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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; 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), oraz art. 109, art. 124 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148),  Rada Gminy Bierawa uchwala, co
nastêpuje:

§  1. W bud¿ecie Gminy na 2003r. uchwalonym uchwa³¹
Nr IV/17/2002  Rady Gminy Bierawa z dnia 30 grudnia 2002 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

I. Zwiêksza siê dochody bud¿etu Gminy o kwotê 8.063 z³
1. W dziale 801   O�wiata i wychowanie
    rozdz.     80101   Szko³y podstawowe o kwotê   8.063 z³
    §                 629   �rodki na dofinansowanie w³asnych

inwestycji gmin pozyskanych z innych �róde³ o kwotê     8.063 z³

II. Zwiêksza siê wydatki     o kwotê           8.063 z³
1. W dziale 801   O�wiata i wychowanie
    rozdz.     80101   Szko³y podstawowe o kwotê    8.063 z³
    §               6060    wydatki na zakupy inwestycyjne

          jednostek bud¿etowych o kwotê       8.063 z³

III. Zmniejsza siê wydatki o kwotê                 121.000 z³
1.  W dziale 758   Ró¿ne rozliczenia
     rozdz.    75818   Rezerwy ogólne i celowe

                              o kwotê         71.000 z³
     §              4810    rezerwy       o kwotê         71.000 z³
2. W dziale 900   Gospodarka komunalna i ochrona

�rodowiska
     rozdz.    90095   Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                             o kwotê         50.000 z³

     §               6050   wydatki inwestycyjne jednostek bud¿et.
                                                             o kwotê          50.000 z³

IV. Zwiêksza siê wydatki             o kwotê      121.000 z³
1. W dziale 010   Rolnictwo i ³owiectwo
     rozdz.    01095   Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                             o kwotê          5.000 z³

     §              6060    wydatki na zakupy inwestycyjne
jedn.bud¿et.                                                  o kwotê             5.000 z³

1572

Uchwa³a Nr VIII/45/2003
Rady Gminy Bierawa

z dnia 29 maja 2003 r.

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

2.  W dziale 020    Le�nictwo
     rozdz.    02095    Pozosta³a dzia³alno�æ  o kwotê 5.000 z³
     §              4300     zakup us³ug pozosta³ych

                                                o kwotê           5.000 z³
3.  W dziale 750    Administracja publiczna
     rozdz.    75023    Urzêdy Gmin o kwotê        30.900 z³
     §              4010     wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                              o kwotê        13.300 z³

     §            4110     sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                                                 o kwotê          2.300 z³

     §            4120     sk³adki na fundusz pracy
                                      o kwotê             300 z³

     §       4300     zakup us³ug pozosta³ych
                                       o kwotê      15.000 z³

     rozdz.    75095     Pozosta³a dzia³alno�æ
                                      o kwotê       10.000 z³

     §             4260      zakup energii o kwotê      10.000 z³

4.  W dziale 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochro-
na p.po¿arowa

     rozdz.     75412 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
                                                  o kwotê          6.000 z³

     §               4210      zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                               o kwotê          6.000 z³

5.  W dziale 801 O�wiata i wychowanie
     rozdz.    80101 Szko³y Podstawowe

                                                  o kwotê       50.000 z³
     §              6050      wydatki inwestycyjne jednostek bud¿et.
                                                                   o kwotê        50.000 z³
6.  W dziale 900    Gospodarka komunalna i ochrona

�rodowiska
     rozdz.     90095   Pozosta³a dzia³alno�æ

                                                  o kwotê         9.100 z³
     §                4010   wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                               o kwotê         5.000 z³

     §                4110   sk³adki na ubezpieczenia spo³eczna
                                                  o kwotê         1.000 z³

     §                4210   zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                  o kwotê          1.100 z³

     §                4300   zakup us³ug pozosta³ych
                                                    o kwotê           2.000 z³
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7. W dziale 926    Kultura fizyczna i sport
    rozdz.      92604    Instytucje kultury fizycznej

                                        o kwotê           5.000 z³
    §                4300     zakup us³ug pozosta³ych

                                               o kwotê             5.000 z³.

§ 2. 1. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy w dziale 900
Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska, rozdz. 90095
Pozosta³a dzia³alno�æ, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿et.                                                                      o kwotê  50.000 z³.

2. �ród³em finansowania niedoboru bud¿etowego w wy-
soko�ci  50.000 z³, o którym mowa w pkt. 1, s¹ przychody pocho-
dz¹ce z zaci¹gniêtej po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie    50.000  z³.

§ 3. W zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie, o których mowa
w § 1 i § 2 dokonuje siê zmian w za³¹cznikach nr 9 - "Plan
nak³adów na remonty i zadania inwestycyjne" i nr 10 "Wykaz
wieloletnich  zadañ inwestycyjnych"  do uchwa³y Nr  IV/17/2002
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.  Za³¹cznik
nr 9 "Plan nak³adów na remonty i zadania inwestycyjne" - otrzy-

muje brzmienie okre�lone w za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa-
³y,  a za³¹cznik nr 10 "Wykaz wieloletnich  zadañ inwestycyjnych"
otrzymuje brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

§  4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bierawa.

§  5.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³o-
szeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VIII/45/2003

Rady Gminy Bierawa
z dnia 29 maja 2003 r.

Za³¹cznik nr 9
 do uchwa³y Nr IV/17/2002

Rady Gminy

PLAN NAK£ADÓW NA REMONTY I ZADANIA INWESTYCYJNE
po zmianach na dzieñ 29 maja 2003 r.

�ród³a finansowania

W ³asne
Lp.

Nazwa i

lokalizacja
inwestycji

Dzia³ Termin

realizacji

rozpoczêcie
zakoñczenie

Warto�æ
kosztorysowa

Dotychczas

poniesione

nak³ady
inwestycyjne

Plan

nak³adów
na

remonty

w 2003 r.

Plan

nak³adów
na zadanie

inwestycyjne

w 2003 r.
ogó³em

w tym

GFO�rod
dotacje

po¿yczki

 1                         2      3             4           5         6            7           8     9      10       11 12

1. W ykup gruntu pod

drogi gminne

010 2003r. 25.000,- 25.000,- 25.000,-

2. Budowa odcinka

sieci

wodoci¹gowej w

Dziergowicach

010 2003r. 100.000,- 100.000,- 100.000,- -

3. Obudowa studni i

zasilanie SUW

Dziergowice

010 2003r. 40.000,- 40.000,- 40.000,-

4. Drogi gminne 600 2003r. 176.411,- 24.200,- 152 211,- 152.211,-

5. Remonta dachu

�wietlicy w

Ortowicach

750       2003r. 40.000,- 40 000,-

6. Zakup

komputerów do

Urzêdu Gminy

750 2003r. 20.000,- 20.000,- 20.000,-

7. Remont motopomp

i samochodów w

jednostkach OSP

754 2003r. 15.800,- 15.000,-

8. Zakup samochodu

dla OSP Goszyce

754 2003r. 50.000,- 50.000,- 50.000,-

9. Zakup

komputerów dla

szkó³

801 2003r. 38.161,- 38 161,- 8.300,- 29861,-

10. Docieplenie

budynku

Gimnazjum w

Bierawie

801 2003r. 300.000,- 300 000,- 300.000,- -
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11. Zakup

komputerów dla

GOPS

853 2003r. 4.000,-

4.000,-

4.000,- 30.000,-

12. Wykonanie

punktów

�wietlnych

900 2003r. 100.000,- 40.000,- 60 000,- 30.000,- 30000,-

13.

Budowa

kanalizacji

sanitarnej w

miejscowo�ci

Brze�ce

900        2003r. 2.700.000,- 50.307,- 2 700 000,-
1 620

000,-
1 450 000

1080000,-

14.

Budowa tranzytu

kanalizacyjnego z

Brzeziec do

oczyszczalni

�cieków

  900        2003r. 200.000,- 250 000,- 50.000,-

200 000,-

15. Dokoñczenie

budowy

kanalizacji wsi

Stara Ku�nia

900        2003r. 250.000,- 250 000,- 200 000,-

50 000,-

16. Zagospodarowanie

terenu i obiektów

ma³ej architektury

przy Domu

Kultury w

Bierawie (projekt)

921 2003r. 17.000,- 17 000,- 17 000,-

17. Wykonanie

podjazdu dla

niepe³nosprawnych

w DK Bierawa

921 2003r. 45.000,- 45 000,- 45 000,-

OGÓ£EM
4 121 372,- 50 307,- 119 200,- 4 051 372,- 2661511,- 1450000,- 59861,- 1330000,-
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Za³¹cznik  nr 2
do uchwa³y Nr VIII/45/2003

Rady Gminy Bierawa
z dnia29 maja 2003 r.

Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr IV/17/2002

WYKAZ WIELOLETNICH ZADAÑ INWESTYCYJNYCH GMINY
- po zmianach na dzieñ 29 maja 2003 r.

�ród³a finansowania 
2003 r. 

 
Lp. 

Zadanie i jego 
cel 

Dzia³ 
Okres 

realizacji 

£¹czne 
przewidywa-
ne nak³ady 
finansowe 
(ty�. z³) 

Wysoko�æ 
poniesionych 
nak³adów na 
koniec 
2002r. 
(ty�. z³) 

Planowana  
wysoko�æ  
nak³adów 
w 2003 r. 
(ty�. z³) 

Planowana 
Wysoko�æ 
nak³adów 
w 2004 r. 
(ty�. z³) 

Planowana 
wysoko�æ 
nak³adów 
w 2005r. 
(ty�. z³) 

w³asne dotacje Po¿yczka 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 

1. Budowa 
tranzytowego 
ruroci¹gu 
t³ocznego 
�cieków 
sanitarnych z 
Bierawy do 
Miejskiej 
Oczyszczalni 
�cieków w 
Kêdzierzynie- 
Ko�lu oraz 
budowa 
kanalizacji 
sanitarnej wsi 
Bierawa 
Po¿yczka  z 
WFO� i GW 
Program PHARE 
2003 

 
900 

 
3 lata 

 
12 263 235,- 

 
297.235,- 

 
2 103 800,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
111. 111,- 

 
 
 
 
 
 

1 587 289,- 
3 088 000,- 

 
83.333,- 

 
 
 
 
 
 

1 190 467,- 
2 316 000,- 

 
913 333,- 

  
1 190 467,- 

 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

 

Budowa Sali 
Gimnastycznej 
przy Szkole w 
Starej Ku�ni 

 
801 

 
3 lata 

 
899 368,- 

 
168 934,- 

 
332 591,- 

 
330 434,- 

 
250.000,- 

 
332 591,- 

  

3. Wykonanie map i 
projektu 
kanalizacji  
w Dziergowicach 

 
900 

 
2 lata 

 
300 000,- 

 
- 

 
200 000,- 

 
100 000,- 

 
- 

 
200 000,- 

  

4. Wykonanie 
projektu 
kanalizacji w 
Starym Ko�lu 

 
900 

 
4 lata 

 
4 580 279,- 

 
103 387,- 

 
60 000,- 

 
- 

 
1 000 000,- 

 
60 000,- 

  

 
                             R a z e m 

 
18.042.882,- 

 
569.556,- 

 
2.696.391, 

 
5.216.834,- 

 
4.839.800,- 

 
1.505.924, 

  
1.190.467,- 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, art. 124 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 i Nr 45, poz. 391), Rada Gminy Bierawa
uchwala, co nastêpuje:

§  1. W bud¿ecie Gminy na 2003 rok uchwalonym uchwa³¹
Nr IV/17/2002  Rady Gminy Bierawa z dnia 30 grudnia 2002 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

I. Zwiêksza siê dochody bud¿etu Gminy o kwotê 25.296 z³
1.  W dziale 750 Administracja publiczna
     rozdz.       75011 Urzêdy Wojewódzkie
                                                       o kwotê           1.500 z³

     §                   202 dotacja celowa otrzymana z bud¿e-
tu pañstwa na zadania bie¿¹ce realizowane przez gminê na
podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej

                                    o kwotê         1.500 z³
 rozdz.      75095 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê    2.300 z³
     § 096 otrzymane spadki, zapisy i darowi-

znyw postaci pieniê¿nej o kwotê          2.300 z³
2.  W dziale 758 Ró¿ne rozliczenia
    rozdz.       75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji

ogólnej dla gmin              o kwotê         21.196 z³
    §                    292 subwencje ogólne z bud¿etu pañ-

stwa                                                     o kwotê                 21.196 z³
3. W dziale 801 O�wiata i wychowanie
     rozdz.      80101 Szko³y Podstawowe o kwotê                300 z³
   § 096 otrzymane spadki, zapisy i darowi-

zny w postaci pieniê¿nej            o kwotê              300 z³

1573

Uchwa³a Nr IX/57/2003
Rady Gminy Bierawa

z dnia 6 czerwca 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.
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     II. Zwiêksza siê wydatki           o kwotê          25.296 z³
1.  W dziale 600 Transport i ³¹czno�æ
     rozdz.      60016 Drogi publiczne gminne

                                                o kwotê           21.196 z³
     §                 4270 zakup us³ug remontowych

                                               o kwotê            21.196 z³
2.  W dziale 750 Administracja publiczna
     rozdz.       75011 Urzêdy Wojewódzkie

                                  o kwotê              1.500 z³
     §                 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia

                                               o kwotê 1.500 z³
           rozdz.       75095 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                            o kwotê              2.300 z³

     §                 4300 zakup us³ug pozosta³ych
                                                          o kwotê              2.300 z³

3. W dziale 801 O�wiata i wychowanie
     rozdz.      80101 Szko³y Podstawowe

                                o kwotê                 300 z³
   §                4210        zakup materia³ów i wyposa¿enia

                                                           o kwotê                 300 z³

§ 2. Zmienia siê przeznaczenie �rodków finansowych w
dziale  900, rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ,  § 6050 wydatki
inwestycyjne jednostek bud¿etowych:

a)   zmniejsza siê wydatki na budowê kanalizacji w Bie-
rawie                                                   o kwotê                 200.000 z³

b) zwiêksza siê wydatki na wykonanie projektu tranzytu
kanalizacyjnego so³ectwa Ortowice do  biologicznej oczysz-
czalni �cieków Zak³ady Azotowe "Kêdzierzyn" oraz likwidacja biolo-
gicznej    oczyszczalni �cieków w Kotlarni o kwotê 200.000 z³.

§  3. W zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie, o których mowa
w  § 2, dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 10 "Wykaz wielolet-
nich  zadañ inwestycyjnych"  do uchwa³y Nr  IV/17/2002 w spra-
wie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok, który otrzymuje
brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§  4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bierawa.

§  5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miej-
scowego.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y  Nr IX/57/2003

Rady Gminy Bierwa
z dnia 6 czerwca 2003 r.

Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y Nr IV/17/2002
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Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279,
2000r. 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
Solarnia (zgodnie z ustaleniami okre�lonymi w uchwale Nr XXV/
251/2001 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz
Nr XXXVIII/334/2002 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 wrze�nia
2002r.). Granice terenu objêtego  opracowaniem okre�la rysu-
nek planu - za³¹cznik graficzny w skali 1:5000, stanowi¹cy inte-
graln¹ 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 pla-

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

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

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 rozu-
mieæ ustalony w planie rodzaj u¿ytkowania, który uzupe³nia u¿yt-
kowanie podstawowe lub mo¿e z nim wspó³istnieæ na warun-
kach okre�lonych w planie,

6/ terenach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ wy-
dzielone grunty pod drogi publiczne, wodne, urz¹dzenia i sieci
infrastruktury 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 po-
siadaj¹ce charakteru wytwórczego, przetwórczego lub magazy-
nowego oraz te rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej, których funk-
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Uchwa³a Nr X/63/2003
Rada Gminy Bierawa

z dnia 8 sierpnia  2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla So³ectwa Solarnia.

cjonowanie 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 promieniowa-
nia.

§ 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 ce-
lów 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.

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 Solar-
nia) s¹ regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowi¹cymi tre�æ
niniejszej uchwa³y, które zawieraj¹ zakazy, nakazy a tak¿e zale-
cenia i warunki dopuszczenia odstêpstw od zakazów i nakazów
zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu, wraz za³¹cznikami i rysun-
kiem 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 ustêpu 1, nie narusza stanu istniej¹cych te-
renów 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.
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4. Obs³ugê obszaru objêtego planem w zakresie komuni-
kacji wraz z zieleni¹ izolacyjn¹ stanowi¹ drogi zbiorcze, ozna-
czone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz do-
jazdowe oznaczone symbolem KD.

§ 8. 1. Na terenie objêtym niniejszym planem nie wystê-
puj¹ wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej.

2. Na terenie objêtym planem nie ma obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków.

3. Na terenie objêtym planem nie ma obiektów o charak-
terze zabytkowym nie wpisanych do rejestru zabytków.

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,
stanowi¹ca jej integraln¹ czê�æ. Wszelkie zmiany remontowe i
modernizacyjne obiektów z tej grupy, znajduj¹cych siê poza stre-
fami 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
(dopuszcza siê do�wietlenie poddaszy w formie facjat i okien
po³aciowych), kszta³tu i podzia³u stolarki okiennej i drzwiowej,
wystroju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyj-
nych materia³ów (kamieñ, drewno, dachówka, ceg³a klinkiero-
wa 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 nie ma uk³adów zieleni o
walorach zabytkowych.

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
sytuacji niewielkiego nawarstwienia w stosunku do formy pier-
wotnej,

- 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, stanowi¹-
cych 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
krajobrazu 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 telekomunika-
cji, w budownictwie, wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych).

3. W uzasadnionych przypadkach, ustala siê wymianê ist-
niej¹cych drzew, powoduj¹cych zacienienie, zagra¿aj¹cych bez-
pieczeñstwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urz¹dzeñ tech-
nicznych a tak¿e przy pracach niwelacyjnych, na zieleñ o wyso-
kich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wp³y-
wy zanieczyszczenia powietrza i gleby, gatunkowo odpowiada-
j¹cych 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 ³ê-
gowym. Ponadto wprowadza siê obowi¹zek zachowania i ochro-
ny wszystkich chronionych gatunków ro�lin i zwierz¹t oraz cen-
nych 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.

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

- MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
             us³ugowej (brutto),

- MR-  tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (brutto),
           -UO-  tereny us³ug o�wiaty (brutto),

- UG-  tereny us³ug gastronomii (brutto),
- UH-  tereny us³ug handlu (brutto),
- UI-   tereny us³ug innych (brutto),
- US-  tereny us³ug sportu (brutto),
- RL-  tereny lasów,
- RZ-  tereny zieleni ³êgowej, ³¹ki, pastwiska,
- IT-    tereny obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
- PE-  tereny eksploatacji z³ó¿ (brutto),
- RP-  tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez
         mo¿liwo�ci zabudowy,

- ZP-  tereny parków i zieleñców,
- 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 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: 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 

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

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, 
budynki gospodarcze sytuowane w tylnej czê�ci dzia³ek 

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: obiekty us³ug gastronomii ; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

UG tereny us³ug 
gastronomii (brutto) 

dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej 
obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, motele, hotele, zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU, 
ulice dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi  

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 

UI tereny us³ug innych 
(brutto) 

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

 

 dopuszczalne: obiekty handlu, rzemios³a, kultury i rozrywki, obiekty i 
urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, 
ulice dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi 

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 
20m

2
 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: 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: 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. 

PE tereny eksploatacji  z³ó¿ podstawowe: tereny eksploatacji kruszywa naturalnego; 
okre�la siê, ¿e kopalinê nale¿y wydobywaæ zgodnie z koncesj¹ MO�ZNiL 
oraz wymaganiami przewidzianymi obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz 
decyzjami podejmowanymi na ich podstawie, w szczególno�ci 
dotycz¹cymi ochrony, kszta³towania i wykorzystania zasobów 
�rodowiska, w sposób nie naruszaj¹cy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego dla terenu 
górniczego; przy eksploatacji nale¿y �ci�le przestrzegaæ zalecenia 
zawarte w ocenie wp³ywu eksploatacji z³o¿a na �rodowisko  w celu 
zminimalizowania szkodliwego wp³ywu wydobycia kopaliny na 
�rodowisko; 
po zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a wymagane jest zrekultywowanie 
ca³ego obszaru dla kierunku wodno - rekreacyjnego lub le�nego w 
zale¿no�ci od warunków gruntowo - wodnych; 
na terenach rekultywowanych, rzêdna terenu od której bêdzie 
dokonywane zalesianie musi byæ wyznaczona minimum 1 metr powy¿ej 
poziomu piêtrzenia wody; 
masy ziemne i skalne usuwane i przemieszczane w zwi¹zku z 
prowadzeniem eksploatacji i przeróbki kopalin w ca³o�ci mog¹ byæ 
wykorzystane do robót rekultywacyjnych terenów zdegradowanych; 
zbiornik powsta³y w wyniku przewidywanej rekultywacji bêdzie móg³ 
pe³niæ funkcjê przeciwpo¿arow¹, któr¹ mo¿na zrealizowaæ przez 
utworzenie punktów czerpania wody oraz funkcjê przeciwpowodziow¹ 
(ma³ej retencji); 

 

 dopuszczalne: obiekty obs³uguj¹ce, obiekty i urz¹dzenia infrastryktury 
technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ulice dojazdowe i 
wewnêtrzne; 
na terenach zrekultywowanych dopuszcza siê wykonywanie obiektów o 
charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym i sportowym oraz �ci�le 
towarzysz¹cych obiektów funkcji us³ugowych (baza ¿ywieniowo-
noclegowa), a tak¿e towarzysz¹cych obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury 
technicznej, dróg dojazdowych i parkingów 
podstawowe: tereny obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej  
( obiekty elektro-energetyczne, wodno-kanalizacyjne, itp.) 

IT tereny obiektów i 
urz¹dzeñ infrastruktury 
technicznej  (brutto) dopuszczalne:  remonty i przebudowy, zieleñ zorganizowana, tereny 

rekreacyjno-sportowe bez zabudowy kubaturowej, ulice dojazdowe  
i wewnêtrzne 
podstawowe: tereny strzelnicy sportowej - adaptacja K1 US tereny us³ug sportu 

(brutto) dopuszczalne: us³ugi sportu i rekreacji, boiska sportowe 
place zabaw, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce 
funkcjê podstawow¹, parkingi, zieleñ urz¹dzona;  zakaz zabudowy 
kubaturowej, po³¹czonej trwale z gruntem, ulice dojazdowe i wewnêtrzne; 
w przypadku ca³kowitego zaniku funkcji sportowo-rekreacyjnej 
dopuszcza siê wprowadzenie zabudowy z uwarunkowaniami jak dla stref 
MNU 

 

podstawowe: zieleñ parkowa, zieleñ zorganizowana - jako teren 
stanowi¹cy otulinê jednostki terenowej US 

K2 ZP 

 

tereny parków i 
zieleñców 

dopuszczalne: urz¹dzenia sportu i rekreacji, place zabaw i gier, drobne 
us³ugi handlu i gastronomii (zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi 
po³¹czonymi na sta³e z gruntem); dopuszcza siê ustawianie 
tymczasowych konstrukcji rozk³adanych w przypadku imprez 
okoliczno�ciowych; 
w przypadku ca³kowitego zaniku funkcji rekreacyjno-parkowej dopuszcza 
siê wprowadzenie zabudowy z uwarunkowaniami jak dla stref MNU 
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klasa 
ulicy 

symbol Przeznaczenie terenu szeroko�æ w liniach 
rozgraniczaj¹cych 

KZ K4Z1/2 Odcinek drogi zbiorczej (droga wojewódzka nr 425) 25m 

 

K5Z1/2 Projektowany odcinek drogi zbiorczej, docelowo 
stanowi¹cej obwodnicê dla dzielnicy Dziergowice, 
Lubieszów i Bierawa 

25m 

minimalna odleg³o�æ projektowanej zabudowy od krawêdzi jezdni: 
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystêpowania pojedynczych zabudowañ - 15m  
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bli¿ej ni¿ 8m  
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bli¿ej ni¿ 10m 

KL (K)K20L1/2 Ulica lokalna � w miejscu istniej¹cej drogi 12m 

 (K)K21L1/2 Ulica lokalna � w miejscu istniej¹cej drogi 12m 

 (K)K22L1/2 Ulica lokalna � na fragmencie w miejscu istniej¹cej 
drogi 
 

12m � w strefie terenu 
przeznaczonego pod 

zabudowê; 
15m � poza terenem 
przeznaczonym pod 

zabudowê 

 (K)K37L1/2 Ulica lokalna � w miejscu istniej¹cej drogi 12m � w strefie terenu 
przeznaczonego pod 

zabudowê; 
15m � poza terenem 
przeznaczonym pod 

zabudowê 

minimalna odleg³o�æ projektowanej zabudowy od krawêdzi jezdni: 
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystêpowania pojedynczych zabudowañ - 10m  
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bli¿ej ni¿ 5m  
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bli¿ej ni¿ 7m 

KD (K)K40D1/2 Ulica dojazdowa � w miejscu istniej¹cej drogi 10m 

 (K)K41D1/2 Ulica dojazdowa � w miejscu istniej¹cej drogi 10m 

minimalna odleg³o�æ projektowanej zabudowy od krawêdzi jezdni: 
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystêpowania pojedynczych zabudowañ - 8m  
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bli¿ej ni¿ 4m  
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bli¿ej ni¿ 5m 

 

- 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
nastêpuj¹ce 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.
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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 przyst¹pie-
niem 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. Na rysunku planu niektóre jednostki znajduj¹ siê w
strefie zalewowej rzeki Odry. Szczegó³owe zasady u¿ytkowania i
zagospodarowania terenów zagro¿onych zalaniem zawarto w
pkt. 12 i 13 niniejszego paragrafu.

12. W planie zagospodarowania wyznacza siê strefê za-
gro¿enia powodziowego - na obszarze strefy ustala siê nastê-
puj¹ce zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:

- stopniowa przebudowa i zmiana struktury u¿ytkowania
gruntów ornych w kierunku upraw mniej podatnych na straty i
zagro¿enia powodziowe, z preferencj¹ dla u¿ytków zielonych i
upraw sadowniczych,

- zaleca siê ograniczenie prac zmieniaj¹cych lokalne wa-
runki gruntowo-wodne, w tym ograniczenie regulacji cieków
wodnych na terenach otwartych oraz zawê¿ania ich przekrojów
poprzez zabudowê u¿ytkow¹,

- zakazuje siê prowadzenia robót inwestycyjnych w strefie
50m od stopy wa³ów z wyj¹tkiem robót zwi¹zanych z regulacj¹ i
utrzymaniem wód,

- obszar strefy stanowi obszar zwiêkszonego ryzyka inwe-
stycyjnego i mo¿e byæ dopuszczony do zainwestowania wy³¹cz-
nie po poinformowaniu inwestora i na jego wy³¹czn¹ odpowie-
dzialno�æ oraz po opracowaniu planów ewakuacji obiektów w
czasie powodzi,

- wydanie decyzji WZiZT oraz o pozwoleniu na budowê dla
planowanej inwestycji bêdzie ka¿dorazowo rozpatrywane w try-
bie indywidualnym; organ upowa¿niony do sporz¹dzania w/w
decyzji ma prawo - w uzasadnionych przypadkach - do negatyw-
nego rozpatrzenia wniosku o ich wydanie lub skierowaæ wnio-
sek o uzgodnienie inwestycji do Dyrektora Regionalnego Za-
rz¹du Gospodarki Wodnej,

- nie zaleca siê lokalizacji przemys³u i sk³adów, w szcze-
gólno�ci mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz
zwi¹zanych ze sk³adowaniem materia³ów, surowców i produk-
tów, w szczególno�ci substancji toksycznych i niebezpiecznych
dla �rodowiska,

- nie zaleca siê lokalizacji cmentarzy, budowy wysypisk i
urz¹dzeñ utylizacji zanieczyszczeñ,

- na terenie strefy dopuszcza siê ograniczon¹ zmianê
ukszta³towania powierzchni terenu, s³u¿¹c¹ zwiêkszaniu po-
wierzchni retencyjnych otwartych akwenów wodnych (wykorzy-
stuj¹cych lokalne eksploatacje kruszywa naturalnego).

13. Na terenach zagro¿onych powodzi¹ dopuszcza siê
budowê wa³ów przeciwpowodziowych w obrêbie ka¿dej jednost-
ki terenowej. Przebieg projektowanych wa³ów naniesiono na
rysunku planu. Przy okre�laniu szczegó³owego zagospodaro-
wania terenu nale¿y uwzglêdniæ konieczno�æ pozostawienia stre-
fy wolnej od dzia³añ inwestycyjnych na szeroko�æ min. 50m od
stopy wa³ów.

W miejscach przebiegu obwa³owanego koryta rzeki wpro-
wadza siê zakaz wykonywania wszelkich obiektów budowlanych
(obiektów kubaturowych, studni, rowów, do³ów) w odleg³o�ci
mniejszej ni¿ 50m od stopy skarpy. Wzd³u¿ rzeki Odry wprowa-
dza siê zakaz dzia³alno�ci inwestycyjnej w pasie szeroko�ci 20m
od góry skarpy, a na pozosta³ych ciekach 5m, za wyj¹tkiem robót
regulacyjnych i zwi¹zanych z utrzymaniem koryta.

14. W granicach objêtych planem przebiega linia kolejo-
wa nr 151 relacji Kêdzierzyn-Ko�le - Cha³upki, magistralna, dwu-
torowa, czynna, zelektryfikowana, pasa¿ersko - towarowa. Dla
tej linii planowana jest modernizacja wg parametrów linii miê-
dzynarodowej, do prêdko�ci 160km/h, dlatego dla terenów s¹-
siaduj¹cych z obszarem kolejowym przyjmuje siê poni¿sze usta-
lenia.
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Budynki i budowle mog¹ byæ usytuowane w odleg³o�ci
nie mniejszej ni¿ 10m od granicy obszaru kolejowego, z tym, ¿e
odleg³o�æ ta od osi skrajnego toru nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
20m, z zastrze¿eniem, i¿ budynki mieszkalne, zamieszkania zbio-
rowego oraz u¿yteczno�ci publicznej powinny byæ usytuowane
w odleg³o�ci zapewniaj¹cej zachowanie dopuszczalnego natê-
¿enia ha³asu i wibracji. Podane odleg³o�ci wymagaj¹ jednak
zastosowania poni¿szych zabezpieczeñ i rozwi¹zañ architekto-
nicznych:

- ekrany akustyczne,
- specjalne konstrukcje obiektu, odporne na drgania i wi-

bracje pochodz¹ce od przeje¿d¿aj¹cych poci¹gów,
- lokalizowanie od strony torów pomieszczeñ nie zwi¹za-

nych ze sta³ym przebywaniem ludzi (np.: wêz³y sanitarne, ko-
mórki, garderoby, itp.)

- stolarka okienna i drzwiowa t³umi¹ca ha³as,
- brak od strony torów loggi i balkonów.
Wszelkie place sk³adowe, dojazdy manewrowe dla sa-

mochodów oraz parkingi musz¹ mieæ nawierzchniê tward¹ ze
spadkiem zapewniaj¹cym sp³yw wody w kierunku przeciwnym
do terenów kolejowych.

Na terenach przeznaczonych na dzia³alno�æ przemys³o-
w¹ czy magazynow¹ nie mo¿na prowadziæ dzia³alno�ci zwi¹za-
nej z produkcj¹ i obrotem substancjami ³atwopalnymi, wybu-
chowymi, ¿r¹cymi i pyl¹cymi, stanowi¹cymi potencjalne zagro-
¿enie dla ruchu kolejowego. W innym przypadku konieczna jest
budowa bocznicy kolejowej od obszarów PKP. W zwi¹zku z po-
wy¿szym, wszystkie funkcjonuj¹ce w rejonie linii kolejowej za-
k³ady pyl¹ce wraz z urz¹dzeniami, winny byæ wyposa¿one w urz¹-
dzenia odpylaj¹ce i zraszaj¹ce.

W przypadku uzupe³niania drzewostanu, tworzenia obsza-
rów sadowniczych lub projektowania pasa zieleni izolacyjnej w
rejonie drogi ¿elaznej, nale¿y tak zadrzewiaæ tereny, aby ich usy-
tuowanie nie zagra¿a³o bezpieczeñstwu ruchu na linii kolejo-
wej. Dlatego zadrzewiaæ i zakrzewiaæ mo¿na w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 15m od osi skrajnego toru kolejowego, z wy³¹cze-
niem gatunków drzew, których wysoko�æ mo¿e przekroczyæ 10m.
Projekty zieleni lokalizowanej w strefie po³o¿onej bezpo�rednio
przy terenach kolejowych musz¹ byæ wykonywane przez upraw-
nionego projektanta zieleni.

Istniej¹ce obiekty publiczne, budynki mieszkalne, budow-
le zlokalizowane w rejonie linii kolejowej, a przewidziane do
remontów czy modernizacji, wymagaj¹ zabezpieczenia konstruk-
cji przed wibracjami i drganiami od przeje¿d¿aj¹cych poci¹gów
oraz wyciszenia pomieszczeñ, w których przebywaj¹ ludzie.

Nie nale¿y wykorzystywaæ rowów odwadniaj¹cych tereny
kolejowe dla u¿ytkowania nie zwi¹zanego z PKP.

Wszystkie skrzy¿owania dróg z lini¹ kolejow¹ w jednym
poziomie wymagaj¹ zachowania parametrów trójk¹ta widocz-
no�ci, zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami, dotycz¹cymi
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ skrzy¿owa-
nia linii kolejowych z drogami publicznymi.

W przypadku lokalizacji zak³adów mog¹cych pogorszyæ
stan �rodowiska, ich uci¹¿liwo�ci musz¹ siê znale�æ poza ob-
szarem funkcjonowania linii kolejowej.

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w s¹siedztwie obsza-
ru kolejowego powinny byæ uzgadniane z administratorem linii
kolejowej na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz na etapie pozwolenia na budo-
wê.

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

16. W granicach terenu objêtego planem, w bezpo�red-
nim s¹siedztwie rzeki Odry, naniesiono na za³¹cznik graficzny
orientacyjny przebieg projektowanego kana³u Odra-Dunaj. Ze
wzglêdu na zapotrzebowanie terenowe takiego obiektu zazna-
czono pas szeroko�ci 150m. Jednak ze wzglêdu na fakt, ¿e do-
k³adny przebieg kana³u nie zosta³ jeszcze ustalony, nie wyzna-
cza siê dla niego linii rozgraniczaj¹cych, a jedynie zaznacza pla-
nowan¹ lokalizacjê. Jest ona poprowadzona w sposób nie na-
ruszaj¹cy terenów przeznaczonych pod trwa³e inwestycje. W przy-
padku ewentualnych inwestycji lokalizowanych w pobli¿u pla-
nowanego przebiegu kana³u, nale¿y je uzgodniæ z w³a�ciwym
Zarz¹dem Gospodarki Wodnej.

17. 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 "Dziergowice", z mo¿liwo�ci¹ jego rozbudowy dla nowych
terenów rozwojowych. Ujêcie wody dla wodoci¹gu stanowi¹
studnie g³êbinowe w Dziergowicach.

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 nie istnieje odpowiednio zorgani-
zowany system odprowadzania �cieków. Proponuje siê budo-
wê i rozwój systemu kanalizacyjnego, który zgodnie z wcze�niej-
szymi koncepcjami powinien byæ oparty na szkielecie uk³adu
kolektorów sanitarnych i przepompowni, odprowadzaj¹cych �cie-
ki do oczyszczalni �cieków w Zak³adach Azotowych  w Kêdzierzy-
nie-Ko�lu, a wody deszczowe do cieków wodnych. Do czasu
realizacji i uruchomienia systemu kanalizacji 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
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.
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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 r. o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala siê w wy-
miarze 30%.

2. W odniesieniu do gruntów bêd¹cych w³asno�ci¹ gminy
jednorazowa op³ata w przypadku zbycia nieruchomo�ci nie bê-
dzie 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 XVII/155/2000 Rady Gminy Bierawa z dnia
18 sierpnia  2000 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 57 poz. 311 ),

- uchwa³a Nr VI/39/94 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 grud-
nia 1994 r. (Dz. Urz. 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 / 63 / 2003

Rady Gminy Bierawa
z dnia 8 sierpnia  2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Bierawa dla So³ectwa Solarnia

ulica numer typ datowanie uwagi

kapliczka �w. Jana murowany,  prze³om XIX i XX w.

Raciborska 26 dom 1880-1881 r.

Raciborska 38 dom murowany,  prze³om XIX i XX w.

Raciborska 48 dom murowany,  prze³om XIX i XX w.

Raciborska 49 dom murowany,  prze³om XIX i XX w.

Raciborska 56 dom murowany, I po³owa XX w.

§ 1. WYKAZ OBIEKTÓW O WARTO�CIACH KULTURO-
WYCH Ochrona wg § 8 pkt.4 nn. uchwa³y
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Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla So³ectwa Solarnia skala 1:5000
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 2003r. Nr 80, poz. 717),
Rada Gminy Bierawa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê nazwê  "ulica  Rybna" drodze w Brze�-
cach, obejmuj¹cej dzia³kê nr 221.

§ 2. Nadaje siê nazwê  "ulica Le�na" drodze w Korzonku,
obejmuj¹cej dzia³ki nr  34/1 i 34/2.
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Uchwa³a Nr XI/81/2003
Rady Gminy Bierawa

z dnia 16 wrze�nia 2003 r.

w sprawie nazwy ulicy.

§ 3. Nadaje siê nazwê "ulica Gliwicka" drodze w Korzon-
ku, obejmuj¹cej dzia³kê nr  277/1 ( droga  wojewódzka nr 408 ).

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bie-
rawa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d i w zwi¹zku
z art. 51 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806  ) i w zw. z art. 109, 124 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 )  i art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999
- 2003 ( Dz. U. Nr 150 poz. 983; 2000 r. Nr 162 poz. 1119, 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 Byczynie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr III/24/02 z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Byczy-
na na 2003 rok.

§ 2. Zwiêkszyæ dochody bud¿etu Gminy na 2003 rok
    o kwotê160.472 z³

Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                  o kwotê   160.472 z³.

§ 3. 1. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków    zadañ w³asnych    o kwotê  160.472 z³,
jak za³¹cznik nr 1.

2. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu wydatków
zadañ zleconych     o kwotê 373,65 z³,
jak za³¹cznik nr 2.

3. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu  wydat-
ków zadañ w³asnych   o kwotê 228.938 z³,
jak za³¹cznik nr 3.
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Uchwa³a Nr VIII/70/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia  12 czerwca  2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.

 4. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu dotacji
podmiotowych        o kwotê 2.966 z³,
jak za³¹cznik nr 4.

      5. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu zadañ
inwestycyjnych      o kwotê 49.000 z³,
jak za³¹cznik nr 5.

§ 4. Wprowadziæ zmianê w § 14, który otrzymuje brzmie-
nie: " Burmistrz mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ kredyty krótkoter-
minowe do wysoko�ci 1.000.000 z³.

Burmistrz mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania do
wysoko�ci 1.000.000 z³ ".

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

        Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Byczynie

      Józef Lucjan Kêdzia

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Miejskiej w Byczynie

Nr VIII/70/03
 z dnia 12 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu dochodów i wydatków zadañ w³asnych.

I Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                            o kwotê                         160.472  z³
Dzia³ 758 ró¿ne rozliczenia         45.718 z³
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§ 292 subwencje ogólne z bud¿etu pañ-
stwa                                                           45.718 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie        3.000 z³
§ 629 �rodki na finansowanie w³asnych

inwestycji gmin ( zwi¹zków gmin ), powiatów ( zwi¹zków powia-
tów ), samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³

                                                                                      3.000 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna        111.754 z³
§ 203 dotacje celowe otrzymane z bud¿e-

tu pañstwa  na realizacj¹ w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹z-
ków gmin )                                                            71.602 z³

§ 270 �rodki na dofinansowanie w³a-
snych zadañ bie¿¹cych gmin                     40.152 z³

( zwi¹zków gmin  ), powiatów ( zwi¹zków powiatów ),
samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
 na 2003 rok                                          o kwotê  160.472  z³
Dzia³ 750 administracja publiczna   45.718 z³
Rozdzia³     75023 urzêdy gmin ( miast i miast na pra-

wach powiatu )                                   45.718 z³
Wydatki bie¿¹ce                                               45.718 z³
Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie         3.000 z³
Rozdzia³     80101 szko³y podstawowe           3.000 z³
Wydatki maj¹tkowe           3.000 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna        111.754 z³
Rozdzia³     85315 dodatki mieszkaniowe     50.202 z³
Wydatki bie¿¹ce          50.202 z³
Rozdzia³     85395 pozosta³a dzia³alno�æ      61.552 z³
Wydatki bie¿¹ce         61.552 z³

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VIII/70/03

Rady Miejskiej w Byczynie
 z dnia 12 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu  wydatków zadañ zleconych

I. Zmniejszyæ  plan wydatków  bud¿etu Gminy
na 2003 rok                                            o kwotê  373,65  z³

Dzia³ 751 urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz s¹downictwa  373,65 z³

Rozdzia³     75110 referenda ogólnokrajowe i konsty-
tucyjne                                                                                    373,65 z³

§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia          373,65 z³

II. Zwiêkszyæ  plan wydatków  bud¿etu Gminy
na 2003 rok                                                o kwotê 373,65  z³

Dzia³ 751 urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz s¹downictwa   373,65 z³

Rozdzia³     75110 referenda ogólnokrajowe i konsty-
tucyjne                                               373,65 z³

§  4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne         26,26 z³
§  4120 sk³adki na Fundusz Pracy              3,53 z³
§   4300 zakup us³ug pozosta³ych          271,20 z³
§    4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe                        72,66 z³

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr VIII/70/03

Rady Miejskiej w Byczynie
 z dnia 12 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu wydatków zadañ w³asnych

I. Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
na 2003 rok                                          o kwotê  228.938  z³
Dzia³ 010 rolnictwo i ³owiectwo        13.256 z³
Rozdzia³ 01010 infrastruktura wodoci¹gowa i sani-

tacyjna wsi                                                  7.470 z³
Wydatki bie¿¹ce           7.470 z³
Rozdzia³ 01095 pozosta³a dzia³alno�æ         5.786 z³
Wydatki bie¿¹ce           5.786 z³
Dzia³ 050 rybo³ówstwo i rybactwo         5.000 z³
Rozdzia³ 05095 pozosta³a dzia³alno�æ          5.000 z³
Wydatki bie¿¹ce           5.000 z³
Dzia³ 600 transport i ³¹czno�æ           1.980 z³
Rozdzia³ 60016 drogi publiczne gminne      1.980 z³
Wydatki bie¿¹ce           1.980 z³
Dzia³ 757 obs³uga d³ugu publicznego 100.000 z³
Rozdzia³ 75702 obs³uga papierów warto�ciowych,

kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego
                                                        100.000 z³

Wydatki bie¿¹ce                    100.000 z³
Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie             702 z³
Rozdzia³     80101 szko³y podstawowe               702 z³
Wydatki bie¿¹ce               702 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna          28.000 z³
Rozdzia³     85314 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-

ki na ubezpieczenia spo³eczne         20.000 z³
Wydatki bie¿¹ce          20.000 z³
Rozdzia³      85319 o�rodki pomocy spo³ecznej

                                                8.000 z³
Wydatki bie¿¹ce                                                  8.000 z³
Dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona

�rodowiska                                               80.000 z³
Rozdzia³      90001 gospodarka �ciekowa i ochrona

wód                                  80.000 z³
Wydatki maj¹tkowe         80.000 z³.

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
na 2003 rok                                          o kwotê  228.938  z³

Dzia³ 600 transport i ³¹czno�æ           8.000 z³
Rozdzia³      60016 drogi publiczne gminne     8.000 z³
Wydatki maj¹tkowe           8.000 z³

Dzia³ 750 administracja publiczna 104.270 z³
Rozdzia³     75023 urzêdy gmin ( miast i miast na pra-

wach powiatu )                                  31.270 z³
Wydatki bie¿¹ce          31.270 z³
Rozdzia³      75095 pozosta³a dzia³alno�æ          73.000 z³
Wydatki bie¿¹ce                      73.000 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                              57.000 z³
Dzia³ 754 bezpieczeñstwo publiczne i ochro-

na przeciwpo¿arowa                                                  5.000 z³
Rozdzia³      75412 ochotnicze stra¿e po¿arne   5.000 z³
Wydatki bie¿¹ce           5.000 z³
Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie            702 z³
Rozdzia³     80104 przedszkola               702 z³
Wydatki bie¿¹ce               702 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna         88.000 z³
Rozdzia³     85314 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-

ki na ubezpieczenia spo³eczne                                               8.000 z³
Wydatki bie¿¹ce           8.000 z³
Rozdzia³     85315 dodatki mieszkaniowe      80.000 z³
Wydatki bie¿¹ce                      80.000 z³
Dzia³ 854 edukacyjna opieka wychowawcza

                                              20.000 z³
Rozdzia³      85401 �wietlice szkolne         20.000 z³
Wydatki maj¹tkowe         20.000 z³
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Dzia³ 921 kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego                                     2.966 z³

Rozdzia³ 92109 domy i o�rodki kultury, �wietlice i
kluby                                                 2.966 z³

Wydatki bie¿¹ce          2.966 z³,
w tym dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 2.966 z³.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr VIII/70/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 12 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ zmianê w za³¹czniku nr 10 do uchwa³y Rady
Miejskiej w Byczynie Nr III/24/02 z dnia 13 grudnia 2002 r.
" Ustala siê dotacje podmiotowe z bud¿etu Gminy na 2003 rok"

W poz. I "Instytucje Kultury"
kwotê      541.090 z³
zastêpuje siê kwot¹      544.056 z³
w poz. 1."O�rodek Kultury w Byczynie"
kwotê       541.090 z³
zastêpuje siê kwot¹      544.056 z³
zwiêkszenie dotacji o 2.966 z³ z przeznaczeniem na:
zwiêkszenie �rodków Rady so³eckiej w Pszczonkach z

przeznaczeniem na remont �wietlicy wiejskiej     kwota 1.980 z³
zwiêkszenie �rodków Rady so³eckiej w Jakubowicach z

przeznaczeniem na organizacjê "Dnia dziecka"      kwota 486 z³
zwiêkszenie �rodków Rady so³eckiej w Paruszowicach z

przeznaczeniem na remont �wietlicy wiejskiej kwota        500 z³
w poz. "razem" kwotê      611.090 z³
zastêpuje siê kwot¹     614.056 z³.

        Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Rady Miejskiej w Byczynie

Nr  VIII/70/03
z dnia 12 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ zmianê w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y Rady
Miejskiej w Byczynie Nr III/24/02 z dnia 13 grudnia 2002 r.
" Wykaz inwestycji gminnych na 2003 rok"

dodaje siê poz. 12 o tre�ci " zakup kot³ów warzelnych "
dzia³ 854, rozdzia³ 85401 § 6060
w kolumnie "rok rozpoczêcia" dodaje siê  2003
w kolumnie "warto�æ kosztorysowa zadania" dodaje siê

kwotê                                                            20.000 z³

w kolumnie "wielko�æ dotychczasowa poniesionych na-
k³adów na 31.12.2002r" wpisuje siê kwotê                   0 z³

w kolumnie "nak³ady planowane na rok 2003" dodaje siê
kwotê                                                           20.000 z³

dodaje siê poz. 13 o tre�ci "zakup komputerów dla
szkó³" dzia³ 801, rozdzia³ 80101 § 6060

w kolumnie "rok rozpoczêcia" dodaje siê 2003
w kolumnie "warto�æ kosztorysowa zadania" dodaje siê

kwotê                                                              3.000 z³
w kolumnie "wielko�æ dotychczasowa poniesionych na-

k³adów na 31.12.2002r" wpisuje siê kwotê                   0 z³
w kolumnie "nak³ady planowane na rok 2003" dodaje siê

kwotê                                                              3.000 z³

dodaje siê poz. 14 o tre�ci "przebudowa drogi w Jaku-
bowicach" dzia³ 600, rozdzia³ 60016 § 6050

w kolumnie "rok rozpoczêcia" dodaje siê  2003
w kolumnie "warto�æ kosztorysowa zadania" dodaje siê

kwotê                                                         350.000 z³
w kolumnie "wielko�æ dotychczasowa poniesionych na-

k³adów na 31.12.2002r" wpisuje siê kwotê                   0 z³
w kolumnie "nak³ady planowane na rok 2003" dodaje siê

kwotê                                                              8.000 z³

w poz. 9 za³.  rozbudowa oczyszczalni �cieków w Byczynie
wraz z kanalizacj¹  sanitarn¹ wsi Go³kowice i Ja�kowice oraz
ulicy Kwiasowskiego i Lazara" kwotê      170.000 z³

zastêpuje siê kwot¹         90.000 z³
zmniejszenie o  80.000 z³

w poz. 1 za³. "wodoci¹g Go³kowice - Piaski"
kwotê      270.000 z³
zastêpuje siê kwot¹      220.000 z³
zmniejszenie o  50.000 z³

w poz. 2 za³. "wodoci¹g Pogorza³ka"
kwotê         15.030 z³
zastêpuje siê kwot¹                      65.030 z³
zwiêkszenie o  50.000 z³

w poz. "ogó³em" kwotê 14.339.400 z³
zastêpuje siê kwot¹ 14.717.400 z³
kwotê   1.208.453 z³
zastêpuje siê kwot¹   1.209.453 z³.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz. 558 , Nr 113, poz. 984
oraz 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 , Nr 45 , poz. 391 i Nr 65 poz. 594), Rada Gminy
Cisek uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr VII/ 36 /2003
Rady Gminy Cisek

z dnia 2 czerwca 2003 r.

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

§ 1. 1. Zwiêksza siê dochody  Gminy Cisek
                                                      o kwotê   5.844  z³,

     w tym:
a) Dzia³ 750 Administracja publiczna
                                                         o kwotê           4.500  z³

- Rozdzia³ 75011 Urzêdy Wojewódzkie
                                                          o kwotê              4.500  z³



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 81 - 6493 -     Poz.1577-1578

   § 202 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
          zadania bie¿¹ce realizowane przez gminê na
          podstawie porozumieñ z organami administracji
          rz¹dowej o kwotê        4.500  z³
     b) Dzia³ 853 Opieka spo³eczna o kwotê         1.344  z³
         - Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                                o kwotê        1.344  z³

 § 270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-
cych  gmin, pozyskane z innych �róde³        o kwotê        1.344  z³.

     2. Zwiêksza siê wydatki Gminy Cisek o kwotê 5.844  z³
       w tym:
 a) Dzia³ 750 Administracja publiczna o kwotê       4.500  z³

- Rozdzia³ 75011 Urzêdy Wojewódzkie  o kwotê   4.500  z³
 - wydatki bie¿¹ce  /zadania powierzone/ o kwotê    4.500  z³
 b) Dzia³ 853 Opieka spo³eczna o kwotê          1.344  z³
 - Rozdzial 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ   o kwotê  1.344  z³
- wdydatki bie¿¹ce                        o kwotê             1.344  z³.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cisek.

§ 3.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicz¹cy Rady
Pawe³ Ryborz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r.), Rada
Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê            16.065,-
z tytu³u:
- dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê zadañ bie¿¹cych Gminy w zakresie do¿ywiania uczniów (dz.
853)                                                                                              4.900,-

- dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realiza-
cjê zadañ bie¿¹cych Gminy na wyp³atê dodatków mieszkanio-
wych (dz. 853)                                                                            5.484,-

- dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej (dz. 801)       2.158,-

- wp³ywy z us³ug (dz. 801)                                             1.949,-
- wp³yw z darowizn 9dz. 854)                                     1.574,-.

§ 2. Zwiêksza siê wydatki bie¿¹ce o kwotê:            16.065,-
w tym:
- na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z do¿ywianiem uczniów dz.

853 rozdz. 85395                                                                     4.900,-
- na wydatki bie¿¹ce na wyp³atê dodatków mieszkanio-

wych dz. 853 rozdz. 85315                                                        5.484,-
- na wydatki bie¿¹ce w dz. 801 rozdz. 80101 Szko³y Pod-

stawowe z przeznaczeniem na sfinansowanie czê�ci wyprawki
szkolnej przyznanej jako zasi³ek losowy  w formie rzeczowej obej-
muj¹cy podrêczniki szkolne o warto�ci do 100,-z³ dla uczniów
podejmuj¹cych naukê w klasie I szko³y podstawowej w roku
szkolnym 2003/2004                                                                2.158,-
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Uchwa³a Nr VIII/55/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 23 maja 2003r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Miasta i Gminy Dobrodzieñ na 2003 rok.

- na wydatki bie¿¹ce w dz. 801 rozdz. 80101            1.207,-
- na wydatki bie¿¹ce w dz. 801 rozdz. 80110               252,-
- na wydatki bie¿¹ce w dz. 854 rozdz. 85404           2.064,-.

§ 3. Bud¿et po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów   -                                                    12.495.093,-
- po stronie wydatków   -                                                    15.451.319,-

§ 4. Dokonaæ zmian w bud¿ecie po stronie wydatków po-
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami:

- przenie�æ �rodki pomiêdzy paragrafami w dz. 801 rozdz.
80101 - Szko³y podstawowe z wydatków bie¿¹cych      kwotê 4.000,-z³
na wydatki maj¹tkowe - zakupy inwestycyjne,

- przenie�æ �rodki miêdzy paragrafami dz. 801 rozdz. 80101 -
Szko³y podstawowe - wynagrodzenia osobowe         kwotê 17.400,-z³
na wydatki bie¿¹ce.

§ 5. Dokonaæ zmian w wykazie inwestycji:
1. Wprowadziæ zadanie "Zakup komputera i faksu dla po-

trzeb Sekretariatu Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu" na
kwotê:         4.000,-z³.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                                     Joachim Kiwic
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,
2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806, 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art.109,
118, 124 ust.1  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65
poz. 594 i Nr 96 poz.874), Rada Miejska w Gorzowie �l¹skim
uchwala, co nastêpuje:

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

1. Zwiêksza siê dochody Gminy o kwotê              42.936 z³.
Dzia³ 756  - Dochody od osób prawnych, od

osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej        13.000 z³
Rozdz. 75615  - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku

le�nego, podatku od czynno�ci cywilno-prawnych oraz podat-
ków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek orga-
nizacyjnych                     13.000 z³
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Uchwa³a Nr VI/34/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§ 091 - Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at         13.000 z³

Dzia³ 758  - Ró¿ne rozliczenia         22.787 z³
Rozdz. 75805  - Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji

ogólnej dla gmin          22.787 z³
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañ-

stwa                                                                        22.787 z³
Dzia³ 801  - O�wiata i wychowanie         3.300 z³
Rozdz. 80101  - Szko³y podstawowe           1.900 z³
§ 097 - Wp³ywy z ró¿nych dochodów  1.900 z³

     Rozdz. 80110  - Gimnazja           1.400 z³
§ 097 - Wp³ywy z ró¿nych dochodów   1.400 z³

 Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna           3.849 z³
 Rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe                 3.176 z³
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy        3.176 z³
Rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ            673 z³
      § 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹do-
wej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami                 673 z³.

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiêkszenia 
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Rolnictwo i ³owiectwo 
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i sanitacyjna wsi 
Wp³ywy z ró¿nych dochodów 
Zwalczanie chorób zaka�nych 
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2. Dokonuje siê przeniesieñ dochodów, jak ni¿ej:
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3. Po dokonaniu zmian dochody Gminy wynosz¹
                                                                          9.123.243,52 z³.

§ 2. W § 3 uchwa³y wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe o kwotê        42.936 z³
Dzia³ 750 - Administracja publiczna       7.000 z³
Rozdz. 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ        7.000 z³

a) wydatki bie¿¹ce           7.000 z³
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie        18.487 z³
Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe         16.000 z³

a) wydatki bie¿¹ce         16.000 z³
Rozdz. 80110 - Gimnazja           2.487 z³

a) wydatki bie¿¹ce           2.487 z³
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna           3.849 z³
Rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe        3.176 z³

a) wydatki bie¿¹ce           3.176 z³
Rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ             673 z³

a) wydatki bie¿¹ce  673 z³

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                                                                   1.000 z³

Rozdz. 85404 - Przedszkola           1.000 z³
a) wydatki bie¿¹ce           1.000 z³
     (Przedszkole Gorzów �l.)

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska         12.600 z³
Rozdz. 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona
                                        wód                                   12.600 z³

a) wydatki bie¿¹ce         12.600 z³
(- na prze³o¿enie sieci wodoci¹gowej w ul.Pieloka w Gorzowie �l.-

             6.300 z³
- na opracowanie dokumentacji wod.-kan. (i inne) dot. uzbroje-
nia dzia³ek   w Gorzowie �l. ul.Kolorowa - 6.300 z³.).

2. Dokonuje siê przeniesieñ w wydatkach, jak ni¿ej:

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiêkszenia 
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- na odwiert studni awaryjnej w  
  Gorzowie �l. wraz z  
   zagospodarowaniem 
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Ochrona zdrowia 
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 
a/ wydatki bie¿¹ce 
    w tym: 
- dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bie¿¹ce 
realizowane na podstawie 
porozumieñ (umów) miêdzy 
jednostkami samorz¹du 
terytorialnego 

- �rodki przekazane przez pozosta³e 
jednostki zaliczane do sektora 
finansów publicznych na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych dla jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 
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3. Po dokonaniu zmian wydatki Gminy wynosz¹
        9.644.843,52 z³.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Roman Neugebauer
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591,
2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806), Rada Miejska uchwala, co nastê-
puje :

§ 1. Dokonuje siê :
-  zmniejszenia dochodów zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
 na kwotê                                                              587.742,18 z³
- zmniejszenia przychodów zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
na kwotê                                                                  67.400,00 z³
-  zwiêkszenia dochodów  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2
na kwotê                                                              542.428,00 z³
-  zwiêkszenia przychodów zgodnie z za³¹cznikiem nr 2
 na kwotê                                                              386.437,00 z³
-  zmniejszenia wydatków zgodnie z za³¹cznikiem nr 3
 na kwotê                                                              512.586,18 z³
-  zwiêkszenia wydatków zgodnie z za³¹cznikiem nr 4
na kwotê                                                              521.039,00 z³
- zwiêkszenia rozchodów zgodnie z za³¹cznikiem nr 4
na kwotê                                                              265.270,00 z³.

§  2. 1.Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 4  "Plan nak³a-
dów na zadania inwestycyjne na 2003 r."    oraz  nr 4 a  "Wydatki
zwi¹zane  z inwestycjami wieloletnimi" do uchwa³y Nr III/13/02
Rady    Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w spra-
wie  uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.
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Uchwa³a  Nr VI/51/03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 4 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003  rok.

2.Jednolit¹ tre�æ za³¹czników, o których mowa w ust.1,
stanowi za³¹cznik nr 5 i 6 do niniejszej  uchwa³y.

§ 3. Po dokonaniu zmian bud¿et Gminy wynosi :
dochody                                                         26.405.939,46 z³
przychody                                                         1.633.637,00 z³
wydatki                                                           26.537.590,46 z³
rozchody                                                           1.501.986,00 z³.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VI/ 51 /03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia  4 czerwca 2003 r.

w z ³otych

w  tym  :

D zia ³ § Tre�æ Plan na 2003 r. zadania zlecone zadania

pow ierzone

1 2 3 4 5 6

700 G ospodarka m ieszkaniow a 11.000 - -

047 W p ³ywy za zarz¹d, u¿ytkowanie
 i u¿ytkowanie wieczyste

8.500 - -

092 Pozosta³e odsetki 2.500 - -

750 A dm inistracja publiczna 2.000 - -

069 W p ³ywy z ró¿nych op³at 2.000 - -

756 D ochody od osób praw nych, osób

fizycznych i innych jednostek nie

posiadaj¹cych osobow o�ci praw nej

456.021 - -

001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 95.981 - -

032 Podatek od nieruchomo�ci 302.976 - -

033 Podatek le�ny 30.727 - -

034 Podatek od �rodków transportowych 26.337 - -

853 O pieka spo ³eczna 35.517 - -

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)

35.517 - -

900 G ospodarka kom unalna i ochrona

�rodow iska

83.204,18 - -

629 �rodki na dofinansowanie w³asnych
inwestycji gmin (zwi¹zków gmin),
powiatów (zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów województw, pozyskane z
innych �róde³

83.204,18 - -

R azem  dochody 587.742,18 - -
952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i

kredytów na rynku krajowym 67.400,00

R azem  dochody i przychody 655.142,18 - -

Plan dochodów i przychodów Gminy Grodków na 2003 rok
zmniejszenia
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr VI / 51 /03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 4 czerwca 2003r.

w tym :

Dzia³ § Tre�æ Plan na 2003 r. zadania zlecone zadania

powierzone

1 2 3 4 5 6

600 Transport i ³¹czno�æ 12.000 - -

097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 12.000 - -

700 Gospodarka mieszkaniowa 22.015 - -

075 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa , jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze

7.015

076 Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego
przys³uguj¹cego osobom fizycznym
w prawo w³asno�ci

15.000 - -

756 Dochody od osób prawnych, osób

fizycznych i innych jednostek nie

posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

360.540 - -

032 Podatek od nieruchomo�ci 350.398 - -

034 Podatek od �rodków transportowych 7.642 - -

036 Podatek od spadków i darowizn 2.000

037 Podatek od posiadania psów 500 - -

758 Ró¿ne rozliczenia 112.089 - -

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 112.089 - -

w tym: czê�æ o�wiatowa subwencji 86.305 - -

           czê�æ podstawowa subwencji 1.711 - -

           czê�æ rekompensuj¹ca
           subwencji

24.073

853 Opieka spo³eczna 35.784 - -
270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ

bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin),
powiatów (zwi¹zków powiatów)
samorz¹dów województw, pozyskane z
innych �róde³

35.784 - -

Razem dochody 542.428 - -

955 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ
krajowych

386.437 - -

Razem dochody i przychody 928.865 - -

Plan dochodów i przychodów Gminy Grodków na 2003 rok

zwiêkszenia
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr VI/ 51 /03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia  4 czerwca 2003r.

Plan wydatków  i rozchodów Gminy Grodków na 2003 rok

w    z³otych

w tym :

Dzia³ Rozdz. Tre�æ Plan na 2003 r. zadania zlecone zadania

powierzone

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i ³owiectwo 276.400 - -

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i

sanitacyjna wsi
276.400

- -

- wydatki maj¹tkowe
 SUW Gnojna + wodoci¹g Lipowa

 i Przylesie

276.400
- -

600 Transport i ³¹czno�æ 68.000 - -

60016 Drogi publiczne gminne 68.000 - -

1. wydatki maj¹tkowe
Budowa ul.Ko�ciuszki

68.000 - -

853 Opieka spo³eczna 37.808 - -

85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne

us³ugi opiekuñcze

37.808 - -

- wydatki bie¿¹ce 37.808 - -

w tym : wynagrodzenia i pochodne

            od wynagrodzeñ

37.808 - -

900 Gospodarka komunalna i ochrona

�rodowiska
130.378,18 - -

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 130.378,18 - -
2. wydatki maj¹tkowe

      Cmentarz Jêdrzejów �droga

      lokalna
      Kanalizacja Tarnów Grodkowski

83.204,18

27.174,00
20.000,00

- -

Razem wydatki 512.586,18 - -

 zmniejszenia
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Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr VI / 51 /03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia  4 czerwca 2003r.

Plan wydatków i rozchodów Gminy Grodków na 2003 rok

                        w    z ³o tyc h  

w  tym  :  
D z ia ³ R o z d z  T re � æ  P la n  n a  2 0 0 3  r . z a d a n ia  

z le c o n e  
z a d a n ia  

p o w ie rz o n e  
1  2  3  4  5  6  

0 1 0   R o ln ic tw o  i ³o w ie c tw o  2 8 .1 7 0  -  -  

 0 1 0 2 2  Z w a lc z a n ie  c h o ró b  z a k a � n y c h  
z w ie rz ¹ t o ra z  b a d a n ia  m o n ito r in g o w e  
P o z o s ta ³o � c i c h e m ic z n y c h  i 
b io lo g ic z n y c h  w  tk a n k a c h  z w ie rz ¹ t 
 i p ro d u k ta c h  p o c h o d z e n ia  
z w ie rz ê c e g o  

3 .0 0 0  

-  -  

  -      w y d a tk i b ie ¿ ¹ c e  3 .0 0 0  -  -  

  w  ty m  : w y n a g ro d ze n ia  i p o c h o d n e   
            o d  w y n a g ro d ze ñ  

3 .0 0 0  
-  -  

 0 1 0 3 0  Iz b y  ro ln ic z e  2 5 .1 7 0  -  -  

  -      w y d a tk i b ie ¿ ¹ c e  2 5 .1 7 0  -  -  

6 0 0   T ra n s p o rt  i ³¹ c z n o � æ   3 3 .0 0 0  -  -  

 6 0 0 1 6  D ro g i p u b lic z n e  g m in n e  3 3 .0 0 0  -  -  

  -  w y d a tk i m a j¹ tk o w e  
B u d o w a  d ro g i tra n s p o r tu  ro ln e g o  
w e  w s i  B ¹ k ó w  

1 2 .0 0 0  -  -  

  -  D ro g a  d o ja z d o w a  d o  
u l.K o � c iu s z k i 

2 1 .0 0 0    

8 0 1   O � w ia ta  i w yc h o w a n ie  9 3 .3 2 0  -  -  

 8 0 1 0 1  S z k o ³y  p o d s ta w o w e  8 6 .3 0 5  -  -  

  -     w y d a tk i b ie ¿ ¹ c e                 8 6 .3 0 5   -  -  

  w  ty m  : w y n a g ro d ze n ia  i p o c h o d n e   
            o d  w y n a g ro d ze ñ  

              8 6 .3 0 5  -  -  

 8 0 1 9 5  P o z o s ta ³a  d z ia ³a ln o � æ  7 .0 1 5  -  -  

  -  w y d a tk i b ie ¿ ¹ c e  7 .0 1 5  -  -  

8 5 3   O p ie k a  s p o ³e c z n a  3 8 .0 7 5  -  -  

 8 5 3 1 4  Z a s i³k i i p o m o c  w  n a tu rz e  2 5 .0 0 0  -  -  

  -     w y d a tk i b ie ¿ ¹ c e  2 5 .0 0 0  -  -  

 8 5 3 1 9  O � ro d k i p o m o c y  s p o ³e c z n e j 1 2 .8 0 8  -  -  

  -     w y d a tk i b ie ¿ ¹ c e  1 2 .8 0 8  -  -  

  w  ty m  : w y n a g ro d ze n ia  i p o c h o d n e   
            o d  w y n a g ro d ze ñ  

1 1 .8 2 6  -  -  

 8 5 3 9 5  P o z o s ta ³a  d z ia ³a ln o � æ  2 6 7  -  -  

  -      w y d a tk i b ie ¿ ¹ c e  2 6 7  -  -  

9 0 0   G o s p o d a rk a  k o m u n a ln a  i o c h ro n a  
� ro d o w is k a   

3 2 1 .1 7 4  -  -  

 9 0 0 1 5  O � w ie t le n ie  u lic ,  p la c ó w  i d ró g  1 .0 0 0  -  -  
  -     w y d a tk i m a j¹ tk o w e  

     R o z b u d o w a  p u n k tó w  � w ie t ln y c h   
     p rz y  d ro g a c h  g m in n y c h ,  
     p o w ia to w y c h  i w o je w ó d z k ic h  

1 .0 0 0  -  -  

  90095  P ozosta ³a  dzia ³a lno�æ 320 .174  - - 

  -    w yda tk i m aj¹ tkow e 302 .174    

  w  tym  : 
     S ieæ  gazow a O sied le  K w ia tow a 

 
240 .000  

- -  

       S ieæ  gazow a O sied le  K o�c iuszk i 45 .000    

       U zbro jen ie  O s ied la  Ko�c iuszk i 17 .174  - -  

  -    w yda tk i b ie¿¹ce 18 .000  - -  

9 2 6   K u ltu ra  fizyc zn a  i s p o rt  7 .3 0 0  - -  

 92601  O b iek ty sportow e 7 .300  - -  

  - w yda tk i b ie¿¹ce 7 .300  - -  

  R a ze m  w yd a tk i 5 2 1 .0 3 9  - -  

 992  S p ³a ty o trzym anych  po¿yczek  i 
k redytów  

265 .270  - - 

  R a ze m  w yd a tk i i ro zc h o d y 7 8 6 .3 0 9  - -  

 

   zwiêkszenia
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 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit.d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591, 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/ 2002 Rady Miejskiej w Grodko-
wie z dnia 30 grudnia 2002 r. sprawie  uchwalenia  bud¿etu
Gminy na 2003 rok, § 13 otrzymuje brzmienie:

"Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kredytów krótko-
terminowych jakie Burmistrz mo¿e zaci¹gn¹æ na pokrycie wystêpuj¹-
cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etowego na kwotê        800.000 z³".

1581

Uchwa³a  Nr VI/56/03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 4 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717), w zwi¹zku z art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr
41, poz.412, Nr 111, poz.1279, 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109,
poz.1157, Nr 120, poz.1268, 2001r., Nr 14, poz.124, Nr 100
poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804, 2002r. Nr 5 poz.42),
Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów przemys³owo-sk³adowo-us³u-
gowych w rejonie ulicy Prudnickiej w Krapkowicach, obejmuj¹-
cy ustalenia planu i rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y w skali 1:1000.

§2. W zwi¹zku z korekt¹ przebiegu drogi 2KL, zmienia siê
na rysunku planu granice przyleg³ych do drogi terenów 10UR,S,P;
12UR;  20EE,Zi; 21RUP,KPC,KPO,BSP,UH; 22EE,Zi.Pomniej-
szonemu terenowi oznaczonemu symbolem 11UH nadaje siê
symbol 11Zi, a terenowi 13UH,UG,MZ,KPO,S, powiêkszonemu
kosztem 11UH, nadaje siê symbol 13UH,UG,A,MZ,KPO,S,P.

Dotychczasowe ustalenia dla terenów 11UH i
13UH,UG,MZ,KPO,S zastêpuje siê ustaleniami dla terenów 11Zi
i 13UH,UG,A,MZ,KPO,S,P o tre�ci nastêpuj¹cej:

"Teren oznaczony symbolem  11Zi przeznacza siê pod zie-
leñ izolacyjn¹. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i za-
gospodarowania:

1/ wymagane zagospodarowanie terenu w formie zieleni
urz¹dzonej, niskiej o charakterze zieleni izolacyjnej,

2/ wprowadza siê zakaz zagospodarowania zieleni¹ wy-
sok¹ .

 Teren oznaczony symbolem 13 UH,UG,MZ,KPO,S,P  prze-
znacza siê pod obiekt zbiorowego zamieszkania (hotel, motel),
us³ugi handlu i gastronomii, parking na samochody targi rolno-
spo¿ywcze, administracjê oraz przemys³, sk³ady i magazyny, z
wykluczeniem przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu oddzia³y-
wania na �rodowisko. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudo-
wy i zagospodarowania:

1582

Uchwa³a Nr  VIII/108/03
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 15 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
przemys³owo-sk³adowo-us³ugowych w rejonie ulicy Prudnickiej w Krapkowicach.



- 6504 -  Poz. 1582 Województwa Opolskiego Nr 81
Dziennik Urzêdowy

1/ wysoko�æ  zabudowy us³ugowej, produkcyjno-magazy-
nowo-sk³adowej  i administracyjnej  I -III kondygnacje (max.14,0m
powy¿ej poziomu  przyleg³ego terenu),

2/ architektura zabudowy -wspó³czesna, funkcjonalna (za-
lecane dachy p³askie z minimalnym spadkiem, dominuj¹ca
kolorystyka - kolory pastelowe ; poszczególne czê�ci zabudowy
powinny byæ zaprojektowane w sposób jednolity) ,

3/ projektowany poziom posadzki parteru przyjmowaæ max.
0,50m  ponad poziomem  przyleg³ego terenu ,

4/ linie zabudowy przyj¹æ zgodnie z  rysunkiem planu,

5/  wjazdy od strony 2KL i 1KD

6/ w ramach zagospodarowania terenu wymagane wy-
dzielenie utwardzonego parkingu na samochody  osobowe i
autobusy; w przypadku wprowadzenia funkcji targowej wyma-
gane utwardzenie placów,

7/ z parkingów i placów wymagane odprowadzenie wód
opadowych do kanalizacji po ich podczyszczeniu (separacji),

8/  na terenie dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej,

9/   ogrzewanie obiektów w oparciu  o niskoemisyjne �ró-
d³a energii,

10/ uci¹¿liwo�æ inwestycji  nie mo¿e przekraczaæ  dopusz-
czalnych norm i  powinna siê zamykaæ  w granicach dzia³ki (dzia-
³ek), okre�lonych tytu³em prawnym w³a�ciciela .

11/ wielko�æ terenu w okre�lonym na rysunku planu kszta³-
cie, z dopuszczalnym wtórnym podzia³em na tereny mniejsze, w
ramach którego obs³ugê komunikacyjn¹ przyj¹æ drogami dojaz-
dowymi o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych  min.15 m.

§ 3. Obszary wysokiej ochrony wód podziemnych i ochro-
ny wód powierzchniowych.

 1/  Teren objêty planem po³o¿ony jest w ca³o�ci w zasiêgu
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP Nr 335Krapko-
wice - Strzelce Opolskie oraz w bezpo�redniej blisko�ci granic
GZWP Nr 332 Subniecka Kêdzierzyn G³ubczyce, stanowi¹cych
obszar wysokiej ochrony wód podziemnych oraz w obszarze
ochrony wód powierzchniowych zlewni rzeki Odry.

2/  Na terenie  obowi¹zuje odprowadzenie �cieków zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami do systemów kanalizacyjnych
(bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej, a opado-
wych  do kanalizacji deszczowej; przy czym odprowadzenie wód
opadowych z utwardzonych terenów ulic, placów, parkingów  po
ich podczyszczeniu - separacji).

3/ Na terenie prowadziæ nale¿y zorganizowan¹ gospodar-
kê odpadami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-
nymi.

§4. Zgodnie art.36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów  okre�lonych w
planie symbolem 13UH,UG,MZ,KPO,S,  ustala siê stawkê pro-
centow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty od wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci: 10%, dla terenu 11Zi w
wysoko�ci 0%.

§ 5. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemys³o-
wo-sk³adowo-us³ugowych w rejonie ulicy Prudnickiej w Krapko-
wicach, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/402/2001 Rady Miej-
skiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 2001r. , w czê�ci uregu-
lowanej niniejsz¹ uchwa³¹.

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

§ 7.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Andrzej Kulpa
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Na podstawie art. 49 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z pó�n.
zm.), Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê Regulamin przyznawania nagród nauczy-
cielom za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze, stano-
wi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Krapkowickiego.

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

    Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Krapkowickiego

    Krystian Komander

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/51/2003

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 26 czerwca 2003 r.

Regulamin przyznawania nagród nauczycielom

§ 1. Regulamin przyznawania nagród nauczycielom okre-
�la kryteria, wysoko�æ i tryb przyznawania nagród nauczycielom
zatrudnionym w szko³ach i placówkach o�wiatowych prowadzo-
nych przez Powiat Krapkowicki.

§ 2. �rodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wycho-
wawcze, stanowi¹ce 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ
osobowych, planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szko-
³y lub placówki, z tym, ¿e:

1) 80% �rodków funduszu przeznacza siê na nagrody dy-
rektora,

2) 20% �rodków funduszu przeznacza siê na nagrody or-
ganu prowadz¹cego, zwane "Nagrodami Starosty Krapkowic-
kiego".

§ 3. 1. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po prze-
pracowaniu w szkole lub placówce co najmniej 2 lat.

2. Nagroda Starosty Krapkowickiego mo¿e byæ przyznana
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobr¹ ocenê pracy
pedagogicznej.

§ 4. Nagroda dyrektora lub Starosty Krapkowickiego mo¿e
byæ przyznana nauczycielowi, który spe³nia odpowiednio co naj-
mniej 5 z nastêpuj¹cych kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone we-
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Uchwa³a Nr IX/51/2003
Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom za osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze.

wnêtrznymi badaniami wyników w szkole lub wynikami egzami-
nów, przeprowadzonych przez okrêgowe komisje egzaminacyj-
ne,

b) osi¹ga wyró¿niaj¹ce efekty w przygotowaniu uczniów
do udzia³u w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawo-
dach, przegl¹dach i festiwalach,

c) podejmuje dzia³alno�æ innowacyjn¹ w zakresie wdra-
¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania,

d) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z ucznia-
mi uzdolnionymi lub uczniami maj¹cymi trudno�ci w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczysto�ci szkol-
ne lub �rodowiskowe,

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne,
g) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wy-

poczynek dla dzieci i m³odzie¿y,
h) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alno�æ wychowawcz¹ w klasie,

szkole lub placówce (organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach),

i) organizuje i prowadzi wymianê miêdzynarodow¹
uczniów,

j) osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuñczej:
a) zapewnia pomoc i opiekê uczniom i wychowankom

bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej, pochodz¹-
cym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi dzia³alno�æ maj¹c¹ na celu zapobieganie i
zwalczanie przejawów patologii w�ród dzieci i m³odzie¿y,

c) organizuje wspó³pracê szko³y lub placówki z jednostka-
mi systemu ochrony zdrowia, policj¹, organizacjami i stowarzy-
szeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
przejawów patologii spo³ecznej i niedostosowania spo³eczne-
go dzieci i m³odzie¿y,

d) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y lub placówki;
3) w zakresie doskonalenia zawodowego i innej dzia³al-

no�ci pozaszkolnej:
a) czynnie uczestniczy w wewn¹trzszkolnym doskonale-

niu nauczycieli - prowadzi zajêcia otwarte dla nauczycieli i rodzi-
ców, przygotowuje i przeprowadza formy doskonalenia zawodo-
wego dla rady pedagogicznej lub zespo³u przedmiotowego,

b) podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udzia³
w zorganizowanych formach doskonalenia,

c) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej na-
uczycielom podejmuj¹cym pracê,

d) dzieli siê swoimi do�wiadczeniami poprzez publikacje
i opracowania metodyczne, naukowe itp.,

e) podejmuje dzia³alno�æ promuj¹c¹ swoj¹ szko³ê lub
placówkê;

4) w zakresie organizacji pracy i zarz¹dzania szko³¹ lub
placówk¹:

a) wykazuje szczególn¹ dba³o�æ o mienie szko³y lub pla-
cówki, wzbogaca bazê dydaktyczn¹,

b) podejmuje racjonalne rozwi¹zania organizacyjne,
c) prowadzi efektywne dzia³ania w zakresie pozyskiwania

�rodków pozabud¿etowych,
d) organizuje imprezy o zasiêgu powiatowym i wojewódz-

kim,
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e) dobrze wspó³pracuje z organami szko³y lub placówki,
f) realizuje politykê kadrow¹ samorz¹du lokalnego.

§ 5. 1. Nagrody ze �rodków pozostaj¹cych w dyspozycji
dyrektora przyznaje dyrektor danej szko³y lub placówki na wnio-
sek rady pedagogicznej lub z w³asnej inicjatywy, po uzyskaniu
pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

2. Nagrody ze �rodków pozostaj¹cych w dyspozycji orga-
nu prowadz¹cego przyznaje Starosta Krapkowicki, na wniosek:

1) Naczelnika Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Staro-
stwa Powiatowego w Krapkowicach,

2) Przewodnicz¹cego Komisji O�wiaty i Kultury Rady Po-
wiatu Krapkowickiego,

3) dyrektorów szkó³ i placówek o�wiatowych Powiatu Krap-
kowickiego, lub z w³asnej inicjatywy.

3. Kandydat zg³oszony do nagrody Starosty Krapkowickie-
go przez dyrektora szko³y lub placówki powinien uzyskaæ pozy-
tywn¹ opiniê rady pedagogicznej. Opiniê do³¹cza siê do wnio-
sku w postaci wyci¹gu z protoko³u posiedzenia rady pedago-
gicznej.

4. Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Krapkowickie-
go sporz¹dza siê na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik
do niniejszego Regulaminu.

5. Wniosek podpisuje podmiot upowa¿niony do sk³ada-
nia wniosków.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody Starosty Krapkowic-
kiego opiniuje "Komisja ds. opiniowania wniosków o nagrody",
powo³ana przez Starostê Krapkowickiego odrêbnym zarz¹dze-
niem.

2. W sk³ad Komisji wchodz¹:
1) przedstawiciel Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego,
2) dwóch przedstawicieli Wydzia³u Edukacji, Kultury i Spor-

tu Starostwa Powiatowego,
3) przedstawiciel Komisji O�wiaty i Kultury Rady Powiatu,

nie bêd¹cy pracownikiem szko³y lub placówki, której dyrektora
lub nauczyciela wniosek o nagrodê dotyczy,

4) po jednym przedstawicielu zwi¹zków zawodowych -
struktur miêdzyzak³adowych dzia³aj¹cych na terenie Powiatu
Krapkowickiego.

3. Przedstawicieli, o których mowa w pkt. 2 lit. a, c, d, wy³a-
niaj¹ te podmioty zgodnie z przyjêtymi procedurami wewnêtrz-
nymi i zg³aszaj¹ na pi�mie do Starosty Krapkowickiego.

4. Kadencja Komisji trwa dwa lata. W przypadkach szcze-
gólnie uzasadnionych sk³ad Komisji mo¿e byæ zmieniony decy-
zj¹ Starosty Krapkowickiego.

5. Komisja ustala regulamin swojej dzia³alno�ci w uzgod-
nieniu ze Starost¹ Krapkowickim.

6. Starosta Krapkowicki dokonuje analizy i zatwierdza
wnioski po zaopiniowaniu ich przez Komisjê.

§ 7. 1. Wysoko�æ nagrody ustala odpowiednio dyrektor
szko³y lub placówki b¹d� Starosta Krapkowicki.

2. Nagroda dyrektora szko³y lub placówki nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 0,75 najni¿szego wynagrodzenia krajowego.

3. Nagroda Starosty Krapkowickiego nie mo¿e byæ mniej-
sza ni¿ 1,5 najni¿szego wynagrodzenia krajowego.

§ 8. 1. Nagrody dla nauczycieli s¹ przyznawane z okazji
�wiêta Edukacji Narodowej.

2. W uzasadnionych przypadkach nagrodê mo¿na przy-
znaæ w innym czasie.

§ 9. 1. Termin sk³adania wniosków o nagrody dla nauczy-
cieli ustala siê do dnia 15 wrze�nia ka¿dego roku.

2. Wnioski o przyznanie nagród Starosty Krapkowickiego
dla nauczycieli (dyrektorów) nale¿y sk³adaæ w Starostwie Po-
wiatowym w Krapkowicach.

§ 10. Nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda, otrzy-
muje dyplom, którego kopiê umieszcza siê w jego teczce akt
osobowych.

W N I O S E K

o przyznanie
Nagrody Starosty Krapkowickiego

Zg³aszam wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Krap-
kowickiego

Panu/i ......................................................................

I. Informacje o kandydacie:

1. Miejsce pracy
.........................................................................................................................

2.Stanowisko
.............................................................................................................................

3. Wykszta³cenie
........................................................................................................................

4. Sta¿ pracy
........................................................................................................................

II. Uzasadnienie wniosku:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Ocena pracy (stopieñ i data ustalenia)
.........................................................................................

Dotychczas otrzymane nagrody (w okresie ostatnich 5 lat)

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

....................................         .............................           ................
 pieczêæ jednostki     podpis wnioskodawcy           data
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Opinia Komisji Kwalifikacyjnej

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

............................                            ............................................
  data                                                              podpisy

Decyzja Starosty Krapkowickiego

1. Starosta Krapkowicki przyzna³ Nagrodê w wysoko�ci
.....................................................

2. Starosta Krapkowicki nie przyzna³ Nagrody  (uzasad-
nienie)

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

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

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

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

...........................                        ..................................................
   data                                                     podpis

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5  ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591;
2002r. Nr23, poz.220; Nr62, poz.558; Nr113, poz.984; Nr153,
poz.1271; Nr214, poz.1806; 2003r. Nr80, poz.717) oraz art.26
ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412 i Nr 111, poz.
1279, 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.
1268, 2001r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr
115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, 2002r. Nr 25,poz.253 i Nr 113,
poz.984, Nr 130 poz.1112) w zwi¹zku z art.85 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr80 poz.717) oraz uchwa³¹  Nr VII/36/03 Rady Miej-
skiej w Le�nicy z dnia 20 marca 2003r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Le�nica w czê�ci dotycz¹cej So³ectwa Dol-
na, Rada Miejska w Le�nicy uchwala, co nastêpuje :

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne

§1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Le�nica w czê�ci dotycz¹cej So³ectwa
Dolna, zwany dalej planem.

2. Obszar objêty planem obejmuje teren So³ectwa Dolna,
wyznaczony granic¹ opracowania planu, okre�lony na za³¹czni-
ku graficznym do niniejszej uchwa³y.

§2.1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik   graficzny do niniejszej uchwa³y.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia na rysunku planu s¹ obowi¹-
zuj¹cymi ustaleniami planu :

a) Granice obszaru opracowania planu;

b) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;

Linie rozgraniczaj¹ce wyznaczaj¹ granice obszarów zwa-
nych w dalszej czê�ci uchwa³y jednostkami terenowymi. Szcze-
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Uchwa³a  Nr XI/52/03
Rady Miejskiej w Le�nicy

z dnia 8 wrze�nia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Le�nica, w czê�ci dotycz¹cej
So³ectwa Dolna.

gó³owe ustalenia dla jednostek terenowych zawarto w § 11÷13
oraz w odniesieniu do uk³adu komunikacyjnego w § 8 ;
Linie rozgraniczaj¹ce stanowi¹ równocze�nie granice dzia³ek.

Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek na s¹siaduj¹cych jednost-
kach terenowych, pod warunkiem zachowania obowi¹zuj¹cych
na ich terenie zasad zagospodarowania;

c) Przeznaczenie terenów okre�lone symbolami literowymi :
RP - tereny rolne bez prawa zabudowy
RP-1 - tereny rolne po³o¿one w obszarze ograniczone

go u¿ytkowania
TT - tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi telekomuni

kacyjnej
KUL - tereny dróg publicznych lokalnych
KUD - tereny dróg publicznych dojazdowych.

Dwa symbole literowe oddzielone przecinkiem oznacza-
j¹, ¿e dopuszczalne jest zagospodarowanie jednostki tereno-
wej w ca³o�ci zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi dla jednego
lub drugiego symbolu lub w dowolnych proporcjach.

d) Obszar otuliny Parku Krajobrazowego "Góra �w.Anny";

e) Linie zabudowy nieprzekraczalne;

f) Nowo wyznaczone granice dzia³ek.
Dopuszcza siê ³¹czenie dwóch lub wiêkszej liczby s¹sia-

duj¹cych dzia³ek;

g) Przebieg linii gazoci¹gu wysokiego ci�nienia DN 500
CN 4,0 MPa wraz ze stref¹ ochronn¹;

h) Obszar ograniczonego u¿ytkowania  autostrady -  250m
od osi autostrady.

Na wypadek wyst¹pienia sytuacji kryzysowej -zwi¹zanej z
eksploatacj¹ autostrady, nale¿y posiadaæ opracowane proce-
dury postêpowania, minimalizuj¹ce skutki zagro¿enia dla ludzi i
�rodowiska.
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2. Pozosta³e, nie wymienione w ust. 2 elementy rysunku,
maj¹ charakter informacyjny.

§3.     Przedmiotem ustaleñ planu jest okre�lenie przezna-
czenia terenu, zasad zabudowy  i zagospodarowania oraz doce-
lowego wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.

§4.    W granicach planu przeznacza siê na cele nierolni-
cze 0,446 ha u¿ytków rolnych, w tym :

- IV klasy bonitacyjnej - 0,221 ha
- V  klasy bonitacyjnej - 0,173 ha
- VI  klasy bonitacyjnej- 0,052 ha.

ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym terenie objêtym pla-

nem

§5.  1.  Sposób usytuowania budynków, budowli oraz ele-
mentów zagospodarowania terenu na poszczególnych dzia³kach
powinien odpowiadaæ ustaleniom zawartym w niniejszym pla-
nie oraz przepisom szczególnym, a zw³aszcza warunkom tech-
nicznym, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.

2.     Dopuszcza siê dokonywanie wydzieleñ geodezyjnych
w miejscach innych ni¿ okre�lone na rysunku planu przebie-
giem linii rozgraniczaj¹cych oraz nowo wyznaczonymi granica-
mi dzia³ek, pod warunkiem zapewnienia dostêpu do drogi pu-
blicznej podzielonych nieruchomo�ci oraz spe³nienia obowi¹-
zuj¹cych warunków, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie.

3. Odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe
oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹
ochronie prawnej.

W razie ujawnienia znalezisk archeologicznych nale¿y nie-
zw³ocznie zawiadomiæ Wojewódzki Oddzia³ S³u¿by Ochrony Za-
bytków i Urz¹d Miasta w Le�nicy oraz zabezpieczyæ znalezisko w
miejscu ujawnienia i wstrzymaæ mog¹ce je uszkodziæ roboty, do
czasu wydania odpowiednich zarz¹dzeñ.

4. W granicach opracowania planu zakazuje siê przekra-
czania obowi¹zuj¹cych wed³ug przepisów prawnych dopuszczal-
nych warto�ci stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych w powie-
trzu, dopuszczalnych poziomów natê¿enia ha³asu w �rodowi-
sku oraz najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy.

5. Dopuszcza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ zaliczanych
do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko w rozumie-
niu przepisów szczególnych, okre�lonych w art.51 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska [ Dz.U. z 2001r.
Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229 oraz z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr
113, poz.984, Nr 153, poz.1271], oraz rozporz¹dzenia z dnia 24
wrze�nia 2002r. w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szczegó-
³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ
do sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko (Dz.U
2002r. Nr 179 poz.1490), pod warunkiem zapewnienia odpo-
wiednich warunków sanitarnych, bezpieczeñstwa po¿arowego
oraz ochrony �rodowiska.

§6.   Na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego "Góra
�w.Anny" wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu na budowê lub rozbudowê obiektów
budowlanych, urz¹dzeñ lub instalacji mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na stan �rodowiska wymaga uzgodnienia z Dyrekto-
rem Zarz¹du Opolskich Parków Krajobrazowych.

§7. 1.   Docelowo, wszelkie liniowe elementy infrastruktury
technicznej (wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi), z wyj¹tkiem
tych, dla których wyznaczono odrêbne jednostki terenowe, po-
winny byæ umieszczone pod ziemi¹ i przebiegaæ w liniach roz-
graniczaj¹cych dróg i ulic lub innych przestrzeni publicznych.
Dopuszcza siê w przypadkach szczególnych, (uzasadnionych
wzglêdami technicznymi lub bezpieczeñstwem) prowadzenie -
usytuowanie wybranych elementów urz¹dzeñ i sieci w grani-
cach ró¿nych jednostek terenowych pod warunkiem, ¿e powy¿-
sze elementy infrastruktury technicznej stanowiæ bêd¹ funkcjê
uzupe³niaj¹c¹, nie koliduj¹c¹ z funkcj¹ podstawow¹ terenu; nie
zmieni¹ generalnego charakteru zagospodarowania terenu oraz
warunków �rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

2. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodê z gminnej sieci wodoci¹gowej
poprzez istniej¹c¹ i nowo projektowan¹ sieæ rozdzielcz¹.

Sieæ wodoci¹gowa winna uwzglêdniaæ warunek dostêp-
no�ci do wody dla celów przeciwpo¿arowych;

b) odprowadzenie �cieków z poszczególnych terenów,
docelowo do kolektora usytuowanego w obs³uguj¹cych je dro-
gach. Do czasu realizacji kolektora, dopuszcza siê indywidual-
ne sposoby odbioru �cieków, zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami o ochronie �rodowiska przyrodniczego. Zabrania siê od-
prowadzania nie oczyszczonych �cieków do gruntu, wód po-
wierzchniowych oraz kanalizacji deszczowej;

c) odprowadzenie wód deszczowych z poszczególnych
obiektów docelowo do kolektora usytuowanego w s¹siaduj¹-
cych drogach;

Wszelkie place, parkingi, dojazdy o nawierzchni utwardzo-
nej nale¿y wyposa¿yæ w system kanalizacji deszczowej, odpo-
wiednio powi¹zanej z uk³adem kanalizacji gminnej;

d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroener-
getycznej istniej¹cej i nowo realizowanej. Zasilanie obiektów ze
stacji transformatorowych istniej¹cych i nowo projektowanych
w uzgodnieniu z Zak³adem Energetycznym;

Dopuszcza siê budowê stacji transformatorowych zasila-
j¹cych zabudowê w zale¿no�ci od potrzeb na terenach w³asnych
inwestora;

Dopuszcza siê skablowanie lub prze³o¿enie linii energe-
tycznych napowietrznych �redniego napiêcia koliduj¹cych z pla-
nowanym zainwestowaniem, na warunkach okre�lonych przez
w³a�ciciela sieci;

e) gospodarka odpadami - odpady bytowo-gospodarcze
nale¿y gromadziæ oraz systematycznie wywoziæ, zgodnie z syste-
mem gospodarki odpadami w gminie. Gromadzenie odpadów
innych ni¿ niebezpieczne nale¿y prowadziæ na bazie specjali-
stycznych urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów;

§8.1. Obs³ugê obszaru objêtego planem w zakresie ko-
munikacji stanowi system dróg, wyznaczonych na rysunkach
planu liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolami, KUL,
KUD,  dla których ustala siê nastêpuj¹ce szeroko�ci w liniach
rozgraniczaj¹cych:

 - droga powiatowa - lokalna KUL - 15 metrów
 - droga gminna - dojazdowa KUD - 10 metrów

2. Obszary te stanowi¹ tereny publiczne.

3. Drogi i ulice publiczne oraz zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
powinny odpowiadaæ obowi¹zuj¹cym warunkom technicznym.
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§9.  W zagospodarowaniu poszczególnych zabudowanych
nieruchomo�ci nale¿y przewidzieæ stosowne drogi po¿arowe,
zgodnie z przepisami szczególnymi obowi¹zuj¹cymi w tym za-
kresie.

§10.  1.    Ustala siê, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu, strefê zagro¿enia od gazoci¹gu wysokiego ci�nienia DN
500  CN 4,0Mpa, o szeroko�ci 35 metrów. W strefie tej obowi¹-
zuje zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych, z wyj¹t-
kiem obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych bezpo�rednio z funkcjo-
nowaniem gazoci¹gu.

2. Ustala siê, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu -
obszar ograniczonego u¿ytkowania  autostrady - ograniczenie
dotyczy uprawy ro�lin i produkcji ¿ywno�ci na potrzeby ludzi.

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ce dla poszczegól-

nych jednostek terenowych wyznaczonych liniami rozgrani-
czaj¹cymi

§11.1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem TT
- tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi telekomunikacyjnej:

a) obowi¹zuje nakaz zapewnienia odpowiednich warun-
ków sanitarnych, bezpieczeñstwa po¿arowego oraz ochrony �ro-
dowiska;

b) obowi¹zuje nakaz uzyskania pozwolenia na emitowa-
nie pól elektromagnetycznych do �rodowiska;

c) obowi¹zuje nakaz gospodarczego zagospodarowania
odpadów poprodukcyjnych;

d) zagospodarowanie odpadów innych ni¿ niebezpiecz-
ne, wytwarzanych w ilo�ci powy¿ej 1 tony rocznie, wymaga po-
wiadomienia Burmistrza miasta o sposobie ich zagospodaro-
wania w terminie nie krótszym ni¿ dwa miesi¹ce przed rozpo-
czêciem dzia³alno�ci powoduj¹cej ich powstanie.

§12.  1.    Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
RP- tereny rolne bez prawa  zabudowy- podstawowe przezna-
czenie terenów pod uprawy polowe.·

Dopuszcza siê zalesienie gruntów o klasie bonitacyjnej V
i VI oraz nieu¿ytków.

2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem  RP-1 -
- tereny rolne po³o¿one w obszarze ograniczonego u¿ytkowania
autostrady A-4.

Dopuszcza siê zalesienie gruntów o klasie bonitacyjnej
IV, V i VI oraz nieu¿ytków.

Wprowadza siê ograniczenie uprawy ro�lin i produkcji ¿yw-
no�ci na potrzeby ludzi.

§13. 1.Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KUL
przeznaczone na drogi lokalne:

 - nawierzchnie jezdni typu "lekkiego" lub "�redniego";
 - dopuszcza siê wprowadzenie podziemnych urz¹dzeñ

infrastruktury technicznej,

2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KUD
przeznacza siê na drogi dojazdowe :

 - nawierzchnie jezdni typu ,,lekkiego'' lub ,,�redniego''
 - dopuszcza siê wprowadzenie podziemnych urz¹dzeñ

infrastruktury technicznej.

3. Trasy rowerowe w postaci oznakowanych pasów ru-
chu, uzupe³nione odpowiednio przygotowanymi parkingami win-
ny byæ - w miarê mo¿liwo�ci technicznych - wprowadzane na
tereny przeznaczone dla komunikacji .

§14.  Zgodnie z art.10 ust.3 oraz art.36 ust.3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procento-
w¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci uiszczanej przez w³a�cicieli lub u¿ytkowni-
ków wieczystych nieruchomo�ci objêtych niniejszym planem, w
przypadku ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia w którym ustalenia
miejscowego planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1/ dla terenów oznaczonych symbolem TT
                                                                     - w wysoko�ci 30%;
2/ dla pozosta³ych terenów w granicach planu
                                                                      - w wysoko�ci 1%.

§15.  Na obszarze planu okre�lonym w § 1, uchwa³y trac¹
moc obowi¹zuj¹c¹ ustalenia  planu ogólnego zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Le�nica, zatwierdzonego uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy Le�nica  Nr XIV/54/82  z dnia
29 marca 1982r. (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 1990 r. Nr 21
poz.467).

§16.  Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Le�nicy.

§17.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ
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Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia
26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr
167, poz. 1372, 2003 r. Nr 80, poz. 719) - Rada Miasta Opola
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/133/03 Rady Miasta Opola z dnia
26 czerwca 2003 r.  w sprawie ustalenia liczby punktów sprze-
da¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alko-
holu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miej-
scem sprzeda¿y, jak i w miejscu sprzeda¿y, zasad usytuowania
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie miasta
Opola i w sprawie wprowadzenia zakazu sprzeda¿y, podawa-
nia, spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w  nie-
których miejscach i obiektach na terenie miasta Opola, wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i ust. 2 liczbê "200" zastêpuje siê liczb¹ "160",
2) W § 2 ustêpy 1-3 otrzymuj¹ nastêpuj¹ce brzmienie:
"1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczo-

nych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y nie mog¹ byæ usy-
tuowane w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 20 m, liczonej od wej�cia
(wyj�cia) do punktu sprzeda¿y do granicy nieruchomo�ci
przedszkoli, szkó³, internatów, domów dziecka i placówek lecz-
nictwa zamkniêtego.
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Uchwa³a Nr XVIII/147/03
Rady Miasta Opola

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej
4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, jak i w miejscu sprzeda¿y, zasad
usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie miasta Opola i w sprawie wprowadzenia zakazu sprzeda¿y,
podawania, spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie miasta Opola.

2. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y powinny byæ usytuowane
w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 20 metrów, liczonej od wej�cia
(wyj�cia) do punktu sprzeda¿y do granicy nieruchomo�ci, na
której po³o¿one s¹ takie obiekty jak: szko³y oraz inne zak³ady i
placówki o�wiatowo-wychowawcze, opiekuñcze, domy studenc-
kie oraz placówki lecznictwa zamkniêtego.

3. W przypadku, gdy pomiêdzy wej�ciem (wyj�ciem) do
punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y a granic¹ nieruchomo�ci, na któ-
rej po³o¿one s¹ takie obiekty jak: szko³y oraz inne zak³ady i pla-
cówki o�wiatowo-wychowawcze, opiekuñcze, domy studenckie
oraz placówki lecznictwa zamkniêtego wystêpuje trwa³a prze-
szkoda o charakterze faktycznym, która ze wzglêdu na swój cha-
rakter utrudnia dostêp oraz kontakt wzrokowy i g³osowy (np. za-
budowa, mur bez przej�æ), odleg³o�æ ta mo¿e wynosiæ mniej ni¿
20 m, ale nie mniej ni¿ 10 m.",

a dotychczasowy ust. 2 oznacza siê jako ust. 4.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001r.
o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671, 2003 r. Nr 137, poz.
1302) - Rada Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê, ¿e liczba przeznaczonych do wydania w
2004 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogo-
wego taksówk¹ wynosi 46.
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Uchwa³a Nr XVIII/149/03
Rady Miasta Opola

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

w sprawie okre�lenia na 2004 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski



   Województwa Opolskiego Nr 81  Poz. 1587

  Dziennik Urzêdowy
- 6529 -

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590 z pó�n. zm. ), Sejmik Województwa Opolskiego uchwa-
la, co nastêpuje :

§ 1. Przyjmuje siê jednolity tekst uchwa³y Nr XXIII/167/2000
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2000 r. w
sprawie zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo-
�ci stanowi¹cych w³asno�æ Województwa Opolskiego oraz ich
wydzier¿awiania i wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2001 r. Nr 6, poz. 25 z pó�n. zm. ).

§ 2. Jednolity tekst uchwa³y stanowi za³¹cznik do niniej-
szej uchwa³y i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa Opolskiego .

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

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XII/105/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 23 wrze�nia 2003 r.

Uchwa³a Nr XXIII/167/2000
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 14 listopada 2000 r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieru-
chomo�ci stanowi¹cych mienie Województwa Opolskiego oraz
ich wydzier¿awiania i wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. a art. 47 ust. 1, art. 89 ust.1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa
(Dz. U. Nr 91, poz. 576 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 11, art. 13 ust.
1, art. 25 c i d, art. 37 ust.3, art. 68 ust.1, 2 i 3, art. 70 ust.4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.
U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ) - Sejmik Województwa Opolskiego
uchwala , co nastêpuje:

§ 1. Przyjmuje siê zasady nabywania, zbywania i obci¹¿a-
nia nieruchomo�ci stanowi¹cych mienie Województwa Opol-
skiego w brzmieniu za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Przyjmuje siê zasady wydzier¿awiania i wynajmowa-
nia nieruchomo�ci stanowi¹cych mienie Województwa Opol-
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Uchwa³a Nr XII /105/2003
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 23 wrze�nia 2003 r.

w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu uchwa³y w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci
stanowi¹cych mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzier¿awiania i wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

skiego na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, w brzmieniu za³¹czników 2a
i 2b do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Zasady, o których mowa w § 2, stosuje siê do wynaj-
mu i wydzier¿awiania nieruchomo�ci przez wojewódzkie jednost-
ki organizacyjne, samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowot-
nej oraz zarz¹dcê wojewódzkiego zasobu nieruchomo�ci, nie-
zale¿nie od okresu na jaki zawierana jest umowa.

§ 4. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Województwa do przedstawiania
Sejmikowi Województwa pisemnego sprawozdania w okresach rocz-
nych o sprzedanych, nabytych i obci¹¿onych nieruchomo�ciach oraz o
uzyskanych z tego tytu³u dochodach i poniesionych wydatkach.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr XII/65/99 Sejmiku Wojewódz-
twa Opolskiego z dnia 28 wrze�nia 1999 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci oraz zasad
ich wydzier¿awiania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa Opolskiego.

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

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXIII/167/2000

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 14 listopada 2000 r.

ZASADY NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCI¥¯ANIA NIERU-
CHOMO�CI STANOWI¥CYCH MIENIE WOJEWÓDZTWA OPOL-
SKIEGO

§ 1. Ilekroæ w niniejszych Zasadach bêdzie mowa o:
1) Województwie - nale¿y przez to rozumieæ Województwo

Opolskie,
2) Sejmiku - nale¿y przez to rozumieæ Sejmik Wojewódz-

twa Opolskiego,
3) Zarz¹dzie Województwa - nale¿y przez to rozumieæ Za-

rz¹d Województwa Opolskiego,
4) zasobie nieruchomo�ci - nale¿y przez to rozumieæ nie-

ruchomo�ci, stanowi¹ce w³asno�æ Województwa Opolskiego,
które nie zosta³y oddane w:

a) u¿ytkowanie wieczyste,
b) trwa³y zarz¹d,
c) u¿ytkowanie,
5) obci¹¿aniu - nale¿y przez to rozumieæ ustanawianie ogra-

niczonych praw rzeczowych,
6) jednostce organizacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ

wojewódzk¹ jednostkê organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobo-
wo�ci prawnej,

7) wojewódzkiej osobie prawnej - nale¿y przez to rozumieæ
osobê prawn¹, dla której organem za³o¿ycielskim lub nadzoru-
j¹cym s¹ organy Województwa Opolskiego,
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8) celach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ cele wy-
mienione w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomo�ciami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ).

I. ZASADY OGÓLNE

§ 2. 1. Decyzje zwi¹zane z obrotem nieruchomo�ciami
podejmuje Zarz¹d Województwa, o ile przepisy obowi¹zuj¹cych
ustaw, Statut Województwa Opolskiego b¹d� zapisy niniejszej
uchwa³y, nie stanowi¹ inaczej.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ sto-
suje siê przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomo�ciami.

§ 3. Zarz¹d Województwa jest zobowi¹zany do gospoda-
rowania nieruchomo�ciami w sposób zgodny z zasadami pra-
wid³owej gospodarki.

§ 4. Nieruchomo�ci bêd¹ce w³asno�ci¹ Województwa
mog¹ byæ przedmiotem sprzeda¿y, zamiany i zrzeczenia siê,
oddania w u¿ytkowanie wieczyste, w najem lub dzier¿awê, u¿y-
czenia, oddania w trwa³y zarz¹d, a tak¿e mog¹ byæ obci¹¿ane
ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wk³ady nie-
pieniê¿ne (aporty) do spó³ek, przekazywane jako wyposa¿enie
tworzonych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych.

§ 5. Nabywcy praw do nieruchomo�ci Województwa Opol-
skiego uiszczaj¹, oprócz nale¿nej ceny za prawo do nierucho-
mo�ci, równie¿ koszty zwi¹zane z wycen¹ nieruchomo�ci i za-
warciem umowy notarialnej.

II. NABYWANIE NIERUCHOMO�CI

§ 6. 1. Decyzje w sprawach nabywania nieruchomo�ci do
zasobu podejmuje Zarz¹d.

2. Nieruchomo�ci nabywane s¹ do wojewódzkiego zaso-
bu nieruchomo�ci w szczególno�ci ze wzglêdu na:

a) potrzeby inwestycyjne
b) potrzeby realizacji zadañ w³asnych
c) postanowienia przepisów szczególnych.
3. Odp³atne nabycie nieruchomo�ci, której cena transakcyjna

przekracza równowarto�æ 1.500.000 z³, wymaga zgody Sejmiku.

III. ZAMIANA NIERUCHOMO�CI

§ 7. 1. Zamiany nieruchomo�ci dokonuje Zarz¹d Wojewódz-
twa w przypadkach uzasadnionych interesami Województwa.

2. Zamiany nieruchomo�ci dokonuje siê w szczególno�ci
ze wzglêdu na:

a) potrzeby inwestycyjne,
b) potrzeby realizacji zadañ w³asnych,
c) postanowienia przepisów szczególnych.
3. Zarz¹d Województwa dokonuj¹c zamiany nieruchomo-

�ci, bierze pod uwagê warto�æ zamienianych nieruchomo�ci,
okre�lon¹ przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.

4. Warunki zamiany nieruchomo�ci uzgadnia siê w dro-
dze rokowañ.

5. Rozliczenie nale¿no�ci stron z tytu³u zamiany nierucho-
mo�ci mo¿e obejmowaæ oprócz warto�ci nieruchomo�ci, rów-
nie¿ odszkodowania i inne wzajemne zobowi¹zania stron.

6. Zamiana nieruchomo�ci o warto�ci przekraczaj¹cej
1.500.000 z³, wymaga ka¿dorazowej zgody Sejmiku

IV. ZBYWANIE NIERUCHOMO�CI

§ 8. Zbywanie nieruchomo�ci wojewódzkiej polega w
szczególno�ci na :

1) sprzeda¿y nieruchomo�ci lub oddaniu jej w u¿ytkowa-
nie wieczyste w przetargu lub w drodze bezprzetargowej,

2) wniesieniu prawa w³asno�ci nieruchomo�ci lub pra-
wa u¿ytkowania wieczystego aportem do spó³ki prawa handlo-
wego,

3) przekazaniu nieruchomo�ci jako maj¹tku tworzonej
fundacji lub jako wyposa¿enie wojewódzkiej osoby prawnej.

§ 9. Do zbycia przeznaczyæ mo¿na z zasobu wojewódzkie-
go nieruchomo�ci :

1) po zlikwidowanych, sprywatyzowanych lub zreorgani-
zowanych wojewódzkich jednostkach organizacyjnych, je�li nie-
ruchomo�ci te s¹ zbêdne dla realizacji celów statutowych
innych wojewódzkich jednostek organizacyjnych lub osób praw-
nych,

2) których zrzek³y siê wojewódzkie osoby prawne,
3) których prawo u¿ytkowania przez publiczne zak³ady opie-

ki zdrowotnej zosta³o rozwi¹zane,
4) stanowi¹ce lokale mieszkalne, gdy najem zosta³ na-

wi¹zany na czas nieoznaczony,
5) inne wolne nieruchomo�ci wojewódzkie, uznane za

zbêdne dla realizacji zadañ województwa.

§ 10. 1. Sprzeda¿ lub oddanie w u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomo�ci stanowi¹cej mienie Województwa, nastêpuje w
drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej wg zasad obo-
wi¹zuj¹cych w ustawie o gospodarce nieruchomo�ciami.

2. O formie przetargu decyduje Zarz¹d Województwa.
3. Sprzeda¿ lub oddanie w u¿ytkowanie wieczyste nieru-

chomo�ci o warto�ci przekraczaj¹cej 1.500.000 z³, wymaga ka¿-
dorazowo zgody Sejmiku.

§ 11. 1. Zwalnia siê z obowi¹zku zbycia nieruchomo�ci lub
oddania w u¿ytkowanie wieczyste w drodze przetargu nierucho-
mo�ci, przeznaczone na realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej albo innych celów publicznych, je¿eli cele te bêd¹ reali-
zowane przez podmioty, dla których s¹ to cele statutowe i których
dochody przeznacza siê w ca³o�ci na dzia³alno�æ statutow¹.

2. Postanowienie zawarte w ust. 1 stosuje siê równie¿,
gdy sprzeda¿ nieruchomo�ci nastêpuje na rzecz osoby, która
dzier¿awi nieruchomo�æ na podstawie umowy zawartej co naj-
mniej na 10 lat, je¿eli nieruchomo�æ ta zosta³a zabudowana na
podstawie zezwolenia na budowê.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje siê, je�li o nabycie
nieruchomo�ci ubiega siê wiêcej ni¿ jeden podmiot spe³niaj¹cy
powy¿sze warunki.

4. Przyznaje sie pierwszeñstwo w nabyciu lokali u¿ytko-
wych w tym gara¿y ich najemcom lub dzier¿awcom.

§ 12. 1. Zawieraj¹c umowy u¿ytkowania wieczystego Za-
rz¹d Województwa okre�la w szczególno�ci sposób zagospo-
darowania i korzystania z nieruchomo�ci.

2. Je¿eli sposób zagospodarowania nieruchomo�ci pole-
ga na jej zabudowie, ustala siê termin rozpoczêcia lub zakoñ-
czenia zabudowy.

3. W przypadku niedotrzymania przez u¿ytkownika wieczy-
stego warunków i terminów okre�lonych umow¹, Zarz¹d Woje-
wództwa obowi¹zany jest wyst¹piæ o rozwi¹zanie umowy u¿ytko-
wania wieczystego przed up³ywem ustalonego czasu.

§ 13. 1. W przypadku sprzeda¿y nieruchomo�ci, b¹d� od-
dania jej w u¿ytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej,
wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomo-
�ci oraz roz³o¿enie nale¿no�ci na oprocentowane raty do lat 10.

2. Je¿eli warto�æ bonifikaty przekracza 100.000 z³, wyma-
gana jest ka¿dorazowo zgoda Sejmiku.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 81  Poz. 1587- 6531 -

3. Bonifikaty, o której mowa w ustêpie 1, udziela siê, je¿eli
nieruchomo�æ jest sprzedawana lub oddawana w u¿ytkowanie
wieczyste:

a) osobom fizycznym i osobom prawnym, w celu prowadze-
nia dzia³alno�ci charytatywnej, opiekuñczej, kulturalnej, leczniczej,
o�wiatowej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej lub
sportowo-turystycznej, na cele niezwi¹zane z dzia³alno�ci¹ zarob-
kow¹ - w wysoko�ci od 40 % do 60 % ceny nieruchomo�ci,

a,) wojewódzkim osobom prawnym, prowadz¹cym dzia³al-
no�æ kulturaln¹, o�wiatow¹, naukow¹ lub badawczo-rozwojow¹
w wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 95% ceny budynku lub lokalu
oraz pierwszej op³aty z tytu³u ustanowienia prawa u¿ytkowania
wieczystego gruntu,

b) na rzecz Skarbu Pañstwa, albo na rzecz jednostki samorz¹-
du terytorialnego - w wysoko�ci od 30% do 50 % ceny nieruchomo�ci,

c) ko�cio³om i zwi¹zkom wyznaniowym, maj¹cym uregu-
lowane stosunki z pañstwem, na cele dzia³alno�ci sakralnej - w
wysoko�ci 50 % ceny nieruchomo�ci,

d) jako lokal mieszkalny na rzecz najemcy tego lokalu, gdy
umowa najmu zawarta jest na czas nieoznaczony:

- w wysoko�ci 75 % ceny lokalu- je�li nabycie nastêpuje
za jednorazow¹ zap³at¹,

- w wysoko�ci 60 % ceny lokalu- je�li nabycie nastêpuje
na raty roz³o¿one do 5 lat,

- w wysoko�ci 50 % ceny lokalu- je�li nabycie nastêpuje
na raty roz³o¿one od 6 do 10 lat.

§ 14. 1. Zarz¹d Województwa jest zobowi¹zany do ¿¹da-
nia zwrotu kwoty równej (po waloryzacji) wysoko�ci udzielonej
bonifikaty, je¿eli nabywca nieruchomo�ci przed up³ywem 10 lat,
licz¹c od dnia jej nabycia, zby³ lub wykorzysta³ nieruchomo�æ na
cele inne ni¿ wymienione w § 13 ust. 3 pkt a,a, i c lub przed
up³ywem 5 lat, je�li zby³ lub wykorzysta³ nieruchomo�æ na cele
inne ni¿ w § 13 ust. 3 pkt d.

2. Zastrze¿enie zwrotu bonifikaty zamieszcza siê w umo-
wie sprzeda¿y lub ustanowienia prawa u¿ytkowania wieczyste-
go nieruchomo�ci.

§ 15. 1. W przypadku sprzeda¿y nieruchomo�ci wpisanej
do rejestru zabytków, cena sprzeda¿y ustalona w drodze prze-
targu, albo w trybie bezprzetargowym, jest obni¿ana o 50%.

2. W przypadku zbiegu praw do bonifikaty okre�lonej w
ust. 1 oraz okre�lonej w § 13, stosuje siê tylko jedn¹ bonifikatê,
korzystniejsz¹ dla nabywcy.

§ 16. Roz³o¿ona na raty niesp³acona czê�æ ceny nierucho-
mo�ci sprzedawanej na cele mieszkaniowe, podlega oprocen-
towaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej po³owie
stopy redyskonta weksli, stosowanej przez NBP.

§ 17. Pierwsza op³ata za oddanie nieruchomo�ci grunto-
wej w u¿ytkowanie wieczyste wynosi:

1)15 % ceny nieruchomo�ci ustalonej w przetargu lub w
trybie bezprzetargowym za nieruchomo�ci przeznaczone:

a) na dzia³alno�æ charytatywn¹, opiekuñcz¹, kulturaln¹,
lecznicz¹, o�wiatow¹, wychowawcz¹, naukow¹ lub badawczo-
rozwojow¹ i sportowo-turystyczn¹,

b) na realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i in-
nych celów publicznych,

2) 15 % ceny nieruchomo�ci ustalonej w drodze przetar-
gu lub w trybie bezprzetargowym -za nieruchomo�ci zabudowa-
ne budynkami mieszkalnymi, w których nast¹pi³o wyodrêbnie-
nie nieruchomo�ci lokalowej przed dniem wej�cia w ¿ycie usta-
wy z dnia 24 czerwca 1994r. o w³asno�ci lokali,

3) 25 % ceny nieruchomo�ci ustalonej w drodze przetar-
gu lub w trybie bezprzetargowym w pozosta³ych przypadkach.

§ 18. 1. Darowizna nieruchomo�ci stanowi¹cej mienie
Województwa, wymaga zgody Sejmiku.

2. W umowie darowizny okre�la siê cel, na który nierucho-
mo�æ jest darowana.

3. W przypadku niewykorzystania nieruchomo�ci na cel
okre�lony umow¹ darowizny, Zarz¹d zobowi¹zany jest do odwo-
³ania darowizny.

V. OBCI¥¯ANIE NIERUCHOMO�CI

§ 19. 1. Obci¹¿anie nieruchomo�ci stanowi¹cych mienie
Województwa ograniczonymi prawami rzeczowymi, polega w
szczególno�ci na:

a) oddawaniu nieruchomo�ci w u¿ytkowanie,
b) ustanawianiu s³u¿ebno�ci gruntowej,
c) ustanowieniu hipoteki.

§ 20. Obci¹¿anie nieruchomo�ci ograniczonymi prawami
rzeczowymi, powierza siê Zarz¹dowi Województwa.

§ 21. 1. Oddanie nieruchomo�ci w u¿ytkowanie nieod-
p³atne oraz na czas oznaczony powy¿ej lat 10, mo¿e nast¹piæ
tylko za zgod¹ Sejmiku.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê do oddawania nierucho-
mo�ci w nieodp³atne u¿ytkowanie publicznym zak³adom opieki
zdrowotnej w trybie regulacji stanu prawnego ju¿ posiadanych
przez te zak³ady nieruchomo�ci.

§ 22. S³u¿ebno�ci gruntowe na rzecz Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego mog¹ byæ ustanawiane
nieodp³atnie.

§ 23. Nie sp³acone nale¿no�ci z tytu³u ratalnego nabycia
nieruchomo�ci wojewódzkich, podlegaj¹ ka¿dorazowemu za-
bezpieczeniu hipotecznemu.

Za³¹cznik nr 2a
do uchwa³y Nr XXIII/167/2000

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 14 listopada 2000 r.

ZASADY WYDZIER¯AWIANIA NIERUCHOMO�CI STANO-
WI¥CYCH  MIENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

§ 1. 1. Wydzier¿awienie nieruchomo�ci nastêpuje w dro-
dze przetargowej, z wyj¹tkiem przypadków okre�lonych w § 2.

2. Warunki wydzier¿awienia nieruchomo�ci w drodze prze-
targu obwieszcza siê w og³oszeniu o przetargu. Warunki wy-
dzier¿awienia nieruchomo�ci w drodze bezprzetargowej, ustala
siê w rokowaniach przeprowadzanych z dzier¿awc¹.

3. Protokó³ z przeprowadzonego przetargu lub protokó³ z
rokowañ przy wydzier¿awianiu w drodze bezprzetargowej, sta-
nowi¹ podstawê do zawarcia umowy.

§ 2. 1. Wydzier¿awiaj¹cy mo¿e odst¹piæ od przetargowej
formy wydzier¿awiania nieruchomo�ci w przypadku, gdy dotych-
czasowy dzier¿awca lub podmiot maj¹cy do przedmiotowej nie-
ruchomo�ci inny tytu³ prawny, prowadzi na przedmiotowej nieru-
chomo�ci dzia³alno�æ charytatywn¹, opiekuñcz¹, kulturaln¹, lecz-
nicz¹, o�wiatow¹, naukow¹, badawczo-rozwojow¹, wychowaw-
cz¹ lub sportowo-turystyczn¹. Dotyczy to tak¿e wydzier¿awienia
dodatkowej powierzchni na rzecz tego samego dzier¿awcy.

2. W umowie dzier¿awy winno znale�æ siê zastrze¿enie, ¿e
do przed³u¿enia umowy konieczne jest stosowne o�wiadczenie
woli wydzier¿awiaj¹cego, wyra¿one na pi�mie.
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§ 3. 1. Czynsz z tytu³u dzier¿awy ustala siê na poziomie
stawek dzier¿awnych , obowi¹zuj¹cych dla nieruchomo�ci o
podobnym rodzaju u¿ytkowania, lokalizacji i stanie technicznym,
stosowanych przez organy gminy w miejscu po³o¿enia nieru-
chomo�ci wydzier¿awianej.

2. W przypadku ustalania stawki czynszu dzier¿awnego w dro-
dze przetargu - stawka okre�lona w ust.1, jest stawk¹ wywo³awcz¹.

3. W przypadku okre�lonym w § 2 ust. 1, wydzier¿awiaj¹cy mo¿e
obni¿yæ stawkê czynszu dzier¿awnego. Dotyczy to tak¿e przypadku,
gdy pierwszy przetarg zakoñczy³ siê wynikiem negatywnym.

4. Czynsz dzier¿awy podlega corocznej waloryzacji og³a-
szanym przez GUS wska�nikiem cen towarów i us³ug konsump-
cyjnych w okresie ka¿dego roku.

5. Ka¿da umowa musi byæ sporz¹dzona w formie pisemnej.
6. Termin p³atno�ci czynszu winien byæ okre�lony w umo-

wie dzier¿awy.
7. Je¿eli w umowie zastrze¿ono, ¿e oprócz czynszu dzier¿awca

bêdzie obowi¹zany ui�ciæ podatki i inne ciê¿ary zwi¹zane z w³asno-
�ci¹ lub z posiadaniem przedmiotu dzier¿awy oraz ponosiæ koszty
jego ubezpieczenia, ustawowe prawo zastawu przys³uguj¹ce wydzier-
¿awiaj¹cemu, zabezpiecza równie¿ roszczenie wydzier¿awiaj¹cego
wzglêdem dzier¿awcy o zwrot sum z powy¿szego tytu³u.

8. Umowa dzier¿awy winna okre�laæ w jakim stanie przed-
miot dzier¿awy powinien zostaæ zwrócony wydzier¿awiaj¹cemu.

§ 4. 1. Umowy dzier¿awy zawierane s¹ na czas nie okre�lony.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, umowy

dzier¿awy mog¹ byæ zawierane na czas okre�lony.
3. Zawarcie umowy, na czas d³u¿czy ni¿ 3 lata przez wojewódz-

k¹ jednostkê organizacyjn¹, wymaga zgody Zarz¹du Województwa.

§ 5. 1. W umowie dzier¿awy powinien byæ zastrze¿ony trzy-
miesiêczny okres wypowiedzenia, liczony pe³nymi okresami
kalendarzowymi.

2. Umowy dzier¿awy zawarte na czas nieokre�lony mog¹
byæ rozwi¹zane przez wydzier¿awiaj¹cego w trybie trzymiesiêcz-
nego wypowiedzenia, w szczególno�ci w przypadku:

1) potrzeby zwolnienia gruntów Województwa zajêtych
pod obiektami tymczasowymi, niezbêdnych dla realizacji inwe-
stycji docelowych,

2) zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,

3) otrzymania przez Województwo prawomocnej decyzji
o zwrocie gruntów by³emu w³a�cicielowi.

§ 6. 1. Zawarte umowy dzier¿awy s¹ rozwi¹zywane w try-
bie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

1) poddzier¿awienia przedmiotu dzier¿awy bez zgody wy-
dzier¿awiaj¹cego,

2) oddania przedmiotu dzier¿awy osobie trzeciej do bez-
p³atnego u¿ywania, bez zgody wydzier¿awiaj¹cego,

3) u¿ywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z
umow¹.

2. Je¿eli dzier¿awca dopuszcza siê zw³oki z zap³at¹ czyn-
szu co najmniej za dwa pe³ne okresy p³atno�ci, a w wypadku
gdy czynsz jest p³atny rocznie, je¿eli dopuszcza siê zw³oki z za-
p³at¹ ponad trzy miesi¹ce, wydzier¿awiaj¹cy wypowiada dzier-
¿awê bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Za³¹cznik nr 2b
do uchwa³y Nr XXIII/167/2000

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 14 listopada 2000 r.

ZASADY WYNAJMU LOKALI STANOWI¥CYCH MIENIE
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

§ 1. 1. Najem lokali nastêpuje w drodze przetargowej z
wyj¹tkiem przypadków okre�lonych w § 2.

2. Warunki najmu lokali w drodze przetargowej obwiesz-
cza siê w og³oszeniu o wynajmie lokalu. Warunki wynajmu loka-
lu w drodze bezprzetargowej ustala siê w rokowaniach przepro-
wadzonych z najemc¹.

3. Protokó³ z przeprowadzonego przetargu lub protokó³ z
rokowañ przy wynajmie w drodze bezprzetargowej, stanowi¹
podstawê zawarcia umowy.

§ 2. 1. Wynajmuj¹cy mo¿e odst¹piæ od przetargowej formy
wynajmowania lokalu  gdy:

a) osoba fizyczna lub prawna bêdzie prowadziæ w przed-
mootowym lokalu dzia³alno�æ charytatywn¹, opiekuñcz¹, kultu-
raln¹, lecznicz¹, o�wiatow¹, naukow¹, badawczo-rozwojow¹,
wychowawcz¹ lub sportowo-turystyczn¹,

b) o najem wyst¹pi najemca lokalu w tym samym budyn-
ku jako poszerzenie ju¿ wynajmowanej powierzchni, przy czym
stawka za lokal ju¿ wynajmowany nie wi¹¿e wynajmuj¹cego,

c) o najem wystêpuj¹ jednostki organizacyjne lub woje-
wódzkieosoby prawne na cele realizacji zadañ statutowych.

2. W umowie najmu winno znale�æ siê zastrze¿enie, ¿e do
przed³u¿enia umowy konieczne jest stosowne o�wiadczenie woli
wynajmuj¹cego, wyra¿one na pi�mie.

§ 3. 1. Z tytu³u najmu najemca obowi¹zany jest op³acaæ
czynsz.

2. Wysoko�æ czynszu obejmuje : amortyzacjê obiektu, po-
datek od nieruchomo�ci, koszty administrowania, koszty kon-
serwacji i utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania
zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania,
w tym op³aty za utrzymanie czysto�ci, energiê ciepln¹ i elektrycz-
n¹ . Z uwzglêdnieniem powy¿szych wymogów, stawkê czynszu
ustala siê na poziomie stawek czynszów stosowanych przez or-
gany gminy w miejscu po³o¿enia nieruchomo�ci wynajmowanej.

3. W przypadku ustalenia stawki czynszu najmu w drodze
przetargu, stawka okre�lona w § 3 ust. 2, jest stawk¹ wywo-
³awcz¹.

4. Czynsz jest corocznie waloryzowany, og³oszonym przez
GUS wska�nikiem cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w okre-
sie czterech kwarta³ów poprzedzaj¹cych ostatni kwarta³ danego
roku.

5. Wysoko�æ czynszu najmu lokali mieszkalnych, do któ-
rych stosuje siê czynsz regulowany, ustala siê wed³ug odrêb-
nych przepisów.

§ 4. 1. Wynajmuj¹cy mo¿e obni¿yæ stawkê czynszu w przy-
padku okre�lonym w § 2 oraz w przypadku, gdy pierwszy prze-
targ zakoñczy³ siê wynikiem negatywnym.

2. Je¿eli drugi przetarg zakoñczy siê wynikiem negatyw-
nym, wynajmuj¹cy nie ma obowi¹zku organizowania dalszych
przetargów, a przedmiot najmu mo¿e byæ oddany w najem za
cenê ustalon¹ w drodze rokowañ.

§ 5. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszcza-
nia op³at za �wiadczenia zwi¹zane z eksploatacj¹ przedmiotu
najmu.

§ 6. Czynsz jest p³atny miesiêcznie z góry do 10 dnia ka¿-
dego miesi¹ca, na wskazane konto.

§ 7. W umowie najmu winno byæ okre�lone przeznaczenie
wynajmowanego lokalu.

§ 8. 1. Umowy najmu zawierane s¹ na czas nie okre�lony.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, umowy

najmu mog¹ byæ zawierane na czas okre�lony.
3. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 2, przez woje-

wódzk¹ jednostkê organizacyjn¹, wymaga zgody Zarz¹du Woje-
wództwa.
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 9. 1. Najemca mo¿e w lokalu wprowadzaæ zmiany, ulep-
szenia, tylko za zgod¹ pisemn¹ wynajmuj¹cego. Dodatkowa
umowa winna okre�laæ sposób rozliczeñ z tego tytu³u.

2. Najemca zobowi¹zuje siê nie podnajmowaæ przedmio-
tu najmu, ani oddawaæ go do bezp³atnego u¿ywania osobie trze-
ciej bez pisemnej zgody wynajmuj¹cego.

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie województwa  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590 z pó�n. zm. ) Sejmik Województwa Opolskiego uchwa-
la, co nastêpuje :

§ 1. Przyjmuje siê jednolity tekst uchwa³y Nr XXIII/166/2000
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2000 r. w
sprawie zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo-
�ci stanowi¹cych w³asno�æ Województwa Opolskiego oraz ich
wydzier¿awiania i wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2001 r. Nr 6, poz. 26 z pó�n. zm. ).

§ 2. Jednolity tekst uchwa³y stanowi za³¹cznik do niniej-
szej uchwa³y i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa Opolskiego .

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

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XII/106/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 23 wrze�nia 2003 r.

Uchwa³a Nr XXIII/166/2000
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 14  listopada  2000 r.

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem
Województwa Opolskiego.

( tekst jednolity )

Na podstawie art. 18 pkt. 1, lit. "b", art., 47 ust. 1, art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa
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Uchwa³a Nr XII/106/2003
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 23 wrze�nia 2003r.

w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu uchwa³y w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem
Województwa Opolskiego.

( Dz. U. Nr 91, poz. 576 z pó�n. zm.), art. 34 a ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz.
1014 z pó�n. zm.) oraz art. 23 ust. 1, art. 25 d, art. 43 ust. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pó�n. zm.) - Sejmik Wojewódz-
twa Opolskiego uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Ustala siê zasady gospodarowania mieniem Woje-
wództwa Opolskiego w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku  do
niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa Opolskiego.

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

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y NrXXIII/166/2000.

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 14 listopada 2000 r.

ZASADY GOSPODAROWANIA MIENIEM WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO.

I.  Przepisy ogólne

§ 1. Zasady gospodarowania mieniem okre�laj¹ wykony-
wanie praw maj¹tkowych województwa przez Zarz¹d Wojewódz-
twa Opolskiego, kierowników wojewódzkich samorz¹dowych
jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej oraz przez wojewódzkie osoby prawne.

§ 2. Ilekroæ w niniejszych zasadach jest mowa o:
1) mieniu województwa - nale¿y przez to rozumieæ w³a-

sno�æ i inne prawa maj¹tkowe przys³uguj¹ce Województwu
Opolskiemu i innym wojewódzkim osobom prawnym,

2) wojewódzkim zasobie nieruchomo�ci - nale¿y przez to
rozumieæ nieruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ Województwa
Opolskiego, które nie zosta³y oddane w:

a) u¿ytkowanie wieczyste,

§ 10. Umowa najmu ulega rozwi¹zaniu w trybie natych-
miastowym bez wypowiedzenia przypadku gdy:

1) najemca dopuszcza siê zw³oki z zap³at¹ czynszu co
najmniej za dwa pe³ne okresy p³atno�ci,

2) najemca u¿ywa rzeczy w sposób sprzeczny z umow¹
lub przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej
u¿ywaæ w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stop-
nia, ¿e zostaje ona nara¿ona na utratê lub uszkodzenie.
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b) trwa³y zarz¹d,
c) u¿ytkowanie,
3)  Zarz¹dzie Województwa - nale¿y prze to rozumieæ Za-

rz¹d Województwa Opolskiego,
4)  zgodzie Zarz¹du Województwa - nale¿y przez to rozu-

mieæ zgodê udzielon¹ w formie uchwa³y Zarz¹du Województwa
Opolskiego,

5)jednostce organizacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ wo-
jewódzk¹ samorz¹dow¹ jednostkê organizacyjn¹ nie posiada-
j¹c¹ osobowo�ci prawnej,

6)  wojewódzkiej osobie prawnej - nale¿y prze to rozumieæ
osobê prawn¹, dla której organem za³o¿ycielskim lub nadzoru-
j¹cym s¹  organy Województwa Opolskiego.

§ 3. 1.  Wojewódzkim zasobem nieruchomo�ci gospoda-
ruje Zarz¹d Województwa.

2.   W gospodarowaniu mieniem województwa obowi¹zu-
je zasada racjonalnej gospodarki, zachowania szczególnej sta-
ranno�ci, korzystania i dysponowania mieniem zgodnie z jego
przeznaczeniem  oraz obowi¹zek jego ochrony.

3.  W sprawach dotycz¹cych nieruchomo�ci, nie uregulo-
wanych niniejsz¹ uchwa³¹, stosuje siê przepisy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami.

§ 4.  Zasady nabywania, zbywania i obci¹¿ania nierucho-
mo�ci wchodz¹cych w sk³ad zasobu nieruchomo�ci Wojewódz-
twa Opolskiego oraz ich wydzier¿awiania i wynajmowania na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, reguluje odrêbna uchwa³a Sejmiku
Województwa Opolskiego.

§  5. Zasady zbycia, wydzier¿awienia lub wynajêcia maj¹t-
ku  trwa³ego (z wyj¹tkiem nieruchomo�ci ) samodzielnego pu-
blicznego zak³adu opieki zdrowotnej  oraz zasady zakupu lub
przyjêcia  darowizny aparatury i sprzêtu medycznego przez te
zak³ady, reguluje odrêbna uchwa³a Sejmiku Województwa Opol-
skiego.

II. Ewidencjonowanie, zabezpieczanie i zarz¹dzanie mie-
niem

§ 6. 1.  Zarz¹d Województwa prowadzi ewidencjê nieru-
chomo�ci stanowi¹cych zasób Województwa.

2. Ewidencja nieruchomo�ci prowadzona jest dla:
1) gruntów,
2) budynków, budowli i lokali stanowi¹cych odrêbny od

gruntu przedmiot w³asno�ci.
3. W ewidencji nieruchomo�ci ujmuje siê tak¿e nierucho-

mo�ci, w stosunku do których Województwu przys³uguj¹ ogra-
niczone prawa rzeczowe.

§ 7. 1. Dla prowadzenia ewidencji, o której mowa w § 6,
stosuje siê w niezbêdnym zakresie przepisy rozporz¹dzenia Mi-
nistrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnic-
twa i Gospodarki ¯ywno�ciowej z dnia 17 grudnia 1996r. w spra-
wie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158 poz. 813 z
pó�n. zm.).

2. Ewidencja, o  której mowa w § 6, prowadzona jest dla
wewnêtrznych potrzeb gospodarowania mieniem i nie s³u¿y dla
wydawania wypisów, wyrysów i za�wiadczeñ innym organom i
jednostkom.

§ 8.  Jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby
prawne sporz¹dzaj¹ i przedk³adaj¹ Zarz¹dowi Województwa
corocznie w terminie do 30 wrze�nia, wed³ug za³¹cznika 1 A do
niniejszych zasad:

1) dane dotycz¹ce praw maj¹tkowych, w tym w szczegól-
no�ci o w³asno�ci, u¿ytkowaniu wieczystym i ograniczonych pra-
wach rzeczowych na nieruchomo�ciach,

2) wykaz wierzytelno�ci i d³ugów, udzia³ów w spó³kach
oraz akcji.

§ 9. Czynno�ci,  zwi¹zane z nieruchomo�ciami stanowi¹-
cymi zasób wojewódzki, polegaj¹ce na :

a)  zabezpieczeniu nieruchomo�ci przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

b)  naliczaniu i prowadzeniu windykacji nale¿no�ci za nie-
ruchomo�ci udostêpniane z zasobu,

c)  podejmowaniu wszelkich decyzji i czynno�ci zmierza-
j¹cych do utrzymywania nieruchomo�ci w stanie nie pogorszo-
nym, zgodnie z ich przeznaczeniem

 - powierza siê wojewódzkiej jednostce organizacyjnej,
komórce Urzêdu Marsza³kowskiego utworzonej w tym celu lub
zarz¹dcy wy³onionemu w trybie przepisów o zamówieniach pu-
blicznych.

§ 10. Do ewidencjonowania i inwentaryzacji mienia ru-
chomego oraz innych praw maj¹tkowych przez jednostki orga-
nizacyjne , wojewódzkie osoby prawne oraz Urz¹d Marsza³kow-
ski, stosuje siê ustawê o rachunkowo�ci .

III. Gospodarowanie nieruchomo�ciami województwa
przez jednostki organizacyjne

§ 11. Nieruchomo�ci mog¹ byæ oddawane przez Zarz¹d
Województwa jednostkom organizacyjnym w trwa³y zarz¹d na
cele zwi¹zane z ich dzia³alno�ci¹.

§ 12. Jednostka organizacyjna, sprawuj¹c trwa³y zarz¹d,
ma prawo korzystania z nieruchomo�ci, a w szczególno�ci do:

1) korzystania z nieruchomo�ci w celu prowadzenia dzia-
³alno�ci nale¿¹cej do zakresu jej dzia³ania,

2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, prze-
budowy lub modernizacji obiektu budowlanego na nierucho-
mo�ci, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgod¹
Zarz¹du Województwa.

§ 13.  Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowi¹zani s¹:
1) prowadziæ ewidencjê zawartych umów, a tak¿e przed-

k³adaæ Zarz¹dowi Województwa pó³roczne sprawozdania obej-
muj¹ce wykaz zawartych umów najmu, dzier¿awy albo u¿ycze-
nia z podaniem:

a)podmiotów z którymi zawarto umowy,
b)powierzchni wynajêtej, wydzier¿awionej lub u¿yczonej,
c)czasu trwania poszczególnych umów,
d)osi¹gniêtych dochodów,
2)podejmowaæ na podstawie udzielonego przez Zarz¹d

Województwa pe³nomocnictwa czynno�ci zwi¹zane z dochodze-
niem roszczeñ ze stosunku najmu, dzier¿awy lub u¿yczenia.

§ 14. Nieruchomo�ci wojewódzkie bêd¹ce w trwa³ym za-
rz¹dzie, mog¹ byæ obci¹¿ane ograniczonymi prawami rzeczowy-
mi wy³¹cznie za zgod¹ Województwa Opolskiego.

§ 15. Przepisy w § 12 - 14 stosuje siê odpowiednio do
posiadanych przez jednostkê organizacyjn¹ nieruchomo�ci na
podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub u¿yczenia od osób trze-
cich.

IV. Gospodarowanie nieruchomo�ciami i mieniem ru-
chomym przez wojewódzkie osoby prawne

§ 16. 1. Wojewódzkie osoby prawne, z zastrze¿eniem ust. 2,
mog¹ otrzymaæ w szczególno�ci nieruchomo�ci z wojewódz-
kiego zasobu nieruchomo�ci :
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1) na w³asno�æ,
2)  w u¿ytkowanie wieczyste,
3)  w u¿ytkowanie.
2. Samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej , dla

których funkcjê podmiotu, który utworzy³ zak³ad, pe³ni Sejmik
Województwa Opolskiego, otrzymuj¹ nieruchomo�ci z woje-
wódzkiego zasobu nieruchomo�ci w nieodp³atne u¿ytkowanie.

§  16`.1.Nieruchomo�ci oddane samodzielnym publicz-
nym zak³adom opieki zdrowotnej w nieodp³atne    u¿ytkowanie
mog¹ byæ wynajmowane, wydzier¿awiane lub w uzasadnionych
gospodarczo   przypadkach w czê�ci u¿yczane.

2.Wynajêcie, wydzier¿awienie lub oddanie w czê�ci w u¿y-
czenie nieruchomo�ci  na cele   zwi¹zane ze �wiadczeniem
us³ug medycznych lub na cele nie zwi¹zane ze �wiadczeniem
us³ug    medycznych  na okres ponad 3 lata jest mo¿liwe wy³¹cz-
nie za zgod¹ Zarz¹du   Województwa.

3.Samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej pro-
wadz¹ rejestr umów    cywilnoprawnych.

§ 17. Wojewódzka osoba prawna mo¿e zrzec siê w³asno-
�ci, u¿ytkowania wieczystego lub u¿ytkowania nieruchomo�ci
jedynie na rzecz Województwa Opolskiego, za zgod¹ Zarz¹du
Województwa.

§ 18. 1. Zbycie oraz nieodp³atne rozporz¹dzenie przez
wojewódzk¹ osobê prawn¹:

1) nieruchomo�ci¹ s³u¿¹c¹ do powszechnego u¿ytku lub
bezpo�redniego zaspakajania potrzeb publicznych,

2) przedmiotami posiadaj¹cymi szczególn¹ warto�æ hi-
storyczn¹, kulturaln¹ lub przyrodnicz¹ wymaga zgody Zarz¹du
Województwa.

2. Zgody Zarz¹du Województwa wymaga tak¿e zmiana
sposobu u¿ytkowania nieruchomo�ci, o  których mowa w ust. 1.

§ 19.  W pozosta³ym  zakresie wojewódzkie osoby prawne
gospodaruj¹ nieruchomo�ciami samodzielnie, w my�l  odrêb-
nych przepisów.

V. Gospodarowanie mieniem ruchomym przez jednost-
ki organizacyjne

§ 20.  Mieniem ruchomym, w które jednostka organizacyj-
na zosta³a wyposa¿ona oraz mieniem nabytym przez tê jednost-
kê, zarz¹dza kierownik jednostki organizacyjnej.

§ 21.1.  Kierownicy jednostek organizacyjnych dzia³aj¹ jed-
noosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
Zarz¹d Województwa.

2.  Zarz¹d Województwa okre�la zakres pe³nomocnictwa
z podaniem czynno�ci, do których dokonywania upowa¿niony
jest kierownik w zakresie zarz¹du mieniem.

3.  Do czynno�ci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnic-
twa wymagana jest zgoda Zarz¹du Województwa, w formie
uchwa³y.

§ 22. Kierownik jednostki organizacyjnej, w przypadkach
uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi, z
uwzglêdnieniem ograniczeñ ustawowych , mo¿e zagospodaro-
waæ ruchome mienie województwa, w 100 % umorzone, fak-
tycznie nie u¿ywane lub zbêdne , poprzez :

1) sprzeda¿ ,
2) oddanie w u¿ytkowanie,
3) oddanie w najem lub dzier¿awê,
4 ) nieodp³atne przekazanie lub darowiznê za zgod¹ Za-

rz¹du Województwa.

§ 23. 1. Jednostki organizacyjne sprzedaj¹ rzeczy rucho-
me, stanowi¹ce sk³adniki maj¹tku trwa³ego, stosuj¹c odpowied-
nio przepisy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 pa�dzierni-
ka 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargów na sprze-
da¿ �rodków trwa³ych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe oraz
warunków odst¹pienia od przetargu (Dz. U. Nr 97 poz. 443 z
pó�n. zm.), po uprzednim uzyskaniu zgody Zarz¹du Wojewódz-
twa.

2. Likwidacja rzeczy ruchomych stanowi¹cych sk³adniki
maj¹tku trwa³ego, nale¿y do  kompetencji kierownika jednostki.
Z likwidacji sporz¹dza siê protokó³ z opisem �rodka trwa³ego
oraz podaniem przyczyn likwidacji.

§ 24. Kierownicy jednostek organizacyjnych bez odrêbne-
go pe³nomocnictwa Zarz¹du Województwa nie mog¹ obci¹¿aæ
sk³adników maj¹tku trwa³ego ograniczonymi prawami rzeczo-
wymi.

VI.  Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozk³adania
na raty sp³at nale¿no�ci pieniê¿nych jednostek organizacyj-
nych i wojewódzkich osób prawnych, do których nie stosuje
siê przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

§ 25.1. Wierzytelno�æ przys³uguj¹ca jednostce organiza-
cyjnej lub wojewódzkiej osobie prawnej  mo¿e zostaæ umorzo-
na, w ca³o�ci lub w czê�ci, je¿eli:

1) wierzytelno�ci nie �ci¹gniêto w toku zakoñczonego po-
stêpowania likwidacyjnego lub upad³o�ciowego,

2)nie mo¿na ustaliæ adresu d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie
pozostawiaj¹c spadkobierców,

3)  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
jej dochodzenia lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê
bezskuteczne,

4)  nale¿no�æ g³ówna jest mniejsza lub równa podwójnej
kwocie najni¿szego wpisu s¹dowego do pozwu.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt 1,3,4 umorze-
nie mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika a przypadkach wymie-
nionych w ust. 1 pkt 1 - 4  równie¿ z urzêdu.

§ 26. 1. Do umarzania wierzytelno�ci uprawnieni s¹:
1)kierownik jednostki organizacyjnej lub wojewódzkiej

osoby prawnej - je¿eli warto�æ wierzytelno�ci nie przekracza
kwoty 10 krotno�ci najni¿szego miesiêcznego wynagrodzenia
w roku poprzedzaj¹cym decyzjê o umorzeniu,

2)Zarz¹d Województwa je¿eli warto�æ wierzytelno�ci jest
wy¿sza ni¿ kwota 10 krotno�ci najni¿szego miesiêcznego wyna-
grodzenia w roku poprzedzaj¹cym decyzjê o umorzeniu, o której
mowa w pkt 1.

2. Przez warto�æ wierzytelno�ci rozumie siê nale¿no�æ
g³ówn¹.

§ 27. Podmiot w³a�ciwy do umarzania wierzytelno�ci jest
równie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych nale¿-
no�ci ubocznych.

§ 28. Umorzenie nale¿no�ci pieniê¿nej, za któr¹ odpowia-
da solidarnie wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ, gdy oko-
liczno�ci uzasadniaj¹ce umorzenie zachodz¹ wobec wszystkich
zobowi¹zanych.

§ 29. Nale¿no�æ g³ówna z tytu³u odszkodowania za zagar-
niêcie mienia nie mo¿e byæ umorzona przed up³ywem 10 lat od
daty pope³nienia tego przestêpstwa, chyba, ¿e zachodzi jedna z
okoliczno�ci wymienionych w § 25 ust. 1 pkt 2 -  tzn. �mieræ
d³u¿nika bez pozostawienia spadkobierców.
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§ 30. Umorzenie nale¿no�ci g³ównej poci¹ga za sob¹
umorzenie nale¿no�ci ubocznych. Je¿eli umorzenie dotyczy czê-
�ci nale¿no�ci g³ównej, w odpowiednim stosunku ulegaj¹ umo-
rzeniu nale¿no�ci uboczne.

§ 31. 1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo-
³ecznymi lub gospodarczymi, na wniosek d³u¿nika, mog¹ byæ
odraczane terminy zap³aty ca³o�ci lub czê�ci wierzytelno�ci lub
rozk³adane na raty.

2. Do odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania sp³aty
na raty stosuje siê odpowiednio § 26, a ponadto bierze siê pod
uwagê mo¿liwo�ci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes
jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej.

§ 32. Okres odroczenia p³atno�ci nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿
1 rok.

§ 33. Okres sp³aty nale¿no�ci roz³o¿onej na raty nie mo¿e
byæ d³u¿szy ni¿ 24 miesi¹ce.

§ 34. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej
wysoko�ci ustalonych rat, pozosta³a do sp³aty nale¿no�æ staje
siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi odsetkami za
zw³okê.

§ 35. Od nale¿no�ci pieniê¿nej, której termin p³atno�ci
odroczono lub roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³o-
kê za okres od wydania decyzji do up³ywu terminu zap³aty.

§ 36. Uprawniony organ mo¿e cofn¹æ swoj¹ decyzjê o
umorzeniu lub udzieleniu ulg w sp³acie nale¿no�ci, je¿eli dowo-
dy, na podstawie których nale¿no�ci umorzono lub udzielono
ulg w sp³acie, okaza³y siê fa³szywe, b¹d�, ¿e decyzja zosta³a
wydana w wyniku przestêpstwa, albo ¿e d³u¿nik wprowadzi³ ten or-
gan w b³¹d co do okoliczno�ci, które stanowi³y podstawê decyzji.

§ 37. 1.  Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz woje-
wódzkich osób prawnych przedstawiaj¹ Zarz¹dowi Wojewódz-
twa sprawozdania dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelno-
�ci oraz ulg udzielonych w trybie § 31, zgodnie ze wzorem okre-
�lonym w za³¹czniku nr 1 B do niniejszych zasad.

2.  Zarz¹d Województwa przedstawia Sejmikowi Woje-
wództwa informacjê w zakresie umorzonych wierzytelno�ci oraz
ulg udzielonych w trybie niniejszej uchwa³y przy sprawozdaniu
rocznym z wykonania bud¿etu.

3.  Sprawozdania sk³adane s¹ wed³ug stanu na 31 grud-
nia ka¿dego roku, w terminie 1 miesi¹ca od zakoñczenia okre-
su sprawozdawczego.

Za³¹cznik nr 1a
   do za³¹cznika uchwa³y

 Nr XXIII/166/2000
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 14 listopada 2000 r.

SPRAWOZDANIE
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I WOJEWÓDZKICH

OSÓB PRAWNYCH O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA

roczne

...........................................
(nazwa jednostki)

ZARZ¥D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
 ul. Piastowska 14

OPOLE
1/ Wykaz mienia :

Forma
w³adania

Powierzch.
gruntu w ha

Warto�æ
gruntu

Budynki
(rodzaj,
ilo�æ,
powierzch)

Warto�æ
budynków

Sposób
u¿ytkowa-
nia
budynków

Ilo�æ akcji
lub
udzia³ów

Warto�æ
akcji lub
udzia³ów

Planowany
dochód
roczny

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2/ Wykaz wierzytelno�ci i d³ugów:
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Za³¹cznik nr 1B
do za³¹cznika uchwa³y

 Nr XXIII/166/2000
 Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 14 listopada 2000 r.

SPRAWOZDANIE
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I WOJEWÓDZKICH

OSÓB PRAWNYCH Z DOKONANYCH UMORZEÑ WIERZYTEL-
NO�CI ORAZ UDZIELONYCH ULG

roczne
...............................................
(nazwa jednostki)
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R a z e m  :

................................             .................................................
(g³ówny ksiêgowy)  (kierownik jednostki)

........................................
 (dzieñ, miesi¹c, rok)
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Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1590 z pó�n. zm.), art. 6 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz.
838 z pó�n. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2000r. Nr 46,
poz. 543 z pó�n. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1.  Pozbawiæ drogê wojewódzk¹ nr 423 w granicach
miasta Krapkowice w km 21+120 ÷ 25+259, o ³¹cznej d³ugo�ci
4,139 km, kategorii drogi wojewódzkiej z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 1 stycznia 2004r.
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Uchwa³a Nr XII/113/2003
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 23 wrze�nia  2003 r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich.

§ 2. Wyra¿a siê zgodê na przekazanie w drodze darowizny
nieruchomo�ci wymienionej w § 1, a opisanej w KW nr 21035,
prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich na
rzecz Gminy Krapkowice.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz.1591z pó�n.
zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z
mieszkañcami Gminy Tarnów Opolski w sprawach wa¿nych dla
Gminy, w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tar-
nów Opolski.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Dambon

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/60/03

Rady Gminy Tarnów Opolski
                                                        z dnia 28 sierpnia 2003 r.

§ 1. Konsultacje z mieszkañcami Gminy przeprowadzone
s¹ w celu poznania opinii mieszkañców Gminy Tarnów Opolski
w sprawie poddanej konsultacji.

§ 2. 1. Konsultacje polegaj¹ na zebraniu opinii mieszkañ-
ców Gminy.

2. Opinia, o której mowa w ust.1, wyra¿ana jest poprzez
udzielenie na karcie   konsultacyjnej poparcia lub wyra¿enia
sprzeciwu wobec danego rozstrzygniêcia sprawy.

3. Na karcie konsultacyjnej, w miejscu do tego przezna-
czonym, mo¿na zg³osiæ uwagi do sprawy poddanej konsultacji.

4. Ka¿dy uprawniony do wziêcia udzia³u w konsultacjach
mo¿e tylko raz wyraziæ opiniê o której mowa w ust.2.

§ 3. Konsultacje zarz¹dza w drodze uchwa³y Rady Gminy.

§ 4. 1.Uchwa³a w sprawie zarz¹dzania konsultacji okre�la:
1) sprawê poddan¹ konsultacji,
2) termin przeprowadzenia konsultacji,
3) obszar, na którym przeprowadza siê konsultacje,
4) tre�æ karty konsultacyjnej wyra¿aj¹cej stanowisko i za-

wieraj¹ce miejsce na sk³adanie podpisów oraz wniesienie uwag,
5) wzór protoko³u przedstawiaj¹cego wyniki konsultacji

oraz analizê uwag   zg³oszonych przez mieszkañców w ramach
konsultacji,

6) kalendarz czynno�ci zwi¹zanych z przeprowadzenia
konsultacji.

2. Uchwa³a, o której mowa w ust.1, podlega og³oszeniu w
trybie zwyczajowo przyjêtym.

§ 5. Wójt na obszarze, na którym przeprowadzone s¹ kon-
sultacje, upowszechnia co najmniej na 7 dni przed terminem
przeprowadzenia konsultacji informacje o celu konsultacji, oso-
bom uprawnionym do wziêcia udzia³u w konsultacjach oraz o
miejscu wydawania i sk³adowania kart konsultacyjnych.
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Uchwa³a Nr IX/60/03
Rady Gminy Tarnów Opolski

z  dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Tarnów Opolski.
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§ 6. Termin przeprowadzenia konsultacji wynosi co naj-
mniej 14 dni, a jego bieg rozpoczyna siê co najmniej 30 dni od
dnia zarz¹dzania konsultacji.

§ 7. 1. Nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed pierwszym dniem
terminu przeprowadzenia konsultacji, Wójt powo³uje komisjê
do spraw konsultacji.

2. W sk³ad komisji wchodzi od 3 do 5 cz³onków powo³a-
nych spo�ród pracowników Urzêdu Gminy.

3. W pracach komisji mo¿e braæ udzia³ w charakterze ob-
serwatorów nie wiêcej ni¿ 3 radnych wyznaczonych przez Rady
Gminy.

§ 8. 1. Obs³ugê techniczn¹ pracy komisji zapewnia Wójt
Gminy.

2. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ i przeprowadzeniem
konsultacji pokrywane s¹ z bud¿etu Gminy.

§ 9. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przygotowanie i wydawanie wzorów kart konsultacyj-

nych,
2) przyjmowanie wype³nionych kart konsultacyjnych,
3) sprawdzanie poprawno�ci wype³nionych kart konsulta-

cyjnych,
4) ustalenie wyników konsultacji.

§ 10. Wydawanie wzorców kart konsultacyjnych oraz przyj-
mowanie wype³nionych kart konsultacyjnych odbywa siê w Urzê-
dzie Gminy, w terenie przeprowadzenia konsultacji, w godzinach
pracy Urzêdu, chyba ¿e uchwa³a o której mowa w § 4, ustali inne
miejsce lub adres pracy komisji.

§ 11. Przy ustaleniu wyników konsultacji, komisja bierze
pod uwagê tylko uchwa³y o tre�ci zgodnej z tre�ci¹ ustalon¹ w
uchwale, o której mowa w § 4.

§ 12. Przy ustalaniu wyników konsultacji komisja nie bie-
rze pod uwagê opinii wyra¿onej przez osoby nieuprawnione do
wziêcia udzia³u w konsultacjach oraz osoby, które wyra¿aj¹ swoj¹
opiniê wiêcej ni¿ jeden raz.

§ 13. 1. Komisja najpó�niej 30 dnia od ostatniego dnia
terminu przeprowadzenia konsultacji, przekazuje Wójtowi pro-
tokó³ przedstawiaj¹cy wyniki konsultacji oraz analizê uwag zg³o-
szonych przez mieszkañców w ramach konsultacji.

2. Wójt przedstawia protokó³ oraz analizê, o których mowa
w ust.1, Radzie Gminy na  najbli¿szej sesji oraz zg³asza je w
trybie zwyczajowo przyjêtym.

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�n.
zm.), Rada Gminy  uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwa³a okre�la szczegó³owe zasady i tryb umarza-
nia, odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty wierzy-
telno�ci jednostek organizacyjnych Gminy z tytu³u nale¿no�ci
pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Or-
dynacja podatkowa.

§ 2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1/ decyzji - rozumie siê przez to wyra¿one na pi�mie

o�wiadczenie woli jednostki bêd¹cej wierzycielem lub upraw-
nionego organu w sprawie umorzenia nale¿no�ci lub udziela-
nia ulgi w jej sp³acie,

2/ organ uprawniony  - rozumie siê przez to Wójta lub
Radê Gminy,

3/ kierowniku jednostki - rozumie siê przez to osobê, któ-
ra zgodnie z obowi¹zuj¹cym statutem jest uprawniona do zarz¹-
dzania jednostk¹ organizacyjnie wyodrêbnion¹, samodzielnie
bilansuj¹c¹ siê,

4/ nale¿no�ci - rozumie siê przez to nale¿no�æ pieniê¿n¹
o której mowa w §1 (nale¿no�æ g³ówna), przypadaj¹c¹ od jed-
nego d³u¿nika wraz z nale¿nymi odsetkami i kosztami docho-
dzenia nale¿no�ci (nale¿no�ci uboczne), wed³ug stanu w chwili
podejmowania decyzji, a je¿eli nale¿no�æ g³ówna zosta³a zap³a-
cona i pozosta³y do zap³aty odsetki i koszty, sumê tych nale¿no-
�ci ubocznych.
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Uchwa³a Nr IX/61/03
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w sp³acaniu wierzytelno�ci
jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3. 1. Wierzytelno�æ mo¿e byæ umorzona w ca³o�ci lub
czê�ci, je¿eli:

1) w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub na podsta-
wie innych okoliczno�ci lub dokumentów stwierdzono, ¿e d³u¿-
nik nie posiada  maj¹tku, z którego mo¿na by dochodziæ nale¿-
no�ci,

2) w wyniku egzekucji z maj¹tku d³u¿nika, d³u¿nik lub oso-
by pozostaj¹ce na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbêd-
nych �rodków utrzymania,

3) d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku lub
pozostawi³ nieruchomo�ci nie podlegaj¹ce egzekucji na pod-
stawie odrêbnych przepisów,

4)  jest oczywiste, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym doty-
cz¹cym tej  kwoty,  nie uzyska siê kwoty przewy¿szaj¹cej wydatki
egzekucyjne,

5) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika,
6) w wypadkach gospodarczo uzasadnionych lub zas³u-

guj¹cych z innych przyczyn na uwzglêdnienie umorzenia.
2. Umorzenie nale¿no�ci, za które odpowiada solidarnie

wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ, gdy okoliczno�ci uza-
sadniaj¹ce umorzenie zachodz¹ co do wszystkich zobowi¹za-
nych.

3. Umorzenie nale¿no�ci g³ównej poci¹ga za sob¹ umo-
rzenie nale¿no�ci ubocznych. Je¿eli umorzenie dotyczy czê�ci
nale¿no�ci g³ównej, w odpowiednim stosunku do tej nale¿no-
�ci ubocznej.

4. Je¿eli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko czê�ci nale¿no-
�ci, w decyzji nale¿y okre�liæ termin zap³aty pozosta³ej czê�ci
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nale¿no�ci. Je¿eli d³u¿nik nie otrzyma³ terminu zap³aty, decyzja o
umorzeniu mo¿e byæ ca³kowicie cofniêta.

§ 4. 1. W wypadkach gospodarczo uzasadnionych lub za-
s³uguj¹cych z innych przyczyn na uwzglêdnienie, organ upraw-
niony mo¿e odroczyæ termin zap³aty nale¿no�ci lub roz³o¿yæ na-
le¿no�æ na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwo�ci p³atnicze d³u¿ni-
ka oraz uzasadniony interes wierzyciela.

2. Od nale¿no�ci, której termin zap³aty odroczono lub któ-
r¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê za okres
od wydania decyzji do up³ywu terminu zap³aty okre�lonego w
decyzji.

3. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wyso-
ko�ci rat ustalonych w decyzji, pozosta³a do sp³aty nale¿no�æ
staje siê natychmiast wymagaln¹ wraz z nale¿nymi odsetkami
za zw³okê, w tym równie¿ z odsetkami, o których mowa w ust. 2.

§ 5. 1. Nale¿no�æ mo¿e byæ umorzona na wniosek d³u¿ni-
ka lub z inicjatywy wierzyciela. Odroczenie terminu zap³aty lub
roz³o¿enie nale¿no�ci na raty mo¿e nast¹piæ jedynie na wnio-
sek d³u¿nika.

2. Je¿eli z wnioskiem o umorzenie nale¿no�ci lub zasto-
sowanie ulgi wyst¹pi d³u¿nik, a decyzja w tej sprawie nie nale¿y
do wierzyciela, podjêcie decyzji nastêpuje po zasiêgniêciu opi-
nii wierzyciela (kierownika jednostki)

§ 6. Organ uprawniony mo¿e cofn¹æ swoj¹ decyzje o umo-
rzeniu lub udzieleniu ulg w sp³acaniu nale¿no�ci, je¿eli wyjdzie
na jaw, ¿e dowody na podstawie których nale¿no�æ umorzono
lub udzielono ulgi w jej sp³acaniu okaza³y siê fa³szywe b¹d�, ¿e

decyzja zosta³a wydana w wyniku przestêpstwa, albo d³u¿nik
wprowadzi³ ten organ w b³¹d co do okoliczno�ci, które stanowi³y
podstawê do umorzenia lub udzielania ulg w sp³acaniu nale¿-
no�ci.

§ 7. 1. Umarzanie wierzytelno�ci jednostek organizacyj-
nych gminy oraz udzielania   ulg w sp³acaniu nale¿no�ci pie-
niê¿nych nie podlegaj¹cych przepisom   ustawy - Ordynacja
podatkowa nastêpuje w drodze decyzji i nale¿y do   kompetencji:

1) kierownika tej jednostki, je¿eli nale¿no�æ ta nie prze-
kracza 50 z³,

2) Wójta Gminy,  je¿eli nale¿no�æ nie przekracza 10 000 z³,
3) Rady Gminy, je¿eli nale¿no�æ  przekracza 10 000 z³.
2. Kierownik jednostki w okresach pó³rocznych sk³ada in-

formacje Wójtowi o udzielonych umorzeniach, a Wójt sk³ada
informacje Radzie Gminy na najbli¿szej sesji, po udzieleniu
umorzenia nale¿no�ci.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc uchwa³a Nr XVII/108/00 Rady Gminy z dnia
27 kwietnia 2000r. w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg
w sp³acaniu wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Dambon

Na podstawie art. 10, ust. 1, ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60, 1988 r., Nr 19, poz.
132, 1989r., Nr 35, poz. 192, 1990 r., Nr 34, poz. 198 z 1991 r.,
Nr 75, poz. 332, 1993 r., Nr 42, poz. 212, 1994r., Nr 127, poz. 627,
1997r., Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677, Nr 123,
poz. 780, 1998r., Nr 106, poz. 688, Nr 162, poz. 1126, 2000r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 32, poz. 393), Rada Gminy w Wilkowie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Pozbawia siê kategorii drogi gminnej, drogê Nr 100003 O
- nazwa drogi DP 1119 O granica woj. dolno�l¹skiego - Gorze-
s³aw o d³ugo�ci 200 mb w zwi¹zku z zamiarem przekazania jej
na mienie Powiatu.
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Uchwa³a  Nr VII/43/03
Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 11 wrze�nia 2003 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi przebiegaj¹cej przez teren Gminy Wilków.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wilków.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Dariusz Ku�mierczyk
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Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 , Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806  ) oraz art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148),  zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr III/24/02 z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Byczy-
na na 2003 rok.

§ 2. Zwiêkszyæ dochody bud¿etu Gminy na
2003 rok                                              o kwotê  20.187,80 z³.
Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                               o kwotê  20.187,80 z³.

§ 3. 1.Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków zadañ zleconych    o kwotê  20.187,80 z³,
jak za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 4. 1. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Burmistrz
Ryszard Gruner

                 Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Burmistrza Byczyny

Nr 71/03
z dnia 29 maja  2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu dochodów i wydatków zadañ zleconych

I. Zwiêkszyæ  plan dochodów bud¿etu Gminy
na 2003 rok                                          o kwotê 20.187,80 z³
Dzia³ 751 urzêdy naczelnych organów w³adzy

pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
                                                                    7.048,80 z³

Rozdzia³ 75110 referenda ogólnokrajowe i konsty-
tucyjne                                            7.048,80 z³

§ 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿e-
tu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administra-
cji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie ( zwi¹zkom
gmin ) ustawami     7.048,80  z³
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Zarz¹dzenie Nr 71/03
Burmistrza Byczyny

z dnia  29 maja 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.

Dzia³ 853 opieka spo³eczna    13.139,00 z³
Rozdzia³ 85313 sk³adki na ubezpieczenie zdrowot-

ne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z po-
mocy spo³ecznej                                                        6.240, 00 z³

§ 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿e-
tu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admini-
stracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie ( zwi¹zkom
gmin )ustawami    6.240,00  z³

Rozdzia³ 85395 pozosta³a dzia³alno�æ   6.899,00 z³
§ 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿e-

tu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administra-
cji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom
gmin ) ustawami                              6.899,00 z³.

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
na 2003 rok                                         o kwotê 20.187,80 z³
Dzia³ 751 urzêdy naczelnych organów w³adzy

pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
                                                                    7.048,80 z³

Rozdzia³ 75110 referenda ogólnokrajowe i konsty-
tucyjne                                           7.048,80 z³

§ 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
        308,00 z³

§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy  44,00 z³
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia

                                                        3.428,00 z³
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych 3.268,80 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna   13.139,00 z³
Rozdzia³ 85313 sk³adki na ubezpieczenie zdrowot-

ne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z po-
mocy spo³ecznej                                           6.240, 00 z³

§            4130 sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
                                                       6.240,00 z³

Rozdzia³         85395 pozosta³a dzia³alno�æ   6.899,00 z³
§            3110 �wiadczenia spo³eczne 6.899,00 z³.
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Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 , Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 128 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr III/24/02 z dnia
13 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
Byczyna na 2003 rok.

§ 2. Zwiêkszyæ dochody bud¿etu Gminy
na 2003 rok                                              o kwotê 17.922 z³.

Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                   o kwotê  17.922 z³.

§ 3. 1.Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków    zadañ zleconych o kwotê         17.922 z³,
jak za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 4. 1. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Burmistrz
Ryszard Gruner

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Burmistrza Byczyny

Nr 72/03
z dnia 5 czerwca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu dochodów i wydatków zadañ zleconych

I. Zwiêkszyæ  plan dochodów bud¿etu Gminy
na 2003 rok                                            o kwotê   17.922  z³

Dzia³ 751 urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa  17.922  z³

Rozdzia³ 75110 referenda ogólnokrajowe i konsty-
tucyjne                                              17.922  z³

§ 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin ) ustawami

       17.922  z³.

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy
na 2003 rok                                            o kwotê  17.922   z³

Dzia³ 751 urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 17.922  z³

Rozdzia³ 75110 referenda ogólnokrajowe i konsty-
tucyjne                                             17.922  z³

§ 3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 17.922  z³.

1594

Zarz¹dzenie Nr 72/03
Burmistrza Byczyny

z dnia  5 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.8 i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591, 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,
Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz art.109, 118, 128 ust.1
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o  finansach publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148), zarz¹dzam, co nastêpuje:

§1. W zwi¹zku z otrzymaniem dotacji celowych na realiza-
cjê w³asnych i zleconych zadañ  Gminy, zwiêkszyæ dochody
Gminy                                                              o kwotê 26.514,52 z³;

Dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej,kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa     4.622,52 z³

Rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
    4.622,52 z³

1595

Zarz¹dzenie Nr 0152/44/2003
Burmistrza Gorzowa �l¹skiego

z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie dokonania zmiany bud¿etu Gminy na 2003 rOK.

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami          4.622,52 z³

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                      1.741 z³
Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe           1.741 z³
    § 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami   1.741 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna         20.151 z³
Rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe                 7.923 z³
    § 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy     7.923 z³
Rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ     12.228 z³
    § 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy   12.228 z³.
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Zwiêkszyæ  wydatki bud¿etowe ogó³em o kwotê
  26.514,52 z³

Dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej,  kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa       4.622,52 z³

Rozdz. 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
     4.622,52 z³

a) wydatki bie¿¹ce  4.622,52 z³
Dzia³ 801  - O�wiata i wychowanie           1.741 z³
Rozdz. 80101  - Szko³y podstawowe                      1.741 z³
a) wydatki bie¿¹ce 1.741 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna          20.151 z³
Rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe                 7.923 z³
a) wydatki bie¿¹ce 7.923 z³

Rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ                 12.228 z³
a) wydatki bie¿¹ce  12.228 z³
 /do¿ywianie uczniów w szko³ach/.

   §2. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian dochody
Gminy wynosz¹   9.069.920,52 z³

a wydatki    9.591.520,52 z³.

§3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Burmistrz
Artur Tomala

Na podstawie art.8 i art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz.1591, 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,
Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz art.109, 118, 128 ust.1
pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148), zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1. W zwi¹zku z otrzymaniem dotacji celowej na reali-
zacjê zleconych zadañ  Gminy, zwiêkszyæ dochody Gminy o
kwotê                                                                                    10.387 z³ ;

Dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

                                                                       10.387 z³
Rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

        10.387 z³
    § 201 -Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami     10.387 z³.

1596

Zarz¹dzenie Nr 0152/ 50/2003
Burmistrza Gorzowa �l¹skiego

z dnia 5 czerwca 2003 r.

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

Zwiêkszyæ wydatki bud¿etowe ogó³em o kwotê 10.387 z³:
Dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-

stwowej,kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa  10.387 z³
Rozdz.  75110- Referenda ogólnokrajowe i konsty-

tucyjne                                                            10.387 z³
a) wydatki bie¿¹ce 10.387 z³.

§ 2. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian dochody
Gminy wynosz¹   9.080.307,52 z³

a wydatki    9.601.907,52 z³.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Burmistrz
Artur Tomala

           Poz.1595-1596- 6542 -


