkach, do czasu
uruchomienia urz¹dzeñ unieszkodliwiaj¹cych.

2.Odpady przemys³owe i medyczne oraz odpady komu-
nalne niebezpieczne podlegaj¹   obowi¹zkowemu oddzieleniu i
unieszkodliwianiu wg zasad okre�lonych odrêbnymi przepisami.

3.Producenci odpadów przemys³owych i medycznych maj¹
obowi¹zek udokumentowaæ sposób unieszkodliwiania b¹d�
sposób sk³adowania tych odpadów.

4. Odpady inne ni¿ komunalne powstaj¹ce na terenie nie-
ruchomo�ci, gro¿¹ce ska¿eniem lub zaka¿eniem oraz inne
szczególnie szkodliwe dla �rodowiska, musz¹ byæ zbierane od-
dzielnie a zasady gospodarowania nimi okre�laj¹ odrêbne prze-
pisy.

5. Odpady medyczne i weterynaryjne  , powstaj¹ce w zwi¹z-
ku z prowadzon¹ na terenie danej  nieruchomo�ci dzia³alno�ci¹
w zakresie �wiadczenia us³ug medycznych lub weterynaryjnych,
nie   mog¹ byæ zbierane w pojemnikach s³u¿¹cych do czasowe-
go magazynowania odpadów komunalnych - co reguluj¹ od-
rêbne przepisy.

6. Przedsiêbiorstwa wywozowe zobowi¹zane s¹ do suk-
cesywnego  wprowadzania nowych  rozwi¹zañ organizacyjnych
systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, u³atwiaj¹cy oddzie-
lenie ich, odbiór i zbieranie w celu przekazania do unieszkodli-
wiania.

ROZDZIA£ VII
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich oraz

zwierz¹t domowych

§ 12. 1. Osoby bêd¹ce w³a�cicielami lub opiekunami psów
i innych zwierz¹t domowych, s¹  zobowi¹zane do sprawowania
w³a�ciwej opieki nad tymi zwierzêtami a w szczególno�ci nie
pozostawiania zwierzêcia bez dozoru, gdy nie jest  nale¿ycie
uwi¹zane lub nie znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym,
b¹d� na terenie ogrodzonym uniemo¿liwiaj¹cym samodzielne
wydostanie siê zwierzêcia z niego.

2.Zobowi¹zuje siê posiadaczy psów do rejestracji w Urzê-
dzie Miasta  i  Gminy ( pobraæ   znaczek identyfikacyjny i umie�ciæ
go przy obro¿y psa).

3.Obowi¹zek wyrejestrowania psa w miejscu jego reje-
stracji ci¹¿y na dotychczasowym   w³a�cicielu w przypadku utraty
lub zbycia siê psa.

4.Prowadzenia psa w miejscu publicznym w kagañcu i na
smyczy (obowi¹zek zak³adania kagañca,   nie dotyczy ma³ych
psów ).
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5.Zwalnianie psa ze smyczy dopuszczalne jest jedynie w
miejscach odosobnionych, nie  uczêszczanych przez ludzi i tylko
w przypadku, gdy posiadacz psa ma mo¿liwo�æ sprawowania
bezpo�redniej kontroli nad jego zachowaniem.

6.Zobowi¹zuje siê w³a�cicieli psów do przeprowadzania
okresowych szczepieñ, oraz obserwacji weterynaryjnej w przy-
padkach przewidzianych prawem.

7.Zobowi¹zuje siê administratorów   budynków do   pro-
wadzenia  ewidencji psów lokatorów  administrowanych bu-
dynków i przekazywania przedmiotowego rejestru do Urzêdu
Miasta  i Gminy  w Krapkowicach.

8.  W  przypadku posiadania psa rasy agresywnej (i in-
nych okre�lonych odrêbnymi przepisami), nale¿y uzyskaæ sto-
sowne zezwolenie Burmistrza Krapkowic.

9. Przewo¿enie zwierz¹t �rodkami komunikacji publicznej
jest mo¿liwe tylko na zasadach ustalonych przez przewo�nika

10.  Zakazuje siê wprowadzania  psów  lub innych zwie-
rz¹t  do obiektów u¿ytku publicznego,  placówek handlowych lub
gastronomicznych, je¿eli zakaz taki wynika z wyra�nego oznako-
wania  dokonanego przez w³a�ciciela nieruchomo�ci, placówki
lub obiektu.

11. Zakazuje siê wprowadzania  psów do piaskownic oraz
innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dzieci.

12. W³a�ciciele zwierz¹t  domowych s¹ zobowi¹zani do
usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeñ  na klat-
kach  schodowych,  lub   innych pomieszczeniach budynku s³u-
¿¹cych do u¿ytku publicznego, a tak¿e na terenach u¿ytku pu-
blicznego takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleñce itp.

§13. 1.Zabrania siê utrzymywania- hodowli zwierz¹t go-
spodarskich i ptactwa domowego (trzody, kur, go³êbi itp.), na
terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej (zabudowa mieszka-
niowa zwarta).

2. Zezwala siê utrzymywanie (hodowlê) zwierz¹t gospo-
darskich /drobne - kury,króliki/ w zabudowie   podmiejskiej i
miejskiej w budynkach spe³niaj¹cych warunki do ich utrzymy-
wania, pod warunkiem:

- chów i utrzymanie zwierz¹t gospodarskich nie bêdzie
prowadzony na terenach nieruchomo�ci   stanowi¹cych w³a-
sno�æ komunaln¹, spó³dzielcz¹, wspólnot mieszkaniowych itp.,

- zbieranie i usuwanie odpadów oraz nieczysto�ci powsta-
j¹cych przy hodowli bêdzie odbywa³o siê w sposób zgodny z
prawem, w tym zw³aszcza z wymaganiami niniejszego Regula-
minu i nie bêdzie powodowa³o zanieczyszczenia terenu nieru-
chomo�ci oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

- prowadzona hodowla nie bêdzie powodowa³a wobec
innych osób zamieszkuj¹cych na terenie   nieruchomo�ci lub
nieruchomo�ci s¹siednich uci¹¿liwo�ci takich jak: ha³as, za-
nieczyszczenia powietrza itp.,

- chów (hodowla) bêdzie prowadzona z zachowaniem
przepisów sanitarno- epidemiologicznych,

- zobowi¹zuje siê wszystkich posiadaczy hodowanych zwie-
rz¹t gospodarskich (konie, byd³o, trzoda, owce, kozy), ¿e w przy-
padku padniêcia- zw³oki zwierzêcia nale¿y przekazaæ specjali-
stycznemu  przedsiêbiorstwu celem utylizacji. Zgodnie z zawart¹
umow¹ z Zak³adami Utylizacyjnymi Wêgry.

ROZDZIA£  VIII
Inne obowi¹zki i zasady w³a�cicieli, u¿ytkowników nie-

ruchomo�ci dotycz¹ce utrzymania porz¹dku na terenie Gmi-
ny Krapkowice

§ 14. Zmiotki z chodnika nale¿y gromadziæ we w³asnych
zbiornikach,

- zabrania siê zmiatania �mieci na trawniki i jezdnie dróg,
-�nieg i lód usypuje siê w pryzmy przy krawê¿niku,

-wprowadza siê zakaz stosowania chlorku sodu do usu-
wania �lisko�ci chodnika,

-obowi¹zek usuwania sopli lodowych i nawisów �niegu z
dachów, niezw³ocznie po ich pojawieniu siê,

- obowi¹zek bezzw³ocznego zniesienia przywiezionego
wêgla oraz oczyszczania chodnika lub ulicy,

-w³a�ciciele obiektów publicznych musz¹ ustawiæ kosze
na odpady drobne na zewn¹trz obiektu przed wej�ciem,

-przedsiêbiorstwa obs³uguj¹ce podró¿nych zobowi¹zuje
siê do ustawiania pojemników na odpady drobne na przystan-
kach i dworcach,

-kierowcom zabrania siê zanieczyszczania terenu szma-
tami ze smarów i olejów oraz odpadami motoryzacyjnymi,

-zajêcie chodnika, drogi na sk³adowanie gruzu przy re-
moncie budynku wymaga zgody zarz¹dcy drogi,

-wywóz gruzu i ziemi z wykopów nale¿y do obowi¹zków
jednostki wykonuj¹cej budowê - kierownika budowy, - w przy-
padku stwierdzenia nieszczelno�ci zbiornika bezodp³ywowego
(szamba )na odpady ciek³e, koszty kontroli obci¹¿aj¹ w³a�ciciela.

ROZDZIAI  IX
Obowi¹zki firm wywozowych oraz zasady wydawania

zezwoleñ

§ 15. Odbiór i transport odpadów komunalnych mog¹ pro-
wadziæ przedsiêbiorcy przedsiêbiorstwa i wywozowe maj¹ce
zezwolenie  Burmistrza Krapkowic i spe³niaj¹ce warunki usta-
wowe:

· maj¹ce specjalistyczny sprzêt,
· przestrzegaj¹ce zasad  odbioru  i transportu  odpadów,
· spe³niaj¹ce wymogi lokalizacji pojemników.
1.Przedsiêbiorcy  opró¿niaj¹cy zbiorniki bezodp³ywowe z

nieczysto�ci ciek³ych, musz¹ posiadaæ specjalistyczne przycze-
py asenizacyjne dezynfekowane zgodnie z przepisami.

2.Przedsiêbiorstwo i Przedsiêbiorcy musz¹  przestrzegaæ :
· zasad odbioru odpadów i lokalizacji pojemników,
· wywoziæ odpady na wyznaczone miejsca,
· prowadziæ ewidencjê ilo�ci wywo¿onych odpadów sta-

³ych i ciek³ych oraz udostêpniaæ te dane Burmistrzowi Krapko-
wic na ¿¹danie.

3. Zarz¹dzaj¹cy sk³adowiskiem, stacj¹ zlewn¹ oraz oczysz-
czalni¹ �cieków,  winien kontrolowaæ jako�æ dowo¿onych odpa-
dów i rejestrowaæ przyjmowane �cieki oraz dezynfekowaæ po-
jazdy wyje¿d¿aj¹ce.

 4. Przedsiêbiorstwa i przedsiêbiorcy, inne ni¿ gminne po-
winny uzyskaæ zezwolenia na odbiór i  transport odpadów ko-
munalnych sta³ych i ciek³ych.

 5. Otrzymane zezwolenia przez przedsiêbiorców upraw-
niaj¹ ich do dzia³alno�ci na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.

 6. Ka¿dy w³a�ciciel nieruchomo�ci ma obowi¹zek umo¿-
liwienia wstêpu na teren nieruchomo�ci w celu    kontroli wyko-
nania uchwa³y odpowiednim s³u¿bom Burmistrza Krapkowic.

ROZDZ.IA£  X
Deratyzacja na terenie Gminy Krapkowice i sposób jej

przeprowadzenia

§ 16. 1.Nieruchomo�ci i obiekty na nich zlokalizowane,
które nale¿¹ do osób prawnych, osób, fizycznych prowadz¹cych
przedsiêbiorstwa, w³a�cicieli domów jednorodzinnych, wspól-
not mieszkaniowych, urzêdów, organów administracji, zak³adów
opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej, szkó³ i placówek w zrozu-
mieniu przepisów o systemie o�wiaty, placówek kulturalno-
o�wiatowych, obiektów sakralnych, handlowych, produkcyjnych
itp., s¹ objête obowi¹zkow¹ deratyzacj¹.
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 Deratyzacja na terenach wymienionych  w pkt. 1  prze-
prowadzana  bêdzie przez  ich   w³a�cicieli , zarz¹dców  lub
u¿ytkowników   2 razy w roku.

Deratyzacja wiosenna od 26 lutego do 9 marca.
Deratyzacja jesienna od 12 wrze�nia do 28 wrze�nia.

ROZDZIA£  XI
Zasady finansowania

§  17. 1.Wysoko�æ op³at za odbiór i transport odpadów
komunalnych ( sta³ych i ciek³ych) ustala podmiot gospodarczy.

2.Wysoko�æ op³at nale¿y ustaliæ wg zasady : poniesione
uzasadnione koszty plus uzasadniony zysk.

3.Rada Miejska zastrzega sobie prawo do kontroli wyso-
ko�ci op³at i kosztów oraz stosowania    ni¿szych stawek op³at
przy zachowaniu zasady wyrównania  przedsiêbiorcy ewentual-
nych      strat do wysoko�ci kosztów wymienionych w pkt.2.

4.Osoby fizyczne i prawne uiszczaj¹ za us³ugê odbioru i
transportu odpadów sta³ych oraz ciek³ych op³atê na podstawie
rachunku lub faktury.

ROZDZIA£ XII
Formy odpowiedzialno�ci za nieprzestrzeganie  Regu-

laminu

§ 18. Kto narusza zasady utrzymania czysto�ci i porz¹dku
w gminie Krapkowice wynikaj¹ce z powy¿szego Regulaminu,
podlega karze grzywny zgodnie z art. 10, ust. 2a  ustawy z dnia
13 wrze�nia  1996 roku o utrzymaniu porz¹dku i czysto�ci w
gminach  (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 z pó�n. zm.) w trybie
Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

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, Nr 90, poz. 1001, 2000r.Nr 12, poz.
136, 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, Nr 122 poz. 1143, Nr
128 poz. 1176, Nr 135 poz. 1268) § 2 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r.(Dz. U. Nr 13, poz.133), Rada
Miejska w Krapkowicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady zwrotu wydatków
przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³a-
snych gminy w odniesieniu do do¿ywiania uczniów w szko³ach
podstawowych i gimnazjalnych:

1) przyznane �wiadczenie w formie zasi³ku podlega zwro-
towi w wysoko�ci i terminie okre�lonym w decyzji Kierownika
O�rodka Pomocy Spo³ecznej;

2) zwrot kosztów do¿ywiania dziecka nastêpuje jednora-
zowo najpó�niej w 30 dniu od ostatniego dnia korzystania z przy-
znanego �wiadczenia;
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Uchwa³a Nr VIII/132/03
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 15 wrze�nia 2003r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy
w odniesieniu do do¿ywiania uczniów w szko³ach podstawowych i gimnazjach.

3) zasi³ek mo¿e podlegaæ zwrotowi w równych ratach mie-
siêcznych z tym, ¿e okres zwrotu zasi³ku nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿
trzy miesi¹ce;

4) powy¿sze �rodki nale¿y przekazaæ na konto O�rodka
Pomocy Spo³ecznej podane w decyzji przyznaj¹cej �wiadcze-
nie.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XXXII/526/2002 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 25 kwietnia 2002r. W sprawie zasad
zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w
ramach zadañ w³asnych gminy w odniesieniu do do¿ywiania
uczniów w szko³ach podstawowych i gimnazjach.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krap-
kowic.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Andrzej Kulpa
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, 2003r. Nr 80, poz.717)  i art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; 2000 r.
Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; 2001 r. Nr 5,
poz. 42,  Nr 14 poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr
154 poz. 1804; 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130,
poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717)- Rada Gminy Prószków uchwala, co
nastêpuje:

USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Nowa Ku�nia, zwany w dalszej czê�ci ni-
niejszej uchwa³y planem.

2. Przedmiotem planu obejmuje siê tereny okre�lone na
rysunku planu, sporz¹dzonym na mapie sytuacyjno-wysoko�cio-
wej w skali 1:2000, obejmuj¹cym tereny istniej¹cego zainwe-
stowania wsi, tereny przeznaczone pod zabudowê, tereny le-
�ne, tereny wód otwartych oraz tereny u¿ytków rolnych.

3. Rysunek planu wraz z przepisami niniejszej uchwa³y
stanowi¹ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

4. Zakres planu obejmuje ustalenie:
- nowego przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹-

cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nym sposobie zago-
spodarowania,

- warunków zabudowy i zasad zagospodarowania tere-
nów objêtych zmian¹ w planie,

- warunków wynikaj¹cych  z ochrony �rodowiska przyrod-
niczego i kulturowego,

- zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.
5. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w § 3, zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siê dotychczaso-
wy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on sprzeczny i docelowo nie umo¿liwi zagospodarowania tere-
nów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

6. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami regulacyjnymi i funkcyj-
nymi planu s¹:

a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczenia terenów o ró¿nym przeznaczeniu

lub o ró¿nych zasadach zabudowy i zagospodarowania,
c) symbole przeznaczenia terenów,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
Pozosta³e ustalenia maj¹ charakter informacyjny lub po-

¿¹dany, mog¹ ulec zmianie na etapie decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenów.

§ 2. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mówi siê o:
1. Terenie -  nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony liniami

rozgraniczaj¹cymi obszar o okre�lonej funkcji, oznaczonej na
rysunku planu odpowiednim symbolem u¿ytkowania.

2. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia dominuj¹cego na danym terenie.
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Uchwa³a Nr X/69/2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 1 wrze�nia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Ku�nia.

3. Dzia³ce mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³-
kê / nieruchomo�æ o podstawowej funkcji mieszkaniowej.

4. Zieleni towarzysz¹cej - nale¿y przez to rozumieæ zieleñ
ozdobn¹, rekreacyjn¹, izolacyjn¹ oraz ogrody przydomowe.

5. Urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty technicznego wyposa¿enia (naziemne i podziem-
ne) s³u¿¹ce funkcji podstawowej terenu.

6. Przepisach szczegó³owych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji
administracyjnych.

7. Przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
aktualnie obowi¹zuj¹ce w trakcie realizacji planu przepisy ustaw
i przepisy wykonawcze oraz Polskie Normy.

8. Przedsiêwziêciu - nale¿y przez to rozumieæ inwestycje
budowlane lub inne ingerencje w �rodowisko, polegaj¹ce na
przekszta³ceniu lub zmianie sposobu u¿ytkowania terenu, w tym
równie¿ na wydobywaniu zasobów naturalnych.

9. Przedsiêwziêciu mog¹cym znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia inwe-
stycyjne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na
�rodowisko i przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu od-
dzia³ywania na �rodowisko mo¿e byæ wymagany, na podstawie
przepisów szczegó³owych.

10. Szkodliwych uci¹¿liwo�ciach dla �rodowiska - na-
le¿y przez to rozumieæ zjawiska fizyczne lub stany o natê¿eniu
utrudniaj¹cych ¿ycie, albo dokuczliwe dla �rodowiska w stopniu
powoduj¹cym zagro¿enie dla zdrowia ludzi, uszkodzenie lub
zniszczenie �rodowiska.

11. Us³ugach publicznych- nale¿y przez to rozumieæ obiekty
i urz¹dzenia w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo-
�ciami.

12. Us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ obiekty dzia³alno-
�ci us³ugowej, takie jak: us³ugi handlu, gastronomii, szewskie,
hotelowe, optyczne, krawieckie, lekarskie, us³ugi biurowe.

13. Rzemio�le us³ugowym - nale¿y przez to us³ugi mate-
rialne polegaj¹ce na wykonywaniu wszelkiego rodzaju �wiad-
czeñ o charakterze naprawczym, remontowym i konserwacyj-
nym, realizowane jako obiekty wbudowane zabudowy mieszka-
niowej.

14. Strefie ochrony konserwatorskiej "B" - nale¿y przez
to rozumieæ obszar, na którym zachowany zosta³ pierwotnie
ukszta³towany uk³ad osadniczy wsi wymagaj¹cy zachowania.

15. Strefie obserwacji archeologicznej - nale¿y przez to
rozumieæ tereny w pobli¿u  stanowisk archeologicznych, z du-
¿ym prawdopodobieñstwem wystêpowania znalezisk dot¹d  nie
znanych.

16. Odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ
nieczysto�ci sta³e i ciek³e powstaj¹ce w gospodarstwach do-
mowych, w obiektach u¿yteczno�ci publicznej i obs³ugi ludno-
�ci, w tym nieczysto�ci gromadzone w zbiornikach bezodp³ywo-
wych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz inne od-
pady nie zaliczone do odpadów niebezpiecznych.

17. Odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozu-
mieæ odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad
chemiczny, biologiczny, inne w³a�ciwo�ci i okoliczno�ci stano-
wi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo �rodowiska.
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18. Drogach zbiorczych, lokalnych gminnych i dojazdo-
wych nale¿y przez to rozumieæ drogi publiczne realizowane na
zasadach okre�lonych w przepisach o drogach publicznych.

19. Liniach zabudowy obowi¹zuj¹cych - jest to linia wy-
znaczaj¹ca wymagan¹ odleg³o�æ budynków o funkcji podsta-
wowej od drogi mierzon¹ do zasadniczej �ciany budynku. Linia
ta jest jednocze�nie lini¹ zabudowy obowi¹zuj¹c¹ dla budyn-
ków towarzysz¹cych.

20. Liniach zabudowy nieprzekraczalnych - jest to linia
wyznaczaj¹ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ zabudowy
od krawêdzi jezdni drogi, mierzon¹ do zasadniczej �ciany bu-
dynku.

§ 3. Na obszarze objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹ce
oznaczenia okre�laj¹ce przeznaczenie terenów:

1. MR,MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodo-
wej, jednorodzinnej i us³ug,

2. M-U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
us³ug,

3. M-UR - tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej
z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹,

4. UP - tereny us³ug publicznych,
5. UR - tereny rzemios³a us³ugowego,
6. U - tereny us³ug,
7. LS - tereny lasów,
8. RZ, RP - tereny u¿ytków rolnych,
9. Wsr - teren wód stoj¹cych - rezerwat przyrody "Staw

Nowoku�nicki"
10. W - tereny cieków wodnych i stawów,
11. KZ - tereny dróg klasy zbiorczej,
12. KL - tereny dróg klasy lokalnej,
13. KD - tereny dróg klasy dojazdowej,
14. EE 400 kV - linia wysokiego napiêcia,
15. EE - tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
16. NO - tereny obiektów i urz¹dzeñ gospodarki wodno-

�ciekowej.

§ 4. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE DLA TERENÓW WYZNA-
CZONYCH I OZNACZONYCH SYMBOLAMI

MR,MNU - Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej,
jednorodzinnej i us³ug

Przeznaczenie podstawowe - istniej¹ca i projektowana
zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym, jednoro-
dzinnym, z obiektami towarzysz¹cymi oraz us³ugi publiczne w
zakresie administracji, o�wiaty, kultury, zdrowia i opieki spo³ecz-
nej, us³ugi bytowe i rzemios³a us³ugowego.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca postojowe zwi¹zane z funkcj¹ miesz-
kaniow¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura tech-
niczna, zieleñ towarzysz¹ca. Dopuszczalne ³¹czenie funkcji
mieszkaniowej i us³ugowej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami MR,MNU :

1. Zasady zagospodarowania terenów:
1) dopuszczalne remonty i rozbudowa istniej¹cych budyn-

ków mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych oraz obiek-
tów produkcyjnych i us³ugowych o funkcji niezgodnej z podsta-
wowym przeznaczeniem terenu, je�li ich dzia³alno�æ nie spo-
woduje przekroczenia dopuszczalnych norm dla �rodowiska i
uci¹¿liwo�ci na terenach s¹siednich,

2) dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych w lukach istniej¹cej zabudowy na drodze wtórnych
podzia³ów dzia³ek (zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi), oraz zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwi-
dowanych. Obiekty zabytkowe mog¹ byæ modernizowane, prze-

budowywane lub wymieniane wy³¹cznie za zgod¹ i na warun-
kach organu w³a�ciwego do spraw ochrony zabytków,

3) dopuszczalne remonty i rozbudowa istniej¹cej zabudo-
wy o charakterze zagrodowym, zwi¹zanej z gospodark¹ roln¹ w
sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
Dopuszczalna wielko�æ obiektów produkcji zwierzêcej do 15 DJP,

4) dopuszczalne funkcje towarzysz¹ce - us³ugi bytowe i
rzemios³o us³ugowe, realizowane jako obiekty samodzielne na
dzia³kach stanowi¹cych luki w istniej¹cej zabudowie lub jako
obiekty wbudowane na dzia³kach zabudowanych,

5) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów i urz¹dzeñ us³ugowych zaliczonych do kategorii przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które
wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko,
oraz co do których obowi¹zek sporz¹dzania raportu mo¿e byæ
wymagany,

6) dla terenów po³o¿onych w strefie ochrony konserwator-
skiej "B" - obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 8,

7) rozbiórka istniej¹cych budynków dopuszczalna zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

8) dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania te-
renu do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych zgodnych z ustaleniami niniejszego planu.

2. Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu. W miejscach gdzie plan jej nie okre�la, linie
zabudowy nale¿y dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy na dzia³-
kach s¹siednich. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹
zabudowy poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami, przezna-
czyæ na urz¹dzanie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach us³ugo-
wych na miejsca parkingowe dla klientów,

2) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy - do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, do 9 m od poziomu terenu do najwy¿szego
punktu kalenicy,

3) mo¿liwo�æ wykorzystania poddasza do celów u¿ytko-
wych,

4) architektura budynków dostosowana wygl¹dem i skal¹
do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy regionalnej, uk³ad
kalenicy budynku nale¿y dostosowaæ do zabudowy na dzia³kach
s¹siednich,

5) mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynku, o wysoko�ci do
1,5 m nad poziom terenu,

6) budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki lub bezpo�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada lub jako
dobudowane do budynków gospodarczych na dzia³kach s¹sied-
nich,

7) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie mog¹ ³¹cznie przekraczaæ 60 % powierzch-
ni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹, tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

8) ogrodzenie w granicy dzia³ki: trwa³e, a¿urowe co naj-
mniej 0,6 m powy¿ej powierzchni terenu, maksymalnie do 1,8m.
Wyklucza siê ogrodzenia z p³yt ¿elbetowych,

9) ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e bez zgody Zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okre�lonego niniejszym planem.

M-U - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
us³ug

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolno stoj¹ca, bli�niacza, szeregowa z obiekta-
mi towarzysz¹cymi oraz us³ugi bytowe i rzemios³a us³ugowego.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca postojowe zwi¹zane z funkcj¹ miesz-
kaniow¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura tech-
niczna, zieleñ towarzysz¹ca. Dopuszczalne ³¹czenie funkcji
mieszkaniowej i us³ugowej.
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Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami M-U:

1. Zasady zagospodarowania terenów:
1) dopuszczalne remonty, rozbudowa i  przebudowa ist-

niej¹cej zabudowy oraz budowa budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych (wolno stoj¹cych, bli�niaczych  i w zabudowie sze-
regowej),

2) dopuszczalne funkcje towarzysz¹ce - us³ugi bytowe i
rzemios³o us³ugowe, realizowane jako obiekty samodzielne na
dzia³kach,

3) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów i urz¹dzeñ us³ugowych zaliczonych do kategorii przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które
zawsze wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �ro-
dowisko, oraz co do których obowi¹zek sporz¹dzania raportu
mo¿e byæ wymagany,

4) dla terenów po³o¿onych w strefie ochrony konserwator-
skiej "B" - obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 8,

5) dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania te-
renu do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

2. Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹ za-
budowy poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami przeznaczyæ
na urz¹dzanie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach us³ugowych
na miejsca parkingowe dla klientów,

2) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy - do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, do 9 m od poziomu terenu do najwy¿szego
punktu kalenicy,

3) mo¿liwo�æ wykorzystania poddasza do celów u¿ytko-
wych,

4) architektura budynków dostosowana wygl¹dem i skal¹
do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy regionalnej, uk³ad
kalenicy budynku nale¿y dostosowaæ do zabudowy na dzia³kach
s¹siednich, a tam gdzie nie mo¿na nawi¹zaæ, stosowaæ uk³ad
kalenicy równoleg³y do drogi,

5) mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynku, o wysoko�ci do
1,5 m nad poziom terenu,

6) dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci (dozwo-
lone wielospadowe),

7) budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki lub bezpo�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada lub jako
dobudowane do budynków gospodarczych na dzia³kach s¹sied-
nich,

8) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie mog¹ ³¹cznie przekraczaæ 50 % powierzch-
ni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹, tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

9) ogrodzenie w granicy dzia³ki: trwa³e, a¿urowe co naj-
mniej 0,6 m powy¿ej powierzchni terenu, maksymalnie do 1,8m.
Wyklucza siê ogrodzenia z p³yt ¿elbetowych,

10) ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e bez zgody Zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okre�lonego niniejszym planem,

11) w przypadku us³ug nale¿y zapewniæ niezbêdn¹ ilo�æ
miejsc postojowych w granicach lokalizacji.

M-UR - Tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej
z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹

Przeznaczenie podstawowe -  zabudowa mieszkaniowa
z obiektami dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze produkcyj-
nym, us³ugowo-produkcyjnym, sk³adowania i magazynowania.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca postojowe zwi¹zane z funkcj¹ miesz-
kaniow¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura tech-
niczna, zieleñ towarzysz¹ca, ma³a architektura.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami M-UR:

1. Zasady zagospodarowania terenów:
1) na terenie dozwolona realizacja zabudowy mieszka-

niowej z obiektami przeznaczonymi na prowadzenie dzia³alno-
�ci gospodarczej o charakterze us³ugowo-wytwórczym,

2) powierzchnia u¿ytkowa budynków przeznaczonych na
cele us³ugowo-produkcyjne nie mo¿e przekraczaæ 800 m2,

3) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów i urz¹dzeñ us³ugowych  i produkcyjnych zaliczonych do kate-
gorii przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodo-
wisko, które zawsze wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³y-
wania na �rodowisko, a tak¿e wymagaj¹cych miejsc parkingo-
wych poza terenem dzia³ki lub obs³ugi ciê¿kim transportem do-
stawczym wielokrotnie w ci¹gu doby,

4) dzia³alno�æ produkcyjna i us³ugowa powinna odpowia-
daæ wymogom przepisów szczególnych z zakresu ochrony �ro-
dowiska, a w szczególno�ci:

- szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z dzia-
³alno�ci¹ nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu lokalizacji
inwestycji,

- ha³as powodowany prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ nie mo¿e
przekraczaæ na granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej
dopuszczalnych poziomów okre�lonych w przepisach szczegól-
nych,

- w rozwi¹zaniach technicznych inwestycji nale¿y stoso-
waæ wysokie standardy zabezpieczenia ziemi, powietrza i wód
podziemnych przed zanieczyszczeniami,

5) dozwolone jest stosowanie innych podzia³ów terenów
na dzia³ki ni¿ okre�la to rysunek planu. Wydzielenia terenu nale-
¿y dokonywaæ w oparciu o koncepcje zagospodarowania plano-
wanej inwestycji,

6) dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania te-
renu do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych zgodnie z ustaleniami niniejszego planu,

2. Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹ za-
budowy poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami przeznaczyæ
na urz¹dzanie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach us³ugowych
na miejsca parkingowe dla klientów,

2) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy - do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, do 9 m od poziomu terenu do najwy¿szego
punktu kalenicy,

3) mo¿liwo�æ wykorzystania poddasza do celów u¿ytko-
wych,

4) architektura budynków dostosowana wygl¹dem i skal¹
do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy regionalnej, uk³ad
kalenicy budynku nale¿y dostosowaæ do zabudowy na dzia³kach
s¹siednich,

5) mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynku, o wysoko�ci do
1,5 m nad poziom terenu,

6) wysoko�æ budynków us³ugowo-produkcyjnych dosto-
sowaæ do wymogów technologicznych i otoczenia w taki spo-
sób aby nie stanowi³y dominanty w krajobrazie wsi,

7) budynki us³ugowo-produkcyjne mo¿na realizowaæ jako
wolno stoj¹ce, wbudowane lub przybudowane do budynku
mieszkalnego i nawi¹zuj¹ce do niego pod wzglêdem architek-
tury,

8) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie mog¹ ³¹cznie przekraczaæ 70 % powierzch-
ni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹, tzn. trawniki, zieleñ ozdobna,

9) ogrodzenie w granicy dzia³ki: trwa³e, a¿urowe co naj-
mniej 0,6 m powy¿ej powierzchni terenu, maksymalnie do 1,8m.
Wyklucza siê ogrodzenia z p³yt ¿elbetowych,
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10) wzd³u¿ granicy z terenami s¹siednich nieruchomo�ci
nale¿y wprowadziæ pasy zieleni izolacyjnej o szeroko�ci min.
3,0m o zmiennej wysoko�ci, zimozielonej.

UP - Tereny us³ug publicznych
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenów oznaczonych symbolami UP :
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren us³ug publicznych

w zakresie:
a) us³ug o�wiaty obejmuj¹ce: budynki przedszkola i szko-

³y podstawowej, budynki mieszkalne dla nauczycieli oraz obiek-
ty i urz¹dzenia towarzysz¹ce,

b) us³ug kultury obejmuj¹ce: budynki domów kultury, �wie-
tlice, biblioteki oraz obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce,

c) us³ug zdrowia : o�rodek zdrowia, dom pomocy spo³ecznej,
d) us³ug turystyki : obiekt z miejscami noclegowymi,
e) us³ug sportu i rekreacji : sala gimnastyczna i do gier,

klub sportowy.
2. Zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:
1) dopuszczalne remonty, przebudowa i rozbudowa ist-

niej¹cych budynków, dostosowana do potrzeb,
2) dopuszczalna budowa nowych budynków zwi¹zanych z

przeznaczeniem podstawowym,
3) zakaz wprowadzania funkcji nie zwi¹zanych z podsta-

wowym przeznaczeniem terenu,
4) wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji na terenie nowych

urz¹dzeñ, jak: maszty, anteny, nadajniki,
5) rozbiórka istniej¹cych budynków dopuszczalna zgod-

nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,
6) teren po³o¿ony w strefie ochrony konserwatorskiej "B" -

obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 8.

UR - Tereny rzemios³a us³ugowego
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenów oznaczonych symbolami UR:
Przeznaczenie podstawowe : teren rzemios³a us³ugowe-

go.
1. Zasady zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalne remonty i rozbudowa istniej¹cych obiek-

tów z uwzglêdnieniem  wymogów ochrony �rodowiska,
2) powierzchnia u¿ytkowa budynków przeznaczonych na

cele us³ugowe do 800 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) dopuszcza siê zmianê charakteru dzia³alno�ci us³ugo-

wej pod warunkiem, ¿e nowa dzia³alno�æ nie bêdzie powodo-
waæ przekroczenia dopuszczalnych norm uci¹¿liwo�ci dla �ro-
dowiska. Zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ki obiek-
tów i urz¹dzeñ us³ugowych zaliczonych do kategorii przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które
zawsze wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �ro-
dowisko,

4) dzia³alno�æ us³ugowa powinna odpowiadaæ wymogom
przepisów szczególnych z zakresu ochrony �rodowiska, a w
szczególno�ci:

- szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z dzia-
³alno�ci¹ nie mo¿e wykraczaæ poza granice lokalizacji inwesty-
cji,

- ha³as powodowany prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ nie mo¿e
przekraczaæ na granicy okolicznych terenów zabudowy miesz-
kaniowej dopuszczalnych poziomów okre�lonych w przepisach
szczególnych,

- w rozwi¹zaniach technicznych inwestycji nale¿y stoso-
waæ wysokie standardy zabezpieczenia ziemi, powietrza i wód
podziemnych przed zanieczyszczeniami,

5) rozbiórka budynków dopuszczalna zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

2. Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹ za-
budowy poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami przeznaczyæ
na urz¹dzanie zieleni ozdobnej oraz na miejsca parkingowe dla
klientów,

2) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy - do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, do 9 m od poziomu terenu do najwy¿szego
punktu kalenicy,

3) mo¿liwo�æ wykorzystania poddasza do celów u¿ytko-
wych,

4) architektura budynków dostosowana wygl¹dem i skal¹
do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy regionalnej, uk³ad
kalenicy budynku nale¿y dostosowaæ do zabudowy na dzia³kach
s¹siednich,

5) mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynku, o wysoko�ci do
1,5 m nad poziom terenu,

6) wysoko�æ budynków us³ugowo-produkcyjnych dosto-
sowaæ do wymogów technologicznych i otoczenia w taki spo-
sób aby nie stanowi³y dominanty w krajobrazie wsi,

7) budynki us³ugowo-produkcyjne mo¿na realizowaæ jako
wolno stoj¹ce, wbudowane lub przybudowane do budynku
mieszkalnego i nawi¹zuj¹ce do niego pod wzglêdem architek-
tury,

8) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie mog¹ ³¹cznie przekraczaæ 70 % powierzch-
ni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹, tzn. trawniki, zieleñ ozdobna,

9) ogrodzenie w granicy dzia³ki: trwa³e, a¿urowe co naj-
mniej 0,6 m powy¿ej powierzchni terenu, maksymalnie do 1,8m.
Wyklucza siê ogrodzenia z p³yt ¿elbetowych. Wskazana realiza-
cja zieleni izolacyjnej wzd³u¿ granicy z terenami s¹siednich nie-
ruchomo�ci o pasie min. 3,0 m, zmiennej wysoko�ci, zimo-
zielonej,

10) nale¿y zapewniæ w granicach lokalizacji niezbêdn¹
ilo�æ utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów.

U - Tereny us³ug
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenów oznaczonych symbolami U:
Przeznaczenie podstawowe : us³ugi komercyjne w za-

kresie handlu i gastronomii:
1. Zasady zagospodarowania terenów:
1) dopuszczalne remonty i rozbudowa istniej¹cego bu-

dynku us³ugowego oraz budowa nowego obiektu us³ugowego,
2) powierzchnia u¿ytkowa budynków us³ugowych przezna-

czonych na cele handlowe nie mo¿e przekraczaæ 500 m2,
3) rozbiórka budynków dopuszczalna zgodnie z obowi¹-

zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
2. Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹ za-
budowy poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami przeznaczyæ
na urz¹dzanie zieleni ozdobnej i miejsca parkingowe dla klien-
tów,

2) wysoko�æ zabudowy us³ugowej - I kondygnacja z mo¿-
liwo�ci¹ wykorzystania poddasza jako mieszkania lub admini-
stracjê biurow¹,

3) architekturê zabudowy nawi¹zaæ do otaczaj¹cej zabu-
dowy,

4) dach stromy pokryty dachówk¹ lub materia³ami dachów-
ko/podobnymi, dopuszczalny wielospadowy, uk³ad kalenicy bu-
dynku nale¿y dostosowaæ do zabudowy na dzia³kach s¹sied-
nich,

5) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie mog¹ ³¹cznie przekraczaæ 70 % powierzch-
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ni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹, tzn. trawniki, zieleñ ozdobna,

6) nale¿y zapewniæ niezbêdn¹ ilo�æ miejsc postojowych
dla samochodów i rowerów  w obrêbie terenu lokalizacji obiek-
tu us³ugowego.

LS - Tereny lasów
Teren stanowi grunty le�ne w rozumieniu przepisów o

ochronie gruntów rolnych i le�nych. Dozwolona lokalizacja za-
budowy stanowi¹cej grunty rolne lub le�ne w rozumieniu prze-
pisów o ochronie gruntów rolnych i le�nych, a tak¿e niezbêdnej
sieci infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ turystyki i wypo-
czynku bez zmiany przeznaczenia terenu, w uzgodnieniu z w³a-
�cicielem (zarz¹dc¹) terenu.

Przeznaczenie tych gruntów na cele niele�ne mo¿e byæ
dokonywane tylko w trybie zmiany planu, okre�lonym w przepi-
sach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

RZ /RP - Tereny u¿ytków rolnych - gruntów ornych, ³¹k i
pastwisk

Dopuszcza siê:
- lokalizacjê sieci komunalnej infrastruktury technicznej z

urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
- urz¹dzanie zieleni �ródpolnej,
- urz¹dzanie stawów hodowlanych w rozumieniu przepi-

sów o ochronie gruntów rolnych i le�nych,
Zakazuje siê stosowania nawozów i gnojowicy na tere-

nach rolnych przyleg³ych do rezerwatu przyrody "Staw Nowoku�-
nicki".

Dozwolona lokalizacja zabudowy stanowi¹cej grunty rol-
ne lub le�ne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rol-
nych i le�nych, wraz z niezbêdn¹ sieci¹ infrastruktury technicz-
nej. Przeznaczenie tych gruntów na cele nierolne mo¿e byæ do-
konywane tylko w trybie zmiany planu okre�lonym w przepisach
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wsr - Teren wód stoj¹cych objêty ochron¹ jako rezer-
wat przyrody "Staw Nowoku�nicki":

1. Zasady zagospodarowania terenu:
1) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych �cieków,
2) zakaz stosowania nawozów i gnojowicy na terenach

przyleg³ych do rezerwatu,
3) zakaz gromadzenia odpadów komunalnych i innych na

terenie rezerwatu oraz terenach przyleg³ych,
4) zakaz k¹pieli i u¿ywania sprzêtu p³ywaj¹cego.
2. Zasady zabudowy terenu:
1) wszystkie dzia³ania inwestycyjne na obszarze rezerwa-

tu "Staw Nowoku�nicki" oraz na terenach przyleg³ych wymagaj¹
uzgodnieñ z organem ds. ochrony przyrody,

W - Tereny cieków wodnych
1. Zasady zagospodarowania terenów:
1) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych �cieków do wód,
2) mo¿liwo�æ odbudowy, przebudowy i realizacji urz¹dzeñ

zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹.

EE 400 kV - Trasa przebiegu linii elektroenergetycznej
wysokiego napiêcia relacji Dobrzeñ - Wielopole:

1. Zasady zagospodarowania terenów:
1) trasê przebiegu linii okre�la rysunek planu,
2) ustala siê zachowanie dotychczasowego rolniczego

sposobu zagospodarowania terenów w pasie przebiegu linii,
3) ustala siê zachowanie minimalnej odleg³o�ci 10,0 m

pomiêdzy przewodem linii a ziemi¹ bez wzglêdu na temperatu-
rê dla zapewnienia bezpiecznej pracy pod lini¹ maszyn rolni-
czych i innych urz¹dzeñ, które powinny byæ uziemione,

4) rozwi¹zania techniczne skrzy¿owañ linii EE 400 kV z
drogami komunikacji publicznej, istniej¹cymi i projektowanymi
liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nale¿y
uzgodniæ z w³a�cicielami tych dróg i linii,

5) dla linii elektroenergetycznej 400 kV wyznacza siê ob-
szar potencjalnego negatywnego oddzia³ywania inwestycji na
�rodowisko w granicach pasa o szeroko�ci 70 m (35,0 m po
obu stronach linii od skrajnego przewodu) do czasu ustanowie-
nia obszaru ograniczonego u¿ytkowania, zgodnie z przepisami
szczególnymi.

2. Zasady zabudowy terenów:
1) w obszarze strefy wyznaczonej rysunkiem planu obo-

wi¹zuje:
- bezwzglêdny zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiektów i

urz¹dzeñ zwi¹zanych ze sta³ym pobytem ludzi,
- utrzymanie dotychczasowego sposobu u¿ytkowania grun-

tów,
2) w bezpo�redniej strefie linii, tj. pasie ok. 15,0 m w oby-

dwie strony od osi linii obowi¹zuje zakaz prowadzenia dzia³al-
no�ci o charakterze sadowniczym, polegaj¹cej na realizacji trwa-
³ych nasadzeñ drzewami owocowymi,

3) jako inwestycja zakwalifikowana do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko i zdrowie ludzi
wymaga przeprowadzenia postêpowania zgodnie z przepisami
szczególnymi.

EE - Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych - stacji
transformatorowych.

 Adaptuje siê istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia elektroener-
getyczne.

Dopuszcza siê ich remonty i rozbudowê i przebudowê.
Dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów zgodnie z prze-

pisami szczególnymi.
Zagospodarowanie terenu - zieleñ niska.

NO - Tereny obiektów i urz¹dzeñ gospodarki wodno-
�ciekowej

Przeznaczenie podstawowe : przepompownia �cieków.
Realizacja obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi.
Dopuszcza siê zmianê lokalizacji przepompowni �cieków,

je�li zmiana wynikaæ bêdzie  z rozwi¹zañ technicznych i po uzgod-
nieniu z w³a�cicielem terenu.

§ 5. Zasady i warunki podzia³u nieruchomo�ci objêtych
planem miejscowym

W granicach planu ustala siê:
1) powierzchnie nowych dzia³ek dla zabudowy jednoro-

dzinnej powinny wynosiæ co najmniej:
a) w  zabudowie wolno stoj¹cej - 700 m2,
b) w zabudowie bli�niaczej - 460 m.
2) szeroko�æ frontowa dzia³ki powinna wynosiæ co naj-

mniej 20,0 m w zabudowie wolnostoj¹cej oraz 18 m w zabudo-
wie bli�niaczej,

3) granice nowych podzia³ów wewnêtrznych terenów o tym
samym sposobie u¿ytkowania, oznaczone na rysunku planu jako
orientacyjne, nie s¹ �ci�le obowi¹zuj¹ce. Dopuszcza siê ich
zmianê z zastrze¿eniem zachowania szeroko�ci frontu dzia³ki
budowlanej mierzonej w linii zabudowy, pozwalaj¹cej na jej pra-
wid³owe zagospodarowanie. Inny ni¿ na rysunku podzia³ nieru-
chomo�ci powinien uwzglêdniæ zasadê dostêpno�ci wyznaczo-
nych dzia³ek do komunikacji i uzbrojenia oraz mo¿liwo�æ wyko-
nania innych ustaleñ wynikaj¹cych z uchwa³y oraz przepisów
szczególnych,

4) w przypadku dzia³ek zabudowanych nie posiadaj¹cych
na rysunku planu okre�lonej nieprzekraczalnej linii zabudowy
obowi¹zuje:
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a) dla budynku mieszkalnego utrzymanie linii zabudowy
wyznaczonej jego frontow¹ elewacj¹,

b) dla innych budynków odleg³o�æ okre�liæ nale¿y zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

5) podzia³u nieruchomo�ci mo¿na dokonywaæ, je¿eli jest
on zgodny z ustaleniami niniejszego planu miejscowego oraz
przepisami szczególnymi,

6) zgodno�æ z ustaleniami planu dotyczy zarówno prze-
znaczenia terenu, jak i mo¿liwo�ci zagospodarowania wydzie-
lonych dzia³ek,

7) podzia³ nieruchomo�ci mo¿e byæ dokonany, je¿eli pro-
jektowane do wydzielenia dzia³ki gruntu maj¹ dostêp do drogi
publicznej,

8) je¿eli dostêp do drogi publicznej wymaga ustanowie-
nia s³u¿ebno�ci, podzia³u nieruchomo�ci dokonuje siê pod
warunkiem, ¿e zostanie ona ustanowiona,

9) dozwolone jest stosowanie innych podzia³ów terenów
przeznaczonych pod zabudowê na dzia³ki ni¿ okre�la to rysunek
planu. Podzia³ ten powinien zapewniaæ powierzchnie dzia³ek
pozwalaj¹ce na ich prawid³owe zagospodarowanie, w³a�ciwe
dla zabudowy jednorodzinnej, bli�niaczej, zagrodowej, us³ugo-
wej i innej mieszkalnej oraz zapewni dostêp do drogi publicz-
nej.

§ 6. Zasady rozwoju uk³adu komunikacyjnego:
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki kszta³towania terenów

komunikacji drogowej:
- remonty, przebudowa dróg istniej¹cych wraz z lokaliza-

cj¹ urz¹dzeñ technicznych niezbêdnych do zabezpieczenia ru-
chu pojazdów (zatoki postojowe, przystanki autobusowe itp.),

- wykonanie nowych dróg w zakresie okre�lonym niniej-
szym planem,

- dozwolona budowa i przebudowa sieci infrastruktury tech-
nicznej w obrêbie linii rozgraniczenia ulic i dróg na warunkach
okre�lonych przez zarz¹dcê drogi,

- istniej¹cy drzewostan wzd³u¿ drogi (ulicy wiejskiej) pod-
lega ochronie i obowi¹zkowej pielêgnacji dla zabezpieczenia
bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania pasa
drogowego:

KZ - teren drogi klasy zbiorczej (w ci¹gu drogi powiato-
wej nr 27-754).

Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych co najmniej

20,0 m (dopuszcza siê dostosowanie linii rozgraniczaj¹cych do
istniej¹cego zainwestowania),

b) jezdnia z dwoma pasami ruchu,
c) szeroko�æ chodnika nie mniejsza ni¿ 1,50 m + opaska

bezpieczeñstwa 0,5 m przy jezdni,
d) przy przebudowie lub modernizacji drogi wskazane jest

wykonanie �cie¿ki rowerowej o szeroko�ci nie mniejszej 1,5 m
dla ruchu jednokierunkowego i 2,5 m dla ruchu dwukierunko-
wego,

e) na skrzy¿owaniach z ulicami L stosowaæ nale¿y naro¿-
ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿ 5,0 x 5,0 m.

W przypadku istniej¹cego zagospodarowania, w uzasad-
nionych przypadkach, mo¿na odst¹piæ od projektowanych para-
metrów.

KL - teren dróg / ulic klasy lokalnej
Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:

a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych co najmniej
12m (dopuszcza siê dostosowanie linii rozgraniczaj¹cych do
istniej¹cego zainwestowania),

b) jezdnia o szeroko�ci min. 6,0 m
c) szeroko�æ chodnika nie mniejsza ni¿ 1,5 m

d) przy przebudowie lub modernizacji drogi wskazane jest
wykonanie �cie¿ki rowerowej o szeroko�ci nie mniejszej  1,5 m
dla ruchu jednokierunkowego i 2,5 m dla ruchu dwukierunko-
wego,

e) na skrzy¿owaniach z ulicami Z stosowaæ nale¿y naro¿-
ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿ 5,0 x 5,0 m.

KD - teren drogi / ulic klasy dojazdowej
Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:

a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych co najmniej
10m (dopuszcza siê dostosowanie linii rozgraniczaj¹cych do
istniej¹cego zainwestowania),

b) jezdnia o szeroko�ci min. 5,0 m
c) szeroko�æ chodnika nie mniejsza ni¿ 1,2 m.
3. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê:
1) umieszczanie zieleni urz¹dzonej,
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warun-

kach okre�lonych w przepisach szczególnych, w oparciu o spo-
rz¹dzone dokumentacje techniczne uzgodnione z zarz¹dcami
dróg,

3) lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi komunikacyjnej zbiorowej
(przystanki, zatoki autobusowe),

4) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub
poszerzenia do docelowych parametrów istniej¹cych ulic do-
puszcza siê dotychczasowy sposób zagospodarowania tere-
nów, bez mo¿liwo�ci wprowadzania trwa³ych obiektów budow-
lanych, uniemo¿liwiaj¹cych docelow¹ realizacjê ustaleñ planu,

5) lokalizowanie w pasie drogowym urz¹dzeñ i obiektów
nie zwi¹zanych z gospodark¹ drogow¹ lub potrzebami ruchu,
mo¿e nast¹piæ (w uzasadnionych przypadkach) wy³¹cznie za
zezwoleniem zarz¹dcy drogi.

§ 7. Zasady rozwoju infrastruktury technicznej
1. Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych, us³ugowo-

produkcyjnych oraz ochrony przeciwpo¿arowej:
a) z istniej¹cych sieci wodoci¹gowych oraz poprzez rozbu-

dowê sieci rozdzielczej na terenach rozwojowych,
b) sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y prowadziæ w liniach rozgrani-

czaj¹cych dróg, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê
prowadzenie sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg w uzgod-
nieniu z w³a�cicielami nieruchomo�ci, wymagane formalne
ustalenie zasad dostêpno�ci w sytuacjach awaryjnych lub w
celu modernizacji,

c) odcinki sieci nale¿y wykonaæ o przekrojach zabezpie-
czaj¹cych potrzeby przeciwpo¿arowe oraz wyposa¿yæ w hydranty
przeciwpo¿arowe,

d) budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wy-
maganiami technicznymi okre�lonymi w normach bran¿owych,
budowê i monta¿ nale¿y prowadziæ zgodnie z normami bran¿o-
wymi w sposób zapewniaj¹cy dogodne warunki budowy, bez-
pieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwo�æ dostêpu do sieci w ci¹gu
ca³ego roku.

2. Odprowadzanie �cieków komunalnych:
a) w okresie przej�ciowym dopuszcza siê odprowadzanie

�cieków do szczelnych zbiorników okresowo wybieralnych, a
nastêpnie ich wywóz do punktu zlewnego na oczyszczalni �cie-
ków w Prószkowie, docelowo do systemu zbiorczego kanaliza-
cji sanitarnej,

b) projektuje siê system kanalizacji grawitacyjno-t³oczny z
przepompowni¹ �cieków i z odprowadzeniem �cieków do
oczyszczalni �cieków w Prószkowie,

c) sieæ kanalizacyjn¹ nale¿y prowadziæ w obrêbie linii roz-
graniczaj¹cych istniej¹cych i planowanych pasów drogowych w
uzgodnieniu z administratorami dróg,

d) dopuszcza siê prowadzenie odcinków kanalizacji sani-
tarnej poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic w uzgodnieniu z w³a-
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�cicielami nieruchomo�ci, wymagane jest formalne ustalenie
zasad dostêpno�ci sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej
modernizacji.

3. Odprowadzanie wód opadowych:
a) docelowo przewidywana realizacja kanalizacji deszczo-

wej zbieraj¹cej wody opadowe z nawierzchni utwardzonych (ulic,
placów, terenów zabudowy), przewody prowadzone w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic, odprowadzanie wód opadowych za po-
moc¹ projektowanych kolektorów, do istniej¹cych cieków i ro-
wów (za zgod¹ ich zarz¹dcy),

b) bezwzglêdnie zabrania siê wprowadzania nie oczysz-
czonych �cieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz
gruntów,

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

4. Elektroenergetyka:
a) adaptuje siê istniej¹ce stacje transformatorowe, z do-

puszczeniem mo¿liwo�ci ich likwidacji, remontu lub przebudo-
wy,

b) dopuszcza siê kablowanie istniej¹cych odcinków sieci
napowietrznych,

c) budowê i monta¿ nale¿y prowadziæ zgodnie z normami
bran¿owymi w sposób zapewniaj¹cy dogodne warunki budowy,
bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwo�æ dostêpu do linii w ci¹-
gu ca³ego roku.

5. Telekomunikacja:
a) kanalizacjê kablow¹ nale¿y prowadziæ w liniach rozgra-

niczaj¹cych dróg (w pasie chodnika),
b) dopuszcza siê mo¿liwo�æ:
- ustawienia wyniesionych modu³ów centrali telefonicznej

w postaci wolno stoj¹cych szaf sieci dostêpowej,
- realizacji odcinków linii napowietrznych, podwieszanych

na bazie istniej¹cych s³upów, lub na bazie nowo posadowio-
nych s³upów kablowych,

c) przebieg linii powinien zapewniæ dogodne warunki bu-
dowy, bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwo�æ dostêpu do linii
i modu³ów w ci¹gu ca³ego roku,

d) budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z nor-
mami bran¿owymi.

6. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹:
a) ze �róde³ indywidualnych, dla zabudowy nowej i istnie-

j¹cej wskazane sukcesywne przechodzenie na stosowanie pa-
liw ekologicznych opartych na �ród³ach o niskiej emisji zanie-
czyszczeñ w ramach remontów, przebudowy i modernizacji,

b) mo¿liwo�æ lokalizacji zbiornika gazu p³ynnego na tere-
nie dzia³ki budowlanej.

7. Gospodarka odpadami:
1) komunalnymi:
a) nakazuje siê prowadzenie gospodarki odpadami ko-

munalnymi na bazie urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia odpa-
dów oraz usuwania i unieszkodliwiania ich, przez wyspecjalizo-
wane jednostki gminne lub podmioty gospodarcze w ramach
gminnego systemu gromadzenia i usuwania odpadów na gmin-
ne wysypisko,

2) postêpowanie z odpadami innymi:
a) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
8. Zaopatrzenie w gaz ziemny - docelowo:
a) gazoci¹gi niskiego ci�nienia prowadziæ nale¿y w liniach

rozgraniczenia ulic,
b) budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z nor-

mami bran¿owymi.
Nowe sieci infrastruktury technicznej, o których mowa wy-

¿ej, nale¿y prowadziæ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹-
cych i projektowanych pasów drogowych w uzgodnieniu z za-
rz¹dcami dróg. Dopuszcza siê odstêpstwa w przypadkach uza-
sadnionych szczegó³owymi rozwi¹zaniami technicznymi. Pro-

wadzenie na nieruchomo�ciach przewodów i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej wymaga przed³o¿enia do wniosku o po-
zwolenie na budowê zgód w³a�cicieli lub wieczystych u¿ytkow-
ników tych nieruchomo�ci, lub zezwolenia Wojewody na prze-
prowadzenie linii - je¿eli w³a�ciciel lub wieczysty u¿ytkownik nie-
ruchomo�ci nie wyra¿a zgody na wykonanie prac ziemnych.

Po zakoñczeniu robót ziemnych, teren nale¿y przywróciæ
do stanu poprzedniego, niezw³ocznie po za³o¿eniu i przeprowa-
dzeniu urz¹dzeñ i linii.

§ 8. Zasady zagospodarowania terenów i obiektów pod-
legaj¹cych ochronie

1. Ochrona dóbr kultury:
a) obiekty zabytkowe po³o¿one na terenie wsi Nowa Ku�-

nia, ujête w ewidencji zabytków województwa opolskiego:
- kapliczka XIX/XX w. - ul. Szkolna
- budynek gospodarczy 1896 r. - ul. Szkolna 17
- dom 1895 r. - ul. Szkolna 21
- piwnica 1895 r. - ul. Szkolna 21.
2. Uzgodnienia z organem ds. ochrony zabytków wyma-

gaj¹:
- wszelkich zamierzeñ inwestycyjnych w obiektach zabyt-

kowych i ich bezpo�rednim otoczeniu.
3. Ochrona krajobrazu kulturowego:
a) wyznacza siê strefê ochrony konserwatorskiej "B" hi-

storycznego centrum wsi:
- uzgodnienia z organem d/s zabytków wymagaj¹ zamie-

rzeñ inwestycyjnych zwi¹zanych z przebudow¹ i budow¹ obiek-
tów w obrêbie strefy "B".

4. Ochrona stanowisk archeologicznych zlokalizowanych:
a) stanowisko nr 4 ujête w rejestrze zabytków wojewódz-

twa opolskiego nr A-984/94 dz. nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 84, 85, 86, 87, 95, 96,
98, 99

- wszelkie dzia³ania inwestycyjne na obszarze stanowi-
ska bezwzglêdnie wymagaj¹ uzyskania zezwolenia organu ds.
ochrony zabytków, celem zorganizowania ratowniczych badañ
archeologicznych i nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.

- wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz
obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochro-
nie prawnej,

- ratownicze badania archeologiczne finansuje inwestor.

5. Ochrona stanowisk archeologicznych niezlokalizowa-
nych:

a) stanowisko nr 1, nr 2, nr 3:
- wszelkie prace ziemne wymagaj¹ powiadomienia w³a-

�ciwego organu ds. ochrony zabytków o terminie rozpoczêcia
prac ziemnych z wyprzedzeniem.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych znalezisk archeologicznych, na inwestorze ci¹¿y obowi¹-
zek:

- powiadomienia w³a�ciwego organu ds. ochrony zabyt-
ków o znalezisku,

- przeprowadzenia na koszt inwestora ratowniczych ba-
dañ archeologicznych przez specjalistyczne placówki,

b) wszelkie okryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz
obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochro-
nie prawnej.

§ 9. Warunki i zasady realizacji planu wynikaj¹ce z po-
trzeb ochrony �rodowiska i zdrowia ludzi

1. Na obszarze Rezerwatu Przyrody "Staw Nowoku�nicki"
(zarz¹dzenie Ministra Le�nictwa i Przemys³u Drzewnego z dnia
27 listopada 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody -
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Monitor Polski Nr 7, poz. 591) obowi¹zuj¹ zapisy zawarte w pla-
nie ochrony rezerwatu oraz ustawie o ochronie przyrody. Wszel-
ka dzia³alno�æ inwestycyjna na obszarze rezerwatu i przy jego
granicach bezwzglêdnie wymaga uzgodnienia z organem
ds. ochrony przyrody.

2. Teren objêty planem znajduje siê w granicach "Obsza-
ru chronionego krajobrazu Borów Niemodliñskich", wszelkie
dzia³ania inwestycyjne nie mog¹ byæ sprzeczne z rozporz¹dze-
niem Nr P/10/99 Wojewody Opolskiego w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 38
poz. 255 ). W przypadku nowych regulacji wprowadzonych do
cytowanego rozporz¹dzenia, staj¹ siê one wi¹¿¹ce przy realiza-
cji niniejszego planu.

3. W przypadku lokalizacji stawów hodowlanych w grani-
cach opracowania, wymagane jest sporz¹dzenie oceny wp³ywu
projektowanych stawów na poziom wód w rezerwacie przyrody i
zagro¿enia dla flory i fauny, wynikaj¹ce z ich budowy i funkcjono-
wania.

4. Zakazuje siê lokalizowania w granicach opracowania
planowanych przedsiêwziêæ, mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, dla których raport jest wymagany.

5. Inwestor obowi¹zany jest zastosowaæ takie rozwi¹za-
nia techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, które wyeli-
minuj¹ ponadnormatywne oddzia³ywanie na �rodowisko poza
granice terenu, do którego inwestor  posiada tytu³ prawny.

6. W zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmos-
ferycznego - nakazuje siê stosowanie technologii i rozwi¹zañ
technicznych pozwalaj¹cych na dotrzymanie norm imisji w gra-
nicach terenów lokalizacji obiektu inwestycyjnego. Nale¿y wy-
kluczyæ stosowanie w nowo budowanych obiektach paliwa sta-
³ego i innych o podwy¿szonej emisji zanieczyszczeñ.

7. Na ca³ym obszarze objêtym planem zakazuje siê loka-
lizowania przedsiêwziêæ mog¹cych spowodowaæ zanieczyszcze-
nie wód podziemnych.

8. Gospodarkê odpadami:
- komunalnymi, nale¿y prowadziæ zgodnie z gminnym sys-

temem gromadzenia i odprowadzania nieczysto�ci,
- innymi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-

nymi w tym zakresie.

9. Ustala siê odleg³o�æ zabudowy ze sta³ym pobytem lu-
dzi od linii elektroenergetycznych 400 kV - 35 m; 15 kV - 6 m,
mierz¹c od skrajnego przewodu roboczego. W tym obszarze do
czasu ustanowienia przez w³a�ciwy organ obszaru ograniczo-
nego u¿ytkowania zakazuje siê lokalizacji budynków przezna-
czonych na sta³y pobyt ludzi.

10. Dla obiektów, w których bêd¹ przechowywane sub-
stancje toksyczne, nale¿y wykonaæ zabezpieczenia eliminuj¹ce
przenikanie ich do wód wraz z urz¹dzeniami monitoruj¹cymi.

11. Na obszarze objêtym planem zabrania siê wprowa-
dzania do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntów nie
oczyszczonych �cieków bytowych i odpadowych z terenów ko-
munikacji oraz placów sk³adowych.

12. Przed przyst¹pieniem do budowy nale¿y zdj¹æ wierzch-
ni¹ warstwê gleby (humus) i zagospodarowaæ przy rekultywacji
terenu lub w  sposób wyznaczony przez Wójta Gminy.

13. Ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowi-
sku powodowane przez poszczególne grupy �róde³ ha³asu, w
tym drogowego, z wy³¹czeniem ha³asu powodowanego przez
linie elektroenergetyczne, wyra¿one równowa¿nym poziomem
d�wiêku A w dB na granicy dzia³ek zabudowy chronionej z mocy
przepisów szczególnych:

a) dla terenów MR,MNU,  M-U, UP, M-UR:

- od �róde³ komunikacji drogowej:
Leg dla dnia [600 - 2200]  - 60 dB(A)
Leg dla nocy [2200 - 600] - 50 dB(A)

- od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:
Leg dla dnia [600 - 2200]  - 50 dB(A)
Leg dla nocy [2200 - 600] - 40 dB(A).

W przypadku zmiany wy¿ej wymienionych norm, na mocy
przepisów szczególnych, obowi¹zuj¹ normy aktualnie obowi¹-
zuj¹ce.

14. Pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, w
szczególno�ci znajduj¹ce siê  w obiektach lokalizowanych i
modernizowanych w pierwszej linii zabudowy dróg publicznych,
powinny spe³niæ wymagania Polskiej Normy, reguluj¹cej ochro-
nê przed ha³asem pomieszczeñ w budynkach oraz dopuszczal-
ne warto�ci poziomu d�wiêku w pomieszczeniach.

§ 10. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê nastêpuj¹ce stawki
procentowe w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci
objêtych niniejszym planem, s³u¿¹ce naliczeniu jednorazowej
op³aty uiszczonej przez w³a�cicieli nieruchomo�ci, w przypadku
ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego
planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) tereny oznaczone symbolem: M-U - 20 %
2) tereny oznaczone symbolem: MR,MNU - 20 %
3) tereny oznaczone symbolem: M-UR - 20 %
4) tereny oznaczone symbolem:  U - 30 %
5) tereny oznaczone symbolem:  UP              - 30 %
6) pozosta³e tereny - 30 %.

§ 11. W granicach obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹,
trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Prószków zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXIV/175/94 Rady Gminy Prószków z dnia 30 kwietnia 1994r.
(Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 21,poz.183).

§ 12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa
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Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pó�n.
zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001r.
Nr 142,poz.1591, 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558/, Rada
Gminy Prószków uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Pozbawia siê kategorii drogi gminnej, drogi o numerach:
1/dz.  nr 269 z km 3 obrêbu Z³otniki, KW  Nr 76761
nr 52 z km 1 obrêbu Zimnice Ma³e, KW Nr 76761
nr 154 z km 1 obrêbu Zimnice Ma³e, KW Nr 76761
nr 784/282 z km 1 obrêbu Zimnice Wielkie, KW Nr 76754
nr 786/282 z km 1 obrêbu Zimnice Wielkie, KW NR 76754

2/dz.   nr 579/124 z km 2  obrêbu ¯linice, KW Nr 76900

3/dz. nr 154 z km 3 obrêbu Ligota Prószkowska, KW Nr 76864

4/dz.   nr 213 z km 2 obrêbu Chrz¹szczyce, KW 76864

5/dz.  nr 129/1  z km 2 obrêb obrêbu Folwark, KW Nr 76761
6/dz.   nr 1135 z km 8 obrêbu Prószków, KW Nr 55386
nr 1133 z km 8 obrêbu Prószków, KW Nr 55386
nr 1130/1 z km 8 i 9 obrêbu Prószków, KW Nr 55386
nr 618/181 z km 3 obrêbu Z³otniki, KW Nr 76761

7/dz.   nr 122 z km 2 obrêbu Nowa Ku¿nia, KW NR 76761

8/dz.   nr 461 z km 5 obrêbu Przysiecz, KW Nr 76754

9/dz.  nr 623 z km 6 obrêbu Przysiecz, KW Nr 76754

10/dz. nr 456/197 z km 1 z obrêbu Winów, KW Nr 32883
nr 324 z km 5 obrêbu Górki, KW Nr 76898

11/dz. nr 1063/42 z km 1 obrêbu Winów, KW Nr 32883

12/dz. nr 807 z km 7 obrêbu Prószków, KW Nr 55386

13/dz. nr 889/95 z km 3 obrêbu Zimnice Wielkie, KW Nr 76754

14/dz. nr 475/233 z km 3 obrêbu Zimnice Wielkie, KW Nr 76754

15/dz. nr 852/250 z km 3 obrêbu Zimnice Wielkie, KW Nr 76754

16/dz. nr 854/250 z km 3 obrêbu Zimnice Wielkie, KW Nr 76754

17/dz. nr 573 z km 2 obrêbu Zimnice Ma³e, KW Nr 76761

Drogi te obecnie s¹ drogami dojazdowymi do gruntów
rolnych i le�nych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

§ 3. Uchwa³a  podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w sie-
dzibie Urzêdu Gminy w Prószkowie i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa
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Uchwa³a Nr XI/81/ 2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 11 wrze�nia  2003 r.

w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii drogi gminnej.

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 i Nr 113 poz.984) oraz
art. 124 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dnia 26
listopada 1998 r ( Dz. U. Nr 155 poz.1014, 1998 r. , Nr 38
poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, i Nr 110 poz. 1255,
2000 r. , Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95
poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315, 2001 r. Nr 45
poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr  98 poz. 1070, Nr 100
poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145
poz. 1623, 2002 r Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113
poz. 984), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

1526

Uchwa³a Nr V/34/2003
Rady Gminy Reñskiej Wsi

z dnia 26 marca  2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na rok 2003.

§ 1. Zmniejszyæ dochody

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia
Rozdzia³ 75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa  o kwotê

                                                        694.728 z³
Rozdzia³ 75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej

dla gmin
§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa o kwotê

                                                                            970 z³.
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Zwiêkszyæ przychody

§ 952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów   na
rynku krajowym o kwotê  1.133.700 z³

§ 955 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych o kwotê
     154.483 z³

§ 957 Nadwy¿ka z lat ubieg³ych   o kwotê      737.680 z³.

Zwiêkszyæ dochody

Dzia³ 750 Administracja publiczna
Rozdzia³ 75023 Urzêdy Gmin
§ 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów  o kwotê           169,56 z³
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê     12.000 z³.

Zwiêkszyæ wydatki

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia
Rozdzia³ 75818 Rezerwy celowe -  na inwestycje
§ 4810 Rezerwy o kwotê                   136.465 z³
Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ
Rozdzia³ 60015 Drogi publiczne gminne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych o

kwotê                                               50.000 z³
            (droga dojazdowa do Ko�cio³a w Poborszowie)
Dzia³ 750 Administracja publiczna
Rozdzia³ 75023 Urzêdy Gmin
§ 4270 Zakup us³ug remontowych    o kwotê     150.000 z³
  (ocieplanie budynku UG-z po¿yczek)
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê        169,56 z³
Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych o
kwotê                                               60.000 z³

   (ocieplanie i elewacja budynku -Szko³a D³ugomi³owice)
Rozdzia³ 80110 Gimnazja
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych o

kwotê                                            300.000 z³
    (ocieplanie i elewacja budynku -Gimnazjum D³ugomi-

³owice)
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 3110   �wiadczenia spo³eczne    o kwotê        12.000 z³
Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdz. 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
§ 6050 Wydatki inwestycyjne       o kwotê              633.700 z³

§ 2. W za³¹czniku nr 5 do uchwa³y Rady Gminy Nr III/16/02
z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

-  zwiêksza siê nak³ady na kanalizacjê sanitarn¹ w Reñ-
skiej Wsi o kwotê 633.700 z³  (z po¿yczek i kredytu),

- zwiêksza siê nak³ady na modernizacjê Szko³y w D³ugo-
mi³owicach o kwotê 60.000 z³ (z po¿yczek i kredytu),

oraz wprowadza siê zadania inwestycyjne:
- budowa drogi dojazdowej do ko�cio³a w Poborszowie na

kwotê 50.000 z³,
- wykonanie ocieplenia i elewacji budynku Gimnazjum w

D³ugomilowicach  na kwotê 300.000 z³ (w tym 10.000 z³ z bud¿e-
tu Gminy, 290.000 z³ z po¿yczek i kredytu),

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miej-
scowego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig

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 i Nr 113 poz.984.) oraz
art. 124 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dnia
26 listopada 1998 r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148), Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W bud¿ecie Gminy przyjêtym uchwa³¹ Rady Gminy Nr
III/16/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.:

Zmniejsza siê dochody              o kwotê       32.886 z³
w tym:
Dzia³ 756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-

nych i od innych   jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej

Rozdzia³ 75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu  pañstwa
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Uchwa³a Nr VI/48/2003
Rady Gminy Reñskiej Wsi

z dnia 23 kwietnia  2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na rok 2003.

 § 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych
                                                                     o kwotê   32.886 z³.

Zwiêksza siê dochody              o kwotê             52.317,80 z³
w tym:
Dzia³   700         Gospodarka mieszkaniowa
Rozdzia³  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
 § 077  Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno-

�ci nieruchomo�ci                 o kwotê        32.886 z³
Dzia³    853 Opieka spo³eczna
Rozdzia³  85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a-

cane  za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia   z pomocy
spo³ecznej

§  201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-
zacjê zadañ   bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami                   o kwotê                 6.000 z³
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Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenie 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              11.147z³

Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin pozyskanych z innych �róde³ o kwotê      2.284,80 z³

Zmniejsza siê wydatki o kwotê                            430.823 z³
w tym :
Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia
Rozdzia³ 75818 Rezerwy w tym: § 4810 Rezerwy
-  ogólna o kwotê         25.500 z³
-  celowa  inwestycyjna o kwotê       136.456 z³
-  celowa  o�wiatowa o kwotê          14.500 z³
Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie
Rozdzia³ Szko³y podstawowe
SP Wiêkszyce
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotê  3.470 z³
Dzia³ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdzia³ Przedszkola
PP Wiêkszyce
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotê   897 z³
Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne -drogi gminne:
Mechnica- ul.Banatki,ul.Przyjació³ - kanalizacja deszczo-

wa o kwotê                                                                              50.000 z³
Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdzia³ 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
§ 6050 Wydatki inwestycyjne - kanalizacja sanitarna Reñ-

ska Wie� -  przej�cie pod Odr¹ o kwotê                       200.000 z³.

Zwiêksza siê wydatki       o kwotê                   450.254,80 z³
w tym:
Dzia³ 600  Transport i ³¹czno�æ
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne -drogi gminne:
Mechnica - ul.Banatki, ul.Przyjació³ - budowa drogi
 o kwotê                   171.608 z³
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê

                                                                       20.000 z³
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê         10.000 z³
Dzia³ 750 Administracja publiczna
Rozdzia³ 75023 Urzêdy Gmin
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotê

                                                           20.000 z³
Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie
Rozdzia³ Szko³y podstawowe
§ 2540 Dotacje dla niepublicznych szkó³ (Mechnica )
            o kwotê                      10.000 z³
SP Wiêkszyce
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia  o kwotê

                                                                         3.470 z³

SP D³ugomi³owice
Rozdzia³ 80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne  o kwotê

                                                                         4.500 z³
Dzia³ 851 Ochrona zdrowia
Rozdzia³ 85149 Programy polityki zdrowotnej
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych      o kwotê         6.456 z³
           (badania mamograficzne)
Dzia³    853 Opieka spo³eczna
Rozdzia³  85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a-

cane  za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej

§  4130  Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotê
                                                            6.000 z³

Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne

§ 3110 �wiadczenia spo³eczne        o kwotê          11.147 z³
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne       o kwotê      2.284,80 z³
Dzia³ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdzia³ Przedszkola
PP Wiêkszyce
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek o kwotê                                                     597 z³
§ 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe o kwotê              300 z³
Dzia³ 900  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdzia³ 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
§ 6050 Wydatki inwestycyjne - kanalizacja sanitarna Reñ-

ska Wie�                             o kwotê          50.000 z³
§ 6300 Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy

jednostkami samorz¹du  terytorialnego na dofinansowanie w³a-
snych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotê

       78.392 z³
Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic
§ 6050 Wydatki inwestycyjne - dobudowa i modernizacja

o�wietlenia na drogach gminnych o kwotê           50.000 z³
Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdzia³ Zadania w zakresie kultury fizycznej
§ 2580 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zali-

czanych do sektora    finansów publicznych           o kwotê       5.500 z³.

§ 2. Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Rady Gminy Nr III/16/02 z
dnia 30 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miej-
scowego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig
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Za³¹cznik
do uchwa³y Rady Gminy Nr VI/49/03

  z dnia 23 kwietnia 2003 r.
 (zmiany wprowadzone do za³¹cznika nr 5

do uchwa³y Rady Gminy Nr III/16/02
z dnia 30 grudnia 2002 r.)

L.p Nazwa zadañ Rok

rozpoczêcia
Planowane

wydatki

�ród³a
finansowania

1. Drogi dojazdowe do pól 2003 44.000 bud¿et Gminy

2 Drogi gminne:

Mechnica - ul. Banatki,

ul.Przyjació³

kanalizacja deszczowa

2003 291.000 bud¿et Gminy

3. budowa drogi � Mechnica-

ul.Banatki,ul.Przyjació³
2003 335.508 bud¿et Gminy

4. Szko³a D³ugomi³owice -

modernizacja

1987 200.000

60.000

bud¿et Gminy

kredyt

5. Kanalizacja sanitarna

Reñska Wie� � przej�cie pod

�Odr¹�

2003 78.392 bud¿et Gminy

6. Kanalizacja sanitarna

Reñska Wie�

2003 786.877

1.767.300

633.700

bud¿et Gminy

kredyt

bankowy i

wolne �rodki

7. Budowa drogi dojazdowej

do ko�cio³a w Poborszowie

2003 50.000 bud¿et Gminy

8. Wykonanie ocieplenia i

elewacji budynku

Gimnazjum w

D³ugomi³owicach

2003 10.000

290.000

bud¿et Gminy

kredyt

bankowy

9. Dobudowa i modernizacja

o�wietlenia na drogach

gminnych

2003 50.000 bud¿et Gminy

Ogó³em �rodki na zadania
inwestycyjne 4.596.777

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2003
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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 214
poz. 1806/ 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, 2000 r.
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 , Nr 216 poz. 1826, 2003 r.
Nr 80 poz. 721/, Rada Gminy uchwala :

§ 1. Drogi gminne wymienione w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y zaliczyæ do kategorii dróg gminnych .
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Uchwa³a Nr IX/71/03
Rady Gminy Rudniki

z dnia 25 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

 Edward G³adysz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/71/03

Rady Gminy Rudniki
z dnia 25 wrze�nia 2003 r.

L .p .  N u m e r  d r o g i   N a z w a  c i¹ g u  d r o g o w e g o   U w a g i  

1 .  1 0 0 9 2 3   O   L a c h o w s k ie   -   p r z e z  w ie �  D a la c h ó w   W s p ó ln y  p r z e b i e g  z  
G m in ¹  P r a s z k a   

2 .  1 0 1 0 1 1   O  M ³ y n y  -  S ³o w ik ó w    
3 .  1 0 1 0 1 2   O   O d c in e k  -  J a n in ó w  -  S ³o w ik ó w    
4 .  1 0 1 0 1 3   O   U l i c a  G a b r y �  -  g r .  w o j .  ³ó d z k ie g o  ( G r a b o w a )      
5 .  1 0 1 0 1 4   O   D a la c h ó w  -  g r .  w o j .  ³ó d z k ie g o  ( G r a b o w a )    
6 .  1 0 1 0 1 7   O  M ³ y n y  s t a c j a  P K P  -  S ³o w i k ó w   
7 .  1 0 1 0 2 0   O   R u d n ik i  -  M i r o w s z c z y z n a    
8 .  1 0 1 0 2 1   O   J a w o r z n o  -  M i r o w s z c z y z n a  -  S ³ o w ik ó w  S z la c h e c k i    
9 .  1 0 1 0 2 2   O  J a w o r z n o  -  M o s tk i  -  P o l e s i e  -  d o  g r .  w o j .  ³ ó d z k ie g o    
1 0 .  1 0 1 0 2 4   O  J a w o r z n o  -  J u l i a n p o l   
1 1 .  1 0 1 0 2 8   O   J a w o r e k  G ó r n y  p r z e z  w ie �  d o  D P  1 9 2 8  O               d o  D K   

4 2  
 

1 2 .  1 0 1 0 2 9   O   J a w o r z n o  B a n k o w e  o d  D K  4 2   
1 3 .  1 0 1 0 3 0   O   M i r o w s z c z y z n a  -  J a w o r e k  D o ln y    
1 4 .  1 0 1 0 3 1   O  S ta w k i  C ie c iu ³o w s k ie  p r z e z  w ie �    
1 5 .  1 0 1 0 3 6  O  N o w y  B u g a j  o d  D P  1 9 2 8  O  d o  g r a n i c y  w o j .  � l ¹ s k i e g o   
1 6 .  1 0 1 0 3 9   O  B o b r o w a  -  S t a n k i  B o b r o w s k ie    
1 7 .  1 0 1 0 4 1   O  ¯ y tn ió w  -  H a j d a m a k i  -  P i e ñ k i     
1 8 .  1 0 1 0 4 2   O   ¯ y tn ió w  -  S t a r y  B u g a j    
1 9 .  1 0 1 0 4 6   O   ¯ u r a w ie  -  d o  D P  1 9 2 8  O   
2 0 .  1 0 1 0 4 7   O   J a w o r  -  R u d n ik i    
2 1 .  1 0 1 0 4 8   O  C h w i ³ y  -  d o  g r a n i c y  G m in y  P r a s z k a    
2 2 .  1 0 0 9 0 5   O   B r z e z in y  -  T o k a r y  F o lw a r k  -  ¯ y tn ió w  w s p ó ln y  p r z e b i e g  z  

G m in ¹   P r a s z k a  
2 3 .  1 0 1 0 5 2   O   J e lo n k i  -  d o  D P  1 9 2 0  O   
2 4 .  1 0 1 0 5 4   O  R u d n ik i ,  u l .  J a w o r o w a   
2 5 .  1 0 1 0 5 5   O  R u d n ik i ,  u l .  J o a n n y  ¯ u b r    
2 6 .  1 0 1 0 5 6   O  R u d n ik i ,  u l .  D w o r s k a   
2 7 .  1 0 1 0 5 7   O  R u d n ik i ,  u l .  W ¹ s k a   
2 8 .  1 0 1 0 5 8   O  R u d n ik i ,  u l .  O g r o d o w a   
2 9 .  1 0 1 0 5 9   O  R u d n ik i ,  u l .  S i e n k ie w i c z a   
3 0 .  1 0 1 0 6 0   O  R u d n ik i ,  u l .  Z a k ¹ tn a   
3 1 .  1 0 1 0 6 1   O  R u d n ik i ,  u l .  P r z e c h o d n ia    
3 2 .  1 0 1 0 6 2   O  R u d n ik i ,  u l .  K r ó tk a   
3 3 .  1 0 1 0 6 3   O  R u d n ik i ,  u l .  R e y m o n ta   
3 4 .  1 0 1 0 6 4   O  R u d n ik i ,  u l .  N i s k a   
3 5 .  1 0 1 0 6 5   O  R u d n ik i ,  u l .  D ¹ b r ó w k a    
3 6 .  1 0 1 0 6 6   O  R u d n ik i ,  u l .  O k ó ln a   
3 7 .  1 0 1 0 6 7   O  R u d n ik i ,  u l .  M ie s z k a  I   
3 8 .  1 0 1 0 6 8   O  R u d n ik i ,  u l .  C ic h a   
3 9 .  1 0 1 0 6 9   O  R u d n ik i ,  u l .  C h r o b r e g o    
4 0 .  1 0 1 0 7 0   O  R u d n ik i ,  u l .  W ie j s k a    
4 1 .  1 0 1 0 7 1   O  R u d n ik i ,  u l .  T a r g o w a   
4 2 .  1 0 1 0 7 2   O  R u d n ik i ,  u l .  W y s p ia ñ s k i e g o    
4 3 .  1 0 1 0 7 3   O  R u d n ik i ,  u l .  ¯ e r o m s k ie g o    
4 4 .  1 0 1 0 7 4   O  R u d n ik i ,  u l .  H a n d lo w a    
4 5 .  1 0 1 0 7 5   O  R u d n ik i ,  u l .  C m e n ta r n a  -  u l .  T r a u g u t t a  -               u l .  

P a r k o w a   
 

4 6 .  1 0 1 0 7 6   O  R u d n ik i ,  u l .  P r o s t a     
4 7 .  1 0 1 0 7 8   O  R u d n ik i ,  u l .  B ie g a ñ s k i e g o     
4 8 .  1 0 0 9 1 8   O  R o z te r e k  -  S k o tn i c a  -  K u � n ic z k a  -  K u � n ic a    w s p ó ln y  p r z e b i e g  z  

G m in ¹  P r a s z k a    
 

DP - droga powiatowa
DK - droga krajowa

WYKAZ   DRÓG  GMINNYCH
Gmina Rudniki
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Na  podstawie art. 35 ust.1 i 3 ,art. 40 ust.2 pkt1 ustawy z
dnia 8 marca 1990r.  o samorz¹dzie gminnym Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591z pó�n. zm.), Rada Gminy  Skarbimierz uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. W Statutach  So³ectw: Bierzów, Brzezina ,Kopanie ,Kru-
szyna ,Lipki, £ukowice  Brz., Ma³ujowice ,Paw³ów ,Pêpice, Prê-
docin , Skarbimierz , Zielêcice , Zwanowice  i ¯³obizna uchwalo-
nych  przez Radê  Gminy  Brzeg uchwa³¹ Nr XVI/108/96  z dnia
9 lutego 1996 r.  ze zmianami wprowadza  siê nastêpuj¹ce zmiany:

 1. § 15 otrzymuje brzmienie :
    1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim  maj¹ prawo wszy-

scy mieszkañcy So³ectwa .
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Uchwa³a Nr VIII/62/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 25 czerwca 2003 r.

wprowadzaj¹ca zmiany w Statutach So³ectw Gminy Skarbimierz.

    2. Prawo wybierania maj¹ stali mieszkañcy So³ectwa ,
posiadaj¹cy czynne prawo  wyborcze.

 2. W § 20 pkt 2 zapis "1/20" zastêpuje siê zapisem"1/30"

§ 2.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Na podstawie art. 35 ust.1 i 3, art..40 ust.2 pkt 1  ustawy z
dnia 8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 ,poz.1591 z pó�n.zm.), Rada  Gminy Skarbimierz  uchwa-
la, co nastêpuje:

W  Statucie Samorz¹du  Mieszkañców Osiedla  Skarbi-
mierz Osiedle uchwalonym  przez  Radê Gminy  w Brzegu uchwa-
³¹ Nr XVIII/125/96 z dnia 24  kwietnia 1996 r. ze zmianami,  wpro-
wadza  siê   nastêpuj¹c¹ zmianê:

§ 1.  W § 5 pkt 2 po wyrazie"komunalnego " dodaje siê
wyrazy:  " wg wykazu stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego
Statutu "   i skre�la siê  kolejnych piêæ zdañ zaczynaj¹cych siê od
my�lnika .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Za³¹cznik
do Statutu Samorz¹du Mieszkañców

Osiedla Skarbimierz Osiedle

                                       W Y K A Z
 przekazanych  sk³adników  mienia  komunalnego

1.Tereny rekreacyjno-sportowe o pow. 58 tys. m2

    w tym: boisko, basen i drogi osiedlowe.
2. Dzia³ka Nr 19/46 o pow.0,4257 ha.
3. Dzia³ka Nr 19/95 o pow.1,0504 ha stanowi¹ca tereny

zielone.
4. Dzia³ka Nr 167/5 o pow.0,4254 ha  -niezabudowana.
5. Dzia³ki Nr 19/50,19/51,19/52,19/53 i 19/54.
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Uchwa³a Nr VIII/63/2003
Rady  Gminy  Skarbimierz

z dnia 25 czerwca 2003 r.

wprowadzaj¹ca  zmianê  w Statucie  Samorz¹du  Mieszkañców Osiedla Skarbimierz  Osiedle
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Na podstawie art.18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590, z pó�n. zm.) oraz art. 109 i 124 ust. 1pkt 1 i 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm.), Sejmik Województwa
Opolskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etu Wojewódz-
twa                                                                         o kwotê 658 006 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etu Województwa
                                                                     o kwotê 658 006 z³,
w tym wydatki maj¹tkowe                        o kwotê 638 006 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1do niniejszej uchwa³y.
3. Zmniejsza siê plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹

zadañ z zakresu administracji rz¹dowej             o kwotê 7 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
4. W wieloletnim programie inwestycyjnym zwi¹zanym z

zakupem pojazdu szynowego do przewozów pasa¿erskich z
napêdem spalinowym zwiêksza siê wysoko�æ wydatków w
2003r.    o 919 000 z³

tj. do kwoty 1 843 000 z³, oraz zmniejsza siê wysoko�æ
wydatków w 2004 r.     o kwotê 919 000 z³

tj. do kwoty 2 857 000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do
niniejszej uchwa³y.

5. Zmniejsza siê wydatki w dziale 803 Szkolnictwo wy¿sze
                                                                   o kwotê 656 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y.
6. Zwiêksza siê wydatki w dziale 801 O�wiata i wychowa-

nie o kwotê     656 000 z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y.

7. Zmniejsza siê rezerwê ogóln¹            o kwotê 350 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do uchwa³y.
8. Zwiêksza siê wydatki w dziale 010 Rolnictwo i ³owiec-

two o kwotê      350 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do uchwa³y.

9. Zmniejsza siê plan przychodów zak³adów bud¿etowych
                                                                 o kwotê 3 016 000 z³.
10. Zmniejsza siê plan wydatków zak³adów bud¿etowych
                                                                 o kwotê 2 562 900 z³.
11.Plan przychodów i wydatków po zmianach Wojewódz-

kiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu zawiera za-
³¹cznik nr 5 do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa.

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

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

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur
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Uchwa³a Nr IV/33/2003
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Województwa Opolskiego na 2003 rok.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IV/33/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
    z dnia 25 lutego 2003 r.

Zestawienie zmian

Zadania w³asne

Dochody
Zmniejszenia:

W dziale 756:  Dochody od osób prawnych, od osób fi-
zycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo-
�ci prawnej o kwotê                    332 072 z³

§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych
                     o kwotê                    332 072 z³

W dziale 758:  Ró¿ne rozliczenia o kwotê        113 453 z³
§ 292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa o kwotê

                                                         113 453 z³,
           w tym wyrównawcza czê�æ subwencji ogólnej
                                                   o kwotê       113 453 z³.

Zwiêkszenia:

W dziale 758: Ró¿ne rozliczenia o kwotê  1 083 531 z³
§ 292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa o kwotê

                                                     1 083 531 z³
           w tym :
drogowa czê�æ subwencji ogólnej o kwotê    1 025 765 z³
o�wiatowa czê�æ subwencji ogólnej o kwotê      57 766 z³

W dziale 921:  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go o kwotê                                                            20 000 z³

§ 244 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiza-
cje o kwotê                                                            20 000 z³

           zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów pu-
blicznych o kwotê                                                           20 000 z³.

Wydatki
Zwiêkszenia

W dziale 600: Transport i ³¹czno�æ o kwotê   638 006 z³
w rozdziale  60013:  drogi publiczne wojewódzkie o

kwotê                                                         638 006 z³,
w tym: wydatki maj¹tkowe o kwotê       638 006 z³

W dziale 921:  Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalne-
go o kwotê                                                            20 000 z³

w rozdziale  92195:  pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê
                                                          20 000 z³,

w tym: wydatki bie¿¹ce o kwotê         20 000 z³.
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IV/33/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
    z dnia 25 lutego 2003 r.

Zestawienie zmian

Zadania z zakresu administracji rz¹dowej

Dochody
Zmniejszenia:

W dziale 010: Rolnictwo i ³owiectwo o kwotê       7 000 z³
§ 235 dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹

zadañ zlecanych jednostkom samorz¹du terytorialnego o kwotê
         7 000 z³.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr IV/33/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
    z dnia 25 lutego 2003 r.

Wieloletni program inwestycyjny zwi¹zany z zakupem
pojazdu szynowego do przewozów pasa¿erskich z napê-

dem spalinowym

Cel: Zakup 1 szt. pojazdu szynowego do przewozów pa-
sa¿erskich z napêdem spalinowym w latach 2003 - 2004.

Jednostka realizuj¹ca: Departament Infrastruktury i Go-
spodarki UMWO.

Termin realizacji: lata 2003 -2004.

£¹czne nak³ady finansowe:                                4 700 tys. z³.

Wysoko�æ wydatków w latach 2003 - 2004:
2003 r. I rata w wysoko�ci                           -  1 843,0 tys. z³
2004 r. II rata w wysoko�ci                           - 2 857,0 tys. z³.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr IV/33/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
    z dnia 25 lutego 2003 r.

Zestawienie zmian
Zadania w³asne

Wydatki
Zmniejszenie

W dziale 758: Ró¿ne rozliczenia o kwotê     350 000 z³
W rozdziale 75818: Rezerwy ogólne i celowe o kwotê

                                                                    350 000 z³,
w tym: rezerwa ogólna o kwotê      350 000 z³

W dziale 803: Szkolnictwo wy¿sze o kwotê     656 000 z³
W rozdziale 80395: Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê

                                                       656 000 z³,
w tym: wydatki maj¹tkowe o kwotê      656 000 z³.

Zwiêkszenia

W dziale 010: Rolnictwo i ³owiectwo o kwotê    350 000 z³
W rozdziale 01004: Biura geodezji i terenów rolnych o

kwotê                                                        350 000 z³,
w tym: wydatki bie¿¹ce o kwotê      350 000 z³
w tym: dotacje o kwotê      350 000 z³

W dziale 801: O�wiata i wychowanie o kwotê  656 000 z³
W rozdziale 80130: Szko³y zawodowe o kwotê

    656 000 z³,
w tym: wydatki maj¹tkowe o kwotê      656 000 z³.

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr IV/33/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 25 lutego 2003 r.

Plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych
na 2003 rok.

Dzia³ 010- Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rol-
nych

w z³

Stan �rodków obrotowych
na pocz¹tku roku -217 098

Przychody ogó³em  650 000,
w tym:

1. Przychody w³asne  300 000.
2. Dotacje z bud¿etu  350 000.

Rozchody ogó³em           1 103 100,
w tym:

1. Wydatki bie¿¹ce,           1 103 100,
w tym:
    -  koszty osobowe  785 600

2. Wydatki inwestycyjne   0
Stan �rodków obrotowych
na koniec roku - 670 198
Kwota wp³aty do bud¿etu    0.
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Uchwa³a Nr V/48/2003
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Województwa Opolskiego na 2003 rok.

Na podstawie art.18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie województwa (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590, z pó�n. zm.) oraz art. 109 i 124 ust. 1pkt 1, 2 i 5
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm.), Sejmik Województwa
Opolskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1 . 1. Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etu Wojewódz-
twa o kwotê        50 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etu Województwa o
kwotê        50 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1do niniejszej uchwa³y.

3. Zwiêksza siê plan wydatków �rodków specjalnych o
kwotê      256 466 z³.

4. Plany po zmianach przychodów i wydatków �rodków
specjalnych Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych w
Opolu, MSZ Brzeg, MSZ Branice, MSZ Kêdzierzyn-Ko�le, MSZ
Opole, Zespo³u Szkó³ w Prudniku, Wojewódzkiego O�rodka In-
formatycznego i Politechnicznego w  Opolu, Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej w Opolu, Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w
Opolu, Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji Wodnych w Opolu
zawiera za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa.

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

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

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr V/48/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
    z dnia 27 marca 2003 r.

Zestawienie zmian

Zadania w³asne

Dochody
Zwiêkszenia:

W dziale 750: Administracja publiczna o kwotê 50 000 z³
§ 097 wp³ywy z ró¿nych dochodów o kwotê         50 000 z³.

Wydatki
Zwiêkszenia

W dziale 750: Administracja publiczna o kwotê 50 000 z³
w rozdziale 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ o  kwotê   50 000 z³,

w tym:
wydatki bie¿¹ce o kwotê         50 000 z³.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr V/48/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 marca 2003 r.

Plan przychodów i wydatków �rodków specjalnych na
203 rok.

Dzia³ 010-01006: Zarz¹dy melioracji urz¹dzeñ wodnych
Wojewódzki Zarz¹d Melioracji Urz¹dzeñ Wodnych

           Plan aktualny        Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku
                                                0                                             15 406
Przychody ogó³em    30 000                          30 000
Wydatki ogó³em    30 000                                   45 406
w tym:
wydatki bie¿¹ce             24 000                          39 406
wydatki maj¹tkowe      6 000                                     6 000
Stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku

                                                              0                                   0

Dzia³ 600-60013: Drogi Publiczne Wojewódzkie
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich

Plan aktualny         Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku
                              37  622                              105 129

Przychody ogó³em    250 000                        250 000
Wydatki ogó³em    250 000                                317 507
w tym:
wydatki bie¿¹ce             250 000                               317 507
wydatki maj¹tkowe              0                                             0
Stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku
                                                      37 622                            37 622

Dzia³ 801-80130: Szko³y zawodowe
Medyczne Studium Zawodowe w Brzegu

 Plan aktualny         Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku
                                                 780                            1 843

Przychody ogó³em       30 000                         30 000
Wydatki ogó³em       30 000                               31 063
w tym:
wydatki bie¿¹ce        30 000                          31 063
wydatki maj¹tkowe                  0                                        0
Stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku
                                                     780                               780
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Medyczne Studium Zawodowe w Branicach

  Plan aktualny          Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku
                                                                 960                              5 610

Przychody ogó³em               13 200                          13 200
Wydatki ogó³em         13 360                             18 010
w tym:
wydatki bie¿¹ce                    13 360                         18  010
wydatki maj¹tkowe       0                                            0
Stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku

 800                               800

Medyczne Studium Zawodowe w Kêdzierzynie- Ko�lu

   Plan aktualny          Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku
                                            0                            9 463

Przychody ogó³em                  7 080                            7 080
Wydatki ogó³em             7 080                            16 543
w tym:
Wydatki bie¿¹ce             7 080                            16 543
Wydatki maj¹tkowe        0                                      0
Stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku
                                                         0                                   0

Dzia³ 801-80141: Zak³ady kszta³ceia nauczycieli
Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych w Opolu

Plan aktualny          Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku
                                                   94 754           234 020

Przychody ogó³em           698 500                      698 500
Wydatki ogó³em            789 500           928 766
w tym: wydatki bie¿¹ce          789 500           928 766
w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne

                                                             575 397           624 663
Wydatki maj¹tkowe                        0                       0
Stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku

              3 754                            3 754

Dzia³ 801-80146: Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Wojewódzki O�rodek Doskonalenia Informatycznego i

Politechnicznego w Opolu
Plan aktualny          Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku
                                                               35 969             30 321

Przychody ogó³em         1 130 300        1 130 300
Wydatki ogó³em         1 130 100                  1 130 100
w tym: wydatki bie¿¹ce       1 130 100        1 130 100
w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne

                                                               51 600            51 600
wydatki maj¹tkowe                     0                      0
Stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku

                                                              36 169             30 521

Dzia³ 801-80147: Biblioteki pedagogiczne
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Plan aktualny          Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku
                                                       27                               116

Przychody ogó³em       190 000                       190 000
Wydatki ogó³em       190 000                        190 089
w tym: wydatki bie¿¹ce     184 000                       184 089
wydatki maj¹tkowe           6 000                            6 000
Stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku

                                                                    27                                 27

Dzia³ 854 - 85410: Internaty i bursy szkolne
Medyczne Studium Zawodowe w Brzegu

 Plan aktualny         Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku
                                                                 1 390                           3 655

Przychody ogó³em  14 000             14 000
Wydatki ogó³em              15 000                         17 265
w tym: wydatki bie¿¹ce  15 000             17 265
wydatki maj¹tkowe           0                                    0
Stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku

                                                                     390                  390

Zespó³ Szkó³ im. Janusza Korczaka w Prudniku

                                                     Plan aktualny        Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku
                                                           4 592                          21 349

Przychody ogó³em       56 268                          56 268
Wydatki ogó³em       58 108                               74 865
w tym :wydatki bie¿¹ce      58 108                          74 865
wydatki maj¹tkowe      0                                        0
Stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku

         2 752                            2 752

Medyczne Studium Zawodowe w Opolu

                                                   Plan aktualny            Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku
                                                                 3 540                           2 941

Przychody ogó³em                 330 000           330 000
Wydatki ogó³em            330 000                       330 000
w tym: wydatki bie¿¹ce         330 000                       330 000
wydatki maj¹tkowe             0                                0
Stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku
                                                      3 540              2 941.
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Na podstawie art.18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590, z pó�n. zm.) oraz art. 109 i 124 ust. 1pkt. 1, 2
i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ), Sejmik Województwa Opol-
skiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zmniejsza siê wydatki w dziale 851 Ochrona zdro-
wia                                                                               o kwotê 4 000 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zwiêksza siê wydatki w dziale 853 Opieka spo³eczna

o kwotê           4 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

3. Zwiêksza siê plan wydatków �rodków specjalnych
                                                                      o kwotê 422 726 z³,
w tym wydatków maj¹tkowych                            o kwotê 50 000 z³.
4. Plan po zmianach przychodów i wydatków �rodków

specjalnych Wojewódzkiego O�rodka Metodycznego w Opolu
zawiera za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

5. Ustala siê wieloletni program inwestycyjny zwi¹zany z
zadaniem adaptacja budynku przy ulicy Piastowskiej 14 (Ostró-
wek), realizowanego w ramach Kontraktu dla Województwa
Opolskiego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa.

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

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

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VI/51/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
    z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Zestawienie zmian

Zadania w³asne

Wydatki
Zmniejszenie

W dziale 851: Ochrona zdrowia o kwotê            4 000 z³
W rozdziale 85149: Programy polityki zdrowotnej o kwo-

tê                                                            4 000 z³,
w tym: wydatki bie¿¹ce o kwotê           4 000 z³.

1533

Uchwa³a Nr VI/51/2003
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Województwa Opolskiego na 2003 rok

Zwiêkszenia

W dziale 853: Opieka spo³eczna o kwotê               4 000 z³
W rozdziale 85317: Regionalne o�rodki polityki spo³ecz-

nej o kwotê                                                             4 000 z³,
w tym: wydatki bie¿¹ce o kwotê           4 000 z³.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VI/51/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Plan przychodów i wydatków �rodków specjalnych na
2003 rok.

Dzia³ 801-80146: Dokszta³canie i doszkalanie nauczycieli
Wojewódzki O�rodek Metodyczny w Opolu

Plan aktualny          Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tek roku
                                                   70 932           480 258

Przychody ogó³em        1 146 165        1 146 165
Wydatki ogó³em        1 108 020        1 530 746
w tym: wydatki bie¿¹ce      1 058 020                   1 430 746
wydatki maj¹tkowe              50 000           100 000
Stan �rodków pieniê¿nych na koniec roku

           109 077            95 677.

Za³¹cznik  nr 3
do uchwa³y Nr VI/51/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Wieloletni program inwestycyjny zwi¹zany z ada-
ptacj¹ budynku przy ulicy Piastowskiej 14 ( Ostrówek )

Cel: Wykonanie prac budowlanych zwi¹zanych z adapta-
cj¹ budynku Piastowska 14 ( Ostrówek ) na potrzeby Samorz¹-
du Województwa Opolskiego.

Jednostka realizuj¹ca: Departament Administracyjno-
Gospodarczy UMWO.

Termin realizacji: lata 2003 -2004.

£¹czne nak³ady finansowe: 3 640 749 z³.

Wysoko�æ wydatków w latach 2003 - 2004:

2003 r. I rata w wysoko�ci -     1 620 571 z³
2004 r. II rata w wysoko�ci -    2 020 178. z³.
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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 i Nr 113 poz.984, Nr 214
poz.1806  oraz art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148), Rada
Gminy w Tarnowie Opolskim uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadza siê zmiany w uchwale Nr III/21/02 Rady
Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w spra-
wie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§ 2. Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych o kwotê
                                                        914 820 z³

Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych oso-
bowo�ci prawnej                    914 820 z³

§ 031 Podatek od nieruchomo�ci       914 820 z³

§ 3. Zmniejsza siê plan przychodów o kwotê     842 820 z³
§ 955 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajo-

wych                                                                     842 820 z³

§ 4. Zmniejsza siê plan wydatków bud¿etowych o kwotê
                                                          50 000 z³

Dzia³ 010 Rolnictwo i £owiectwo       30 000 z³
Rozdzia³ 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sani-

taryjna wsi                                                            30 000 z³
w tym: wydatki maj¹tkowe        30 000 z³

(zmniejszenie planu dotyczy pod³¹czenia studni w Mie-
dzianej)

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia         20 000 z³
Rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe 20 000 z³

w tym: rezerwa celowa - wydatki bie¿¹ce
                                                                       20 000 z³

1534

Uchwa³a Nr V/29/03
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na rok 2003.

§ 5. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych o kwotê
                                                         122 000 z³

Dzia³ 750 Administracja publiczna  50 000 z³
Rozdzia³ 75023 Urzêdy Gmin                      50 000 z³
w tym wydatki bie¿¹ce                                   50 000 z³

Dzia³ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona
�rodowiska                                                            52 000 z³

Rozdzia³ 90017 Zak³ad Gospodarki Komunalnej
                                                           30 000 z³
w tym: dotacja celowa na realizacjê inwe-

stycji zak³adu bud¿etowego ZGKiM                      30 000 z³
Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ      22 000 z³

w tym wydatki bie¿¹ce                   22 000 z³

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego                                               20 000 z³

Rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i
kluby                                                            20 000 z³

          w tym: dotacja podmiotowa-wydatki bie¿¹ce
                                                                                    20 000 z³

§ 6. 1. Plan wydatków bud¿etowych po zmianach wynosi
                                                               13 381 420 z³

2. Plan dochodów bud¿etowych po zmianach wynosi
                                                                13 914 820 z³

3. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie                        533 400 z³
 przeznacza siê na sp³aty kredytów i po¿yczek w tym:
    - po¿yczka - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodo-

wiska i Gospodarki Wodnej        417 000 z³
    - kredyt - Bank Ochrony �rodowiska        116 400 z³

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ oraz w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Damboñ
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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 i Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz.1806) oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ), Rada
Gminy w Tarnowie Opolskim uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadza siê zmiany w uchwale Nr III/21/02 Rady
Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w spra-
wie uchwalenia bud¿etu Gminy na  2003 rok.

§ 2. Zmniejsza siê plan dochodów bud¿etowych o kwotê
                                             60 822 z³.

Dzia³ 758   Ró¿ne rozliczenia         60 822 z³
§ 292   Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa

                                                          60 822 z³.

§ 3. Zmniejsza siê plan wydatków bud¿etowych o kwotê
                                             60 822 z³

Dzia³ 758  Ró¿ne rozliczenia         60 822 z³
Rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe

                                              60 822 z³
W tym rezerwa celowa - wydatki bie¿¹ce        60 822 z³.

1535

Uchwa³a Nr VI/38/03
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na rok 2003.

§ 4.  W  za³¹czniku nr 4 uchwa³y
     w dziale 853 Opieka Spo³eczna
     w rozdziale 85319 O�rodki Pomocy Spo³ecznej wpro-

wadza siê § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ w kwocie  1.000 z³,

- w  za³¹czniku nr 3 uchwa³y
    w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
    w rozdziale 92116 Biblioteki
     w wierszu: w tym wydatki bie¿¹ce kwotê 235 000 zastê-

puje siê kwot¹   229 000 z³.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu  na tablicy og³oszeñ oraz w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Damboñ

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 i Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz.1806 ) oraz art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ) Rada
Gminy w Tarnowie Opolskim uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadza siê zmiany w uchwale Nr III/21/02 Rady
Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w spra-
wie uchwalenia bud¿etu Gminy na  2003 rok.

§ 2. Zwiêksza siê plan  dochodów bud¿etowych o kwotê
                                                                       50 000 z³

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo         50 000 z³
§ 626 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz-
nych         50 000 z³.

1536

Uchwa³a Nr VII/50/03
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na rok 2003.

§ 3. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych o kwotê
                                                                      80 000 z³

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo        50 000 z³
Rozdzia³ 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna wsi

        50 000 z³
w tym wydatki maj¹tkowe         50 000 z³
z przeznaczeniem na budowê kanalizacji sanitarnej w Tar-

nowie Op.
Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-

¿arowa                                                                         30 000 z³
Rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne         30 000 z³
w tym wydatki maj¹tkowe         30 000 z³
(z przeznaczeniem na zakup samochodu).

§ 4. Zmniejsza siê plan wydatków bud¿etowych o kwotê
                                                                       30 000 z³

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo          30 000 z³
Rozdzia³ 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna wsi

        30 000 z³
w tym wydatki maj¹tkowe         30 000 z³
( dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej ).
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§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 16 pa�dziernika
1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r., Nr 99, poz. 1079,
Nr 100, Nr 110, poz. 1189, poz. 1085, Nr 145, poz. 1623, 2002r.,
Nr 130, poz. 1112, 2003 r. Nr 80, poz. 717) po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Uznaje siê za pomniki przyrody nastêpuj¹ce drzewa
rosn¹ce na terenie parku zabytkowego w Tu³owicach:

1) D¹b szypu³kowy (Quercus robur),
2) D¹b szypu³kowy (Quercus robur),
3) D¹b szypu³kowy (Quercus robur),
4) D¹b szypu³kowy (Quercus robur),
5) D¹b szypu³kowy (Quercus robur),
6) D¹b szypu³kowy (Quercus robur),
7) D¹b szypu³kowy (Quercus robur),
8) Platan klonolistny (Platanus xhispanika),
9) Wi¹z pospolity (Ulmus campestris),
10) D¹b szypu³kowy (Quercus robur).

1537

Uchwa³a Nr IX/67/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia  11 wrze�nia 2003 r.

w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosn¹cych na terenie parku zabytkowego w Tu³owicach.

2. Dok³adn¹ lokalizacjê powy¿szych pomników przyrody
okre�laj¹ za³¹czniki  nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Chronione drzewa oznacza siê tablic¹ urzêdow¹ in-
formuj¹c¹ o objêciu ochron¹.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

     2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia.

                                                                              Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

                                  Teresa Kucharzak-Juszczyk

§ 6. Uchwala wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ  oraz w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Damboñ
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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 po.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153 poz.1271) art.110,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148);  uchwa-
³y Rady Miejskiej w Uje�dzie z dnia 30 grudnia 2002 r.
Nr V/19/2002 w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2003 rok oraz
art.420 w zwi¹zku z art.406 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, Nr 153
poz.1271), Rada Miejska w Uje�dzie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et Miasta i Gminy po stronie do-
chodów w kwocie                               236 000 z³.

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie w kwocie        45 000 z³
- �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych

gmin(zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów),samo-
rz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³  w kwocie

        45 000 z³
Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska w kwocie                                             191 000 z³
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿-

nej w kwocie                                                         191 000 z³.

§ 2. Zmniejsza siê bud¿et Miasta i Gminy po stronie do-
chodów w kwocie                                  49 879 z³.

Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej w kwocie         23 428 z³

- udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañ-
stwa w kwocie                                              23 428 z³

 -    podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie
                                                                       23 428 z³

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia w kwocie         16 451 z³
Subwencja ogólna w kwocie          16 451 z³
- czê�æ o�wiatowa w kwocie          15 768 z³
- czê�æ podstawowa w kwocie               683 z³
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna w kwocie          10 000 z³
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz in-
nych zadañ zleconych gminie ustawami    w kwocie     10 000 z³.

§ 3. Zwiêksza siê bud¿et Miasta i Gminy po stronie przy-
chodów w kwocie                                                      1 477 501 z³

     -      nadwy¿ki z lat ubieg³ych w kwocie    1 477 501 z³.

§ 4. Zwiêksza siê bud¿et Miasta i Gminy po stronie wy-
datków w kwocie                                          1 673 622 z³.

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie w kwocie      45 000 z³
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe w kwocie     45 000 z³
- wydatki maj¹tkowe w kwocie                       45 000 z³
         - zakup stanowisk komputerowych w kwocie

                                              45 000 z³
Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska w kwocie                                                      1 628 622 z³
Rozdzia³ 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód w

kwocie                                          1 628 622 z³

1538

Uchwa³a  VII/28/2003
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

- wydatki maj¹tkowe w kwocie                1 628 622 z³
-  budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Niezdrowice i

osiedla Piaski w Uje�dzie    w kwocie                 1 628 622 z³
/finansowanie ze �rodków Sapardu/

§ 5. Zmniejsza siê bud¿et Miasta i Gminy po stronie wy-
datków w kwocie                                  12 600 z³.

Dzia³ 851 Ochrona zdrowia w kwocie           2 600 z³
Rozdzia³ 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi w kwocie

           2 600 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie            2 600 z³
-  realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zy-

wania problemów  alkoholowych w kwocie           2 600 z³
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna w kwocie         10 000 z³
Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne w kwocie                       10 000 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie          10 000 z³
                 -�wiadczenia spo³eczne w kwocie        10 000 z³.

§ 6. Zwiêksza siê bud¿et Miasta i Gminy po stronie wy-
datków w kwocie                                                2 600 z³.

Dzia³ 851 Ochrona zdrowia w kwocie           2 600 z³
Rozdzia³ 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi w kwocie

           2 600 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie            2 600 z³
          -   dotacja celowa dla ZOZ, Ranger Survival Club na

zadania zwi¹zane z realizacj¹    gminnego programu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie      2 600 z³.

§ 7. W planie przychodów i wydatków Gminnego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej zmniejsza siê
plan wydatków na zadaniu

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodoci¹gowej dla
wsi Klucz-Olszowa      o kwotê                       1 000 z³.

§ 8. W planie przychodów i wydatków Gminnego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej zwiêksza siê
plan wydatków na zadaniu

- budowa oczyszczalni �cieków o kwotê           1 000 z³.

§ 9. Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Rady Miejskiej w Uje�dzie
Nr V/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu na 2003 rok, "�ród³a pokrycia deficytu i przeznaczenia
nadwy¿ki bud¿etowej" zostaje zmieniony zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 10. Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y Rady Miejskiej w Uje�dzie
Nr V/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu na 2003 rok, "Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2003-
2005" zostaje zmieniony zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniej-
szej uchwa³y.

§ 11. Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y Rady Miejskiej w Uje�dzie
Nr V/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu na 2003 rok, "Plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej " zostaje
zmieniony zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y.
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§ 12. Za³¹cznik nr 9 do uchwa³y Rady Miejskiej w Uje�dzie
Nr V/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu na 2003 rok, "Plan dotacji na 2003 rok " zostaje zmie-
niony zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do niniejszej uchwa³y.

§ 13. Uzasadnienie do niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cz-
nik nr 1.

§ 14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Ujazd.

§  15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Ko³odziej

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Rady Miejskiej w Uje�dzie

 Nr VII/28/2003
z dnia 25 lutego 2003 r.

Do § 1 Zwiêkszenie bud¿etu po stronie dochodów w
kwocie                                236 000 z³

Dzia³ 801 w kwocie 45 000 z³, umowy Nr 510-2336/ZIW/
02-1308 z dnia 18.12.02, Nr 510-2469/ZIW/02-1346 z dnia
19.12.02, Nr 510-1646/ZIW/02-1105 z dnia 18.12.02 zawarte
pomiêdzy szko³¹ w Jaryszowie, Olszowej i Uje�dzie na dofinan-
sowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkañców
wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

                                                            w kwocie         45 000 z³
Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska w kwocie                                            191 000 z³
�rodki otrzymane z SKBK w Starym Uje�dzie w kwocie

                                           191 000 z³.

Do § 2 Zmniejszenie bud¿etu po stronie dochodów w
kwocie                                  49 879 z³.

Dzia³ 756 w kwocie 23 428 z³, pismo Ministerstwa Finan-
sów Nr ST3 - 4820-1/2003 z 08.01.03 o ostatecznych kwotach
udzia³ów, zmniejszenie wp³ywów z  podatku dochodowego od
osób fizycznych w kwocie        23 428 z³

Dzia³ 758 w kwocie 16 451 z³, pismo Ministerstwa Finan-
sów Nr ST3 - 4820-1/2003 z 08.01.03 o ostatecznych kwotach
subwencji podstawowej i o�wiatowej, zmniejszenie wp³ywów o
kwotê 16 451 z³ (czê�æ o�wiatowa w kwocie         15 768 z³,

czê�æ podstawowa   kwocie 683 z³)
Dzia³ 853 w kwocie 10 000 z³, pismo OUW z 17.01.03 Nr

FB.I-MW-3011-11-2003 o ostatecznych kwotach dotacji, zmniej-
szenie                                                                      w kwocie 10 000 z³.

Do § 3 Zwiêkszenie planu  przychodów w kwocie
1 477 501 z³, rozdysponowanie nadwy¿ki z lat ubieg³ych w kwocie
1 477 501 z³.

Do §  4 Zwiêksza siê bud¿et Miasta i Gminy po stronie
wydatków w kwocie                                                        1 673 622 z³.

Dzia³ 801 rozdz.80101                            w kwocie 45 000 z³,
zakup stanowisk komputerowych
Dzia³ 900 rozdz.90001 w kwocie 1 628 622 z³, budowa

kanalizacji sanitarnej dla wsi Niezdrowice i osiedla Piaski w
Uje�dzie, zadanie finansowane z Sapardu /Promesa Nr 12/732-
080003/02/.

Do § 5 Zmniejszenie bud¿etu po stronie wydatków
                                                                  w kwocie 12 600 z³.
Dzia³ 851 rozdz.85154                              w kwocie 2 600 z³,
wydatki bie¿¹ce
Dzia³ 853 rozdz.85314                            w kwocie 10 000 z³,
zmniejszenie wydatków na zasi³ki(zlecone).

Do § 6 Zwiêkszenie wydatków              w kwocie 2 600 z³.
Dzia³ 851 rozdz.85154                               w kwocie 2 600 z³,
dotacja celowa dla ZOZ Strzelce Opolskie na dofinanso-

wanie podnoszenie kwalifikacji zawodowych terapeuty pracuj¹-
cego w przychodni Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu
-           1 500 z³,

dla Ranger Survival Club - organizacja imprez dla m³o-
dzie¿y -           1 100 z³.

Do § 7 Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 1 000 z³,
pro�ba Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania
Przestrzennego o przeniesienie �rodków.

Do § 8 Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie 1 000 z³,
na zadaniu budowa oczyszczalni �cieków.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr
142 poz. 1591, 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 po.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153 poz.1271) art. 124 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr
15, poz.148),  Rada Miejska w Uje�dzie uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et Miasta i Gminy po stro-
nie przychodów w kwocie             463 604 z³.

- nadwy¿ki z lat ubieg³ych w kwocie       463 604  z³.

§ 2. Zwiêksza siê  bud¿et Miasta i Gminy po stro-
nie wydatków w kwocie                       463 604 z³.

Dzia³ 750 Administracja publiczna w kwocie 10 671 z³

Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin(miast i miast na prawach
powiatu) w kwocie      10 671 z³

- wydatki bie¿¹ce:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

w kwocie                                                     10 671 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie w kwocie   452 933 z³

Rozdzia³ 80110 Gimnazja w kwocie           452 933 z³
    -      wydatki maj¹tkowe w kwocie 452 933 z³, zada-

nie inwestycyjne- " Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicz-
nej oraz Krajobrazowej i Regionalnej To¿samo�ci: etap III
Rozbudowa i podzia³ istniej¹cej szko³y na PSP i PG wraz z
hal¹  sportow¹"

§ 3. Uzasadnienie do niniejszej uchwa³y stanowi za-
³¹cznik nr 1.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Ujazd.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Ko³odziej

Za³¹cznik nr 1
 do Uchwa³y Rady Miejskiej w Uje�dzie

Nr VIII/31/03
 z dnia 25  marca 2003 r.

Do § 1 Zwiêkszenie planu  przychodów w kwocie
    463 604 z³,

-rozdysponowanie nadwy¿ki z lat ubieg³ych.

Do §  3  Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie
  463 604 z³.

Dzia³ 750 rozdz.75023 w kwocie 10 671 z³, pismo
Nr 055/15/03 z dnia 03 marca 2003 r. w sprawie zabezpie-
czenia �rodków na dodatek specjalny dla burmistrza wraz z
pochodnymi.

Dzia³ 801 rozdz.80110 w kwocie 452 933 z³, pismo
Referatu Inwestycji o dodatkowe �rodki na zadanie " Utwo-
rzenie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Krajobrazowej i
Regionalnej To¿samo�ci: etap III Rozbudowa i podzia³ ist-
niej¹cej szko³y na PSP i PG wraz z hal¹ sportow¹" pismo
Nr GT - 3014/2/03 z dnia 17 marca 2003 r.

1539

Uchwa³a VIII/31/2003
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.


