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Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2  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 214 poz. 1806)  art.109, art.124  ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U  z 2003r.
Nr 15 poz.148, Nr 45 poz. 391) - Rada Miejska w Baborowie
uchwala, co nastêpuje :

§ 1. 1. Wprowadza siê zmianê do bud¿etu Gminy Babo-
rów na 2003rok, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

2. Zatwierdza siê zmianê planu przychodów i wydatków
�rodków Specjalnych , zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

3. Zatwierdza siê zmianê  planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska  -  zgodnie z za³¹cz-
nikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y.

4. Za³¹czniki nr 6 i 11 do uchwa³y Nr IV/30/03 Rady Miej-
skiej w Baborowie z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie bud¿etu
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Uchwa³a Nr  VII/58/03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia  13 czerwca 2003 r.

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

Gminy Baborów na 2003 rok otrzymuj¹ odpowiednio brzmie-
nie, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Baborów.

§  3.Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo-
�ci poprzez zamieszczenie tre�ci uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VII/58/03 Rady

Miejskiej w Baborowie
z dnia 13  czerwca 2003r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do bud¿etu

Wprowadzane zmiany 
Dzia³ Rozdzia³ 

 
§ 

 
Wyszczególnienie  

Zwiêkszenia Zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 
   Zmienia siê plan dochodów o kwotê 6.234 5.910 

756   Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych 
jedn. 

 5.910 

  032 - podatek rolny  5.910 
      
758   Ró¿ne rozliczenia 5.910  
  292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 5.910  
      
900   Gospodarka Komunalna i Ochrona �rodowiska 324  
  069 - wp³ywy z ró¿nych op³at 324  
      
      
   Zmienia siê plan wydatków o kwotê 324  

900   Gospodarka Komunalna i Ochrona �rodowiska 324  
 90002  Gospodarka odpadami 324  

   1. wydatki bie¿¹ce 324  
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Uzasadnienie :
1. Zmiany do bud¿etu wprowadza siê na podstawie otrzy-

manego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o przyznaniu
subwencji rekompensuj¹cej skutki ulg i zwolnieñ ustawowych
w podatku rolnym za okres II pó³rocza  2002 rok w kwocie  43.147 z³.
Do  bud¿etu wprowadzono 37.237 z³ uchwa³¹ Nr IV-30/03 Rady
Miejskiej w Baborowie z dnia 4 lutego 2003r.  Do wprowadzenia
do bud¿etu  pozostaje 5.910 z³.

2. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej  w Opolu przekaza³ Gminie op³atê produk-

tow¹ w kwocie 324 z³. Zgodnie z ustaw¹  o obowi¹zkach przed-
siêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej, op³atê  prze-
znaczona  siê na edukacjê ekologiczn¹ dotycz¹c¹ selektywnej
zbiórki odpadów.

 Za³¹cznik nr  2
do uchwa³y Nr VII/58/03

Rady  Miejskiej w Baborowie
                       z dnia 13 czerwca 2003 r.

�rodki Specjalne na 2003 rok
Zestawienie  zbiorcze  przychodów i  wydatków

w z³otych

Lp. Wyszczególnienie paragrafów § Plan

 dotychczas.

Zwiêkszenia Zmniejszenia Plan po

zmianach

1 2 3 4 5 6 7

             P R Z Y C H O D Y

1. Stan �rodków obrotowych na

pocz¹tek roku (a+b+c-d)

x 67.043 x 67.043

a) zapasy materia³ów, wyrobów x x x X

b) �rodki pieniê¿ne x 67.043 x 67.043

c) nale¿no�ci x x x x

d) zobowi¹zania x x x x

2. Przychody ogó³em (a+b+c) 164.960 12.161 x 177.121

a) wp³ywy z ró¿nych op³at 069 2.500 x x 2.500

b) darowizny 096 8.500 4.173 x 12.673

c) wp³ywy z us³ug 083 150.760 x x 150.760

d) wp³ywy z ró¿nych dochodów 097 3.200 x x 3.200

e) �rodki otrzymane od p.j.s.f.p 246 x 7.988 x 7.988

f) ró¿ne przelewy 297 x x x x

3. Razem suma bilansowa (1+2) 164.960 79.204 x 244.164

              W Y D A T K I

4. Wydatki bie¿¹ce 2390-4440 164.960 79.204 x 244.164

- w tym :

      - wynagrodzenia i pochodne 4010-4120 x x x x

      - wp³aty do bud¿etu 2390 x x x x

      - ró¿ne przelewy 2970 x x x x

5. Wydatki maj¹tkowe 6050-6060 x x x

6. Wydatki ogó³em (4+5) 164.960 79.204 x 244.164

7. Stan �rodków obrotowych na

konie roku ( Lp.3 � 6) x x x x

8. Suma bilansowa (Lp. 6+7) 164.960 79.204 x 244.164
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Uchwa³a Nr VI/62/03
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 20 czerwca 2003 r.

w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ust. 1 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.  z
2001 r.Nr 142 poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 / oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art.
49 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych /  Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 /  - Rada Miejska w Bia³ej
uchwala,  co nastêpuje:

§1. 1. Zaci¹gn¹æ kredyt w kwocie 358.500 z³, na sfinanso-
wanie wydatków zwi¹zanych z:

- budow¹ sieci wodoci¹gowej, rozdzielczej i przy³¹czy do-
mowych w Kolonowicach na kwotê 258.500 z³

- wykonanie sieci wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami na
Starym Mie�cie w Bia³ej - 100.000 z³.

2. �ród³em dochodu, z którego kredyt zostanie pokryty, bê-
dzie wp³yw �rodków z:

- podatku rolnego,
- podatku od nieruchomo�ci.

§2. Sp³ata kredytu nast¹pi w okresie 6 lat, pocz¹wszy od
roku 2004.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

- 6548 - Poz. 1597-1598
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Uchwa³a  Nr  X / 60 / 2003
Rady Gminy Bierawa

z dnia  8 sierpnia 2003r.

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

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,  2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,  2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i
Nr 154, poz. 1804 , 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i
Nr 130, poz. 1112)-Rada Gminy Bierawa uchwala:

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

§ 2. Plan obejmuje obszar wyznaczony granic¹ So³ectwa
Ortowice (zgodnie z ustaleniami okre�lonymi w uchwale Nr XXV/
251/2001 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz
XXXVIII/334/2002 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 wrze�nia 2002r.).
Granice terenu objêtego  opracowaniem okre�la rysunek planu
- za³¹czniki graficzne w skali 1:5000 i 1:10000, stanowi¹ce 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 rysunki planu
na mapie w skali 1:5000 oraz 1:10000, stanowi¹ce za³¹czniki
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 rozumieæ
ustalony w planie rodzaj u¿ytkowania, który uzupe³nia u¿ytkowa-
nie podstawowe lub mo¿e z nim wspó³istnieæ na warunkach
okre�lonych w planie,

6/terenach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ 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-
siadaj¹

nowego oraz te rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej, których funk-
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 rozgranicza-
j¹cych tereny o ró¿nych funkcjach,

2/okre�lenie linii rozgraniczaj¹cych ulice, place oraz drogi
publiczne wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi, a tak¿e tereny
niezbêdne do wytyczenia �cie¿ek rowerowych,

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

4/okre�lenie zasad obs³ugi infrastruktury technicznej oraz
terenów przeznaczonych dla obs³ugi infrastruktury technicznej i
linii rozgraniczaj¹cych te tereny,

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 Orto-
wice) s¹ regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowi¹cymi
tre�æ niniejszej uchwa³y, które zawieraj¹ zakazy, nakazy a tak¿e
zalecenia i warunki dopuszczenia odstêpstw od zakazów i na-
kazów zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu, wraz za³¹cznikami
i rysunkiem planu bêd¹cym za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y.

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

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

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

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

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

spodark¹ wodn¹ i geologi¹.

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

2. Ustalenie ustêpu 1 nie narusza stanu istniej¹cych tere-
nów 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:

    ce charakteru wytwórczego, przetwórczego lub magazy-
- drogi g³ówne, oznaczenie KG,
- drogi  zbiorcze, oznaczenie KZ,
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- drogi lokalne, oznaczenie KL,
- drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
b) tereny przeznaczone dla realizacji �cie¿ek rowerowych -

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

4. Obs³ugê obszaru objêtego planem w zakresie komuni-
kacji wraz z zieleni¹ izolacyjn¹ stanowi¹ drogi g³ówne oznaczone
symbolem  KG, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne ozna-
czone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD.

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

Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje obszar znaj-
duj¹cy siê w promieniu 50m od przedstawionych na rysunku pla-
nu stanowisk archeologicznych. W szczególno�ci okre�la siê, ¿e:

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

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

- wszelkie wiêksze prace ziemne prowadzone w pobli¿u
wyznaczonych stanowisk powinny mieæ zabezpieczone nadzory
archeologiczne; "wiêksze prace ziemne" s¹ to  prace zwi¹zane z
realizacj¹ sieci wodoci¹gowej, gazowniczej, ciep³owniczej, wy-
kopy pod fundamenty du¿ych budynków o charakterze us³ugo-
wym (supermarkety, hipermarkety), zak³adów produkcyjnych oraz
prace zwi¹zane z budow¹ autostrad i dróg szybkiego ruchu.

2. Na terenie objêtym planem nie ma obiektów wpisanych
do rejestru zabytków.

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

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

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

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

- w wy¿szych obiektach dopuszcza siê zmiany parterów i
przystosowanie ich na potrzeby handlowo-us³ugowe. Projektowa-
ne 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 regional-
nych (urbanistycznych i architektonicznych).

5. Na terenie objêtym planem znajduj¹ siê uk³ady zieleni o
walorach zabytkowych, do których nale¿¹ lokalne uk³ady staro-

drzewu . Wszelkie prace z nimi zwi¹zane podlegaj¹ uzgodnie-
niu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

6. Gmina Bierawa nie wyró¿nia siê szczególnymi walo-
rami uk³adów zieleni parkowej i parkowo-pa³acowej - dominu-
j¹ 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 wzglê-
dem estetyki architektonicznej, zabudow¹ niedostosowan¹ do
�rodowiska kulturowego,

- wyeliminowanie czynników degraduj¹cych uk³ady hi-
storyczne 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 komu-

nikacyjnego 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 wystêpuj¹ obiekty uzna-
ne za pomniki przyrody, podlegaj¹ce ochronie prawnej.  Lista
tych obiektów znajduje siê w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa-
³y, stanowi¹cego jej integraln¹ czê�æ. Odno�nie tych obiektów
zaleca siê �cis³e przestrzeganie przepisów okre�laj¹cych spo-
sób ochrony pomników przyrody.

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

a) ciêæ pielêgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyska-
nia najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,

b) ciêæ technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwido-
wania zagro¿eñ dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomuni-
kacji, w budownictwie, wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych).

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

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

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

6. Wprowadza siê konieczno�æ ochrony wszystkich ujêæ
wodnych - indywidualnych i zbiorowych. W obszarze ich stref
ochronnych nie mo¿na lokalizowaæ obiektów i urz¹dzeñ, powo-
duj¹cych zagro¿enie dla funkcjonowania i czysto�ci ujêæ wody.
Ustalenie stref ochronnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo
wodne. Na rysunku planu naniesiona jest lokalizacja ujêcia
wody g³êbinowej wraz z orientacyjnym zarysem strefy ochrony
bezpo�redniej (granica jednostki terenowej WZ). Zagospoda-
rowanie terenów po³o¿onych w bezpo�rednim s¹siedztwie ujê-
cia zosta³o dostosowane do potrzeb wynikaj¹cych z decyzji o
ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia.
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§ 10. W granicach okre�lonych w § 2 uchwa³y ustala siê
nastêpuj¹ce rodzaje przeznaczenia terenów:

- MNU  -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin
              nej i us³ugowej (brutto),

- MR        -  tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (brutto),
- UK    -  tereny us³ug kultury (brutto),
- UG    -  tereny us³ug gastronomii (brutto),
- US    -  tereny us³ug sportu (brutto),
- UI      -  tereny us³ug innych (brutto),
- RL     -  tereny lasów,
- RLk  -  tereny lasów,
- RLp  -  tereny lasów,
- RZ    -  tereny zieleni ³êgowej, ³¹ki, pastwiska,
- KS    -  tereny urz¹dzeñ komunikacji samochodowej,

- EE  -  tereny urz¹dzeñ elekto-energetycznych,
- IT    -  tereny obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
- S    -  tereny sk³adów i magazynów,
- RP  - tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez
          mo¿liwo�ci zabudowy,

- PE   - tereny eksploatacji z³ó¿,
- WZ -  tereny ujêæ wody,
- KG   - tereny dróg g³ównych,
- 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:

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 wolnostoj¹ce 
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 
wolno stoj¹ce, parkingi, 
max. wys. zabudowy: 
 �  dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy 
dachu lub szczytu �cianki attykowej 
 �  dla gara¿y � 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub 
szczytu �cianki attykowej, 
budynki gospodarcze sytuowane w tylnej czê�ci dzia³ek 
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podstawowe: istniej¹ce obiekty us³ugowe pomagaj¹ce w organizowaniu i 
usprawnianiu ¿ycia gminy - adaptacja, zieleñ urz¹dzona, urz¹dzenia 
towarzysz¹ce; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

UI tereny us³ug innych 
(brutto) 

dopuszczalne: obiekty handlu, rzemios³a, kultury i rozrywki, obiekty i 
urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ulice 
dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi 
podstawowe: domy kultury, biblioteki, sale zabaw, kluby, obiekty kultu 
religijnego; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

UK tereny us³ug kultury 

dopuszczalne: zieleñ urz¹dzona, urz¹dzenia towarzysz¹ce, obiekty i urz¹dzenia 
infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ulice dojazdowe i 
wewnêtrzne, parkingi 
podstawowe: 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: us³ugi sportu i rekreacji, boiska sportowe; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

US 
 

tereny us³ug sportu 
(brutto) 

dopuszczalne: drobne obiekty handlu i gastronomii, kultury i rozrywki, place 
zabaw, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê 
podstawow¹, parkingi, zieleñ urz¹dzona;  zakaz zabudowy kubaturowej, 
po³¹czonej trwale z gruntem - mo¿liwe zabudowania do 20m2 powierzchni 
zabudowy stanowi¹ce elementy obs³ugi funkcji podstawowej, ulice dojazdowe i 
wewnêtrzne, parkingi; 
w przypadku ca³kowitego zaniku funkcji sportowo-rekreacyjnej dopuszcza siê 
wprowadzenie zabudowy z uwarunkowaniami jak dla stref MNU 

 

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

dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, urz¹dzenia towarzysz¹ce 
podstawowe: tereny le�ne w granicach Obszaru Górniczego Kotlarnia III 
(Kotlarnia - Z³o¿e Pó³nocne), ustanowionego decyzj¹ Ministra O�ZNiL; 
na terenach tych mo¿liwa jest eksploatacja naturalnych z³ó¿ piasku, po 
spe³nieniu przez przedsiêbiorcê górniczego wymagañ prawnych, niezbêdnych do 
rozpoczêcia wydobycia kruszywa; 
po uzyskaniu zgody na eksploatacjê z³o¿a jednostka terenowa bêdzie 
u¿ytkowana zgodnie z zapisem dla terenów eksploatacji z³ó¿ (symbol PE) 

RLk tereny lasów, bez 
mo¿liwo�ci zabudowy 

dopuszczalne:  urz¹dzenia towarzysz¹ce 
podstawowe: gospodarka le�na; 
na obszarze wystêpuj¹ udokumentowane z³o¿a kruszywa naturalnego, nie objête 
dotychczas decyzj¹ w sprawie udzielenia koncesji na wydobycie 

RLp tereny lasów, bez 
mo¿liwo�ci zabudowy 

dopuszczalne: urz¹dzenia towarzysz¹ce; 
dopuszcza siê wydobycie z³o¿a kruszywa naturalnego, pod warunkiem uzyskania 
przez przedsiêbiorcê górniczego decyzji Ministra O�ZNiL w sprawie udzielenia 
koncesji na wydobycie oraz pod warunkiem spe³nienia wszystkich wymagañ 
prawnych, niezbêdnych do rozpoczêcia eksploatacji z³o¿a; 
po uzyskaniu zgody na eksploatacjê z³o¿a jednostka terenowa bêdzie 
u¿ytkowana zgodnie z zapisem dla terenów eksploatacji z³ó¿ (symbol PE) 
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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 
degradacj¹ �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).   
podstawowe: tereny otwarte ³¹k i pastwisk , zieleñ ³êgowa RZ tereny ³¹k i pastwisk, 

zieleñ ³êgowa bez 
mo¿liwo�ci zabudowy 

dopuszczalne:  zmiana ukszta³towania terenu, urz¹dzenia uzupe³niaj¹ce, obiekty 
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej; 
wszelkie inwestycje zwi¹zane z u¿ytkowaniem dopuszczalnym mog¹ byæ 
realizowane pod warunkiem wcze�niejszego uzyskania pozytywnej opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody lub bieg³ego z zakresu ochrony 
przyrody. 
podstawowe: tereny baz obs³uguj¹cych tereny transportu, sk³ady, magazyny - 
adaptacja; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

S tereny sk³adów 

dopuszczalne:  remonty i przebudowa, urz¹dzenia towarzysz¹ce, przemys³, 
us³ugi rzemios³a, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce 
funkcjê podstawow¹, ulice dojazdowe i wewnêtrzne, 
podstawowe: tereny stacji energetycznej EE tereny urz¹dzeñ elektro-

energetycznych 

dopuszczalne:  urz¹dzenia towarzysz¹ce, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury 
technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹,  
ulice dojazdowe i wewnêtrzne 
podstawowe: istniej¹ce i projektowane  tereny przemys³u i sk³adów - adaptacja; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

P tereny przemys³u, 
rzemios³a (brutto) 

dopuszczalne:  remonty i przebudowy, urz¹dzenia towarzysz¹ce, us³ugi 
rzemios³a, oraz inne rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej o uci¹¿liwo�ci 
zamykaj¹cej siê w granicach dzia³ek zainwestowanych, w przypadku braku, 
ulice dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi 

 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 ujêæ wody, stacji pomp i stacji uzdatniania wody. 
Wymagane strefy bezpo�rednia i po�rednia ujêæ wody. 

WZ tereny ujêcia wód 

dopuszczalne: obiekty obs³uguj¹ce, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury 
technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ulice dojazdowe  
i wewnêtrzne 
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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); 

PE tereny eksploatacji  z³ó¿ 

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: istniej¹cy parking, przystanek autobusowy, 
zakaz budowy stacji paliw oraz obiektów kubaturowych o powierzchnii 
zabudowy powy¿ej 20m2; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

F1 KS tereny urz¹dzeñ 
komunikacji 
samochodowej 

dopuszczalne: drobny handel i gastronomia, urz¹dzenia towarzysz¹ce, ulice 
dojazdowe i wewnêtrzne, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej 
obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹  
podstawowe: parkingi, stacje paliw wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, bazy 
transportowe, warsztaty naprawcze; 
Dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

F2 KS tereny urz¹dzeñ 
komunikacji 
samochodowej 

dopuszczalne: obs³uga i naprawy pojazdów mechanicznych, drobny handel i 
gastronomia, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcje 
podstawowe, parkingi, ulice dojazdowe i wewnêtrzne 
podstawowe: parkingi, stacje obs³ugi samochodów z czê�ci¹ us³ugow¹, 
handlow¹ i biurow¹; zakaz budowy stacji paliw; 
Dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

F3 KS tereny urz¹dzeñ 
komunikacji 
samochodowej 

dopuszczalne: drobny handel i gastronomia, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury 
technicznej obs³uguj¹ce funkcje podstawowe, ulice dojazdowe i wewnêtrzne 
podstawowe: adaptowane tereny projektowanego GPZ F4 EE tereny urz¹dzeñ elektro-

energetycznych 

dopuszczalne:  urz¹dzenia towarzysz¹ce, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury 
technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹,  
ulice dojazdowe i wewnêtrzne 
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klasa ulicy symbol przeznaczenie terenu szeroko�æ w liniach 

rozgraniczaj¹cych 

KG 
 

KG1/2 Odcinek drogi g³ównej (droga wojewódzka nr 408); w 
pierwszym etapie dostosowania drogi do podanej klasy 
nale¿y uzyskaæ nastêpuj¹ce minimalne jej parametry: 
szeroko�æ jezdni � 7,0 m, szeroko�æ poboczy utwardzonych 
� 2x2,0 m, szeroko�æ korony � 12,5 m,  
typ nawierzchni � KR 5; 
w liniach rozgraniczaj¹cych drogê nale¿y wyznaczyæ pas 
terenu pod �cie¿kê rowerow¹    

35m 
minimalna odleg³o�æ 
projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej od krawêdzi 
jezdni  
20m 

KZ K2Z1/2 Ulica zbiorcza � w miejscu istniej¹cej drogi 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 (F)K20L1/2 Ulica lokalna � w miejscu istniej¹cej drogi 12m 

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

 (F)K22L1/2 Ulica lokalna � w miejscu istniej¹cej drogi 12m 

 (F)K23L1/2 Ulica lokalna � na znacznym fragmencie w miejscu 
istniej¹cej drogi 

12m 

 (F)K24L1/2 Ulica lokalna � w miejscu istniej¹cej drogi 12m 

 (F)K25L1/2 Ulica lokalna � na znacznym fragmencie w miejscu 
istniej¹cej drogi 

12m 

 (F)K26L1/2 Ulica lokalna � w miejscu istniej¹cej drogi 12m 
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 (F)K40D1/2 Ulica dojazdowa � w miejscu istniej¹cej drogi 10m 

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

 (F)K42D1/2 Ulica dojazdowa � w miejscu istniej¹cej drogi 10m 

 (F)K43D1/2 Ulica dojazdowa � w miejscu istniej¹cej drogi 15m 
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 na-
stêpuj¹ce lokalne warunki i zasady:

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

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

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

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

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

jednostki terenowe lub do linii istniej¹cego podzia³u w³asno-
�ciowego,
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- 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 jezd-
ni, strefy ochronne sieci itp.).

7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kuba-
turowe musz¹ nawi¹zywaæ skal¹ i usytuowaniem na dzia³ce (w
przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do obiek-
tów bezpo�rednio s¹siaduj¹cych z planowan¹ inwestycj¹. W za-
kresie projektowanych uzupe³nieñ zabudowy nale¿y dostosowaæ
siê do istniej¹cej zabudowy, zachowuj¹c tê sam¹ wysoko�æ
obiektu i charakter dachu oraz utrzymuj¹c istniej¹ce linie zabu-
dowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê odstêp-
stwa od zasad wymienionych w pkt.7, jednak odstêpstwa te na-
le¿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 podzia-
³u w³asno�ciowego (np. dzia³ki zbyt w¹skie i d³ugie lub brak w³a-
sno�ci wydzielonej pod obs³ugê komunikacyjn¹ -  przeprowa-
dziæ scalenie dzia³ek i nastêpnie wtórny ich podzia³, wg przygoto-
wanego i uzgodnionego szczegó³owego projektu zagospodaro-
wania, uwzglêdniaj¹cego podstawowe potrzeby zwi¹zane z ob-
s³ug¹ terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-us³ugowych,

- 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 przewo-
dy sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala
siê konieczno�æ przeprowadzenia szczegó³owych uzgodnieñ z
ich dysponentami ze wzglêdu na wymagan¹ strefê ochronn¹ tych
sieci.

11. Na rysunku planu niektóre jednostki znajduj¹ siê w
strefie zalewowej rzeki Bierawki. Szczegó³owe zasady u¿ytkowa-
nia 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,

- renaturyzacja �rodowiska przyrodniczego terenów po³o-
¿onych w pobli¿u rzeki Bierawki w drodze przywrócenia charakte-
rystycznych biotopów ³¹kowych, trzcinowisk, starorzeczy i pozo-
sta³o�ci torfowisk,

- ochrona naturalnych terenów charakterystycznych dla
dolinnych terenów podmok³ych (starorzecza, szuwarowiska, trzci-
nowiska, tereny bagienne i pobagienne),

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

- 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 trybie indywidualnym; organ upowa¿niony do sporz¹dzania
w/w decyzji ma prawo - w uzasadnionych przypadkach - do
negatywnego rozpatrzenia wniosku o ich wydanie lub skiero-
waæ wniosek o uzgodnienie inwestycji do Dyrektora Regional-
nego Zarz¹du 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,

- zaleca siê d¹¿enie do likwidacji bezodp³ywowych zbior-
ników �ciekowych i budowê systemów kanalizacji zbiorczej,

- 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 jed-
nostki terenowej. Przy okre�laniu szczegó³owego zagospoda-
rowania terenu nale¿y uwzglêdniæ konieczno�æ pozostawienia
strefy wolnej od dzia³añ inwestycyjnych na szeroko�æ min. 50m
od stopy ewentualnych wa³ów.

W miejscach ewentualnego powstania obwa³owañ ko-
ryta rzeki nale¿y wyeliminowaæ mo¿liwo�æ wykonywania wszel-
kich obiektów budowlanych (obiektów kubaturowych, studni,
rowów, do³ów) w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 50m od stopy skar-
py.

Wzd³u¿ rzeki Bierawki wprowadza 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. Okre�la siê konieczno�æ przestrzegania przepisów,
dotycz¹cych dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku,
w obrêbie wszystkich jednostek terenowych, których te przepi-
sy dotycz¹.

15. W przypadku terenów przeznaczonych pod zabudo-
wê mieszkaniow¹, s¹siaduj¹cych bezpo�rednio z obszarami
o znacz¹cych warto�ciach przyrodniczych, okre�la siê koniecz-
no�æ zachowania mo¿liwie szerokiej strefy ekotonowej (grani-
ca ekosystemów le�nych z ekosystemem ³¹k, pól, pastwisk,
wód, itp.), charakteryzuj¹cej siê szczególnie wysokim stopniem
ró¿norodno�ci biologicznej, pozostawionej w dotychczasowym
u¿ytkowaniu (bez mo¿liwo�ci zabudowy).

§ 13.Obs³ugê obszaru objêtego planem w zakresie in-
frastruktury technicznej ustala siê nastêpuj¹co:

1. Na terenie objêtym planem adaptuje siê istniej¹ce
sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej naziemnej i pod-
ziemnej, obs³uguj¹cej przedmiotowy teren i tereny s¹siednie.
Zapewnia siê mo¿liwo�æ dokonywania ich remontów i przebu-
dowy.

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 gru-
powego "Korzonek", z mo¿liwo�ci¹ jego rozbudowy dla nowych
terenów rozwojowych. Ujêcie wody dla wodoci¹gu stanowi¹
dwie studnie g³êbinowe - zasadnicza i awaryjna.
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Przed przy³¹czeniem siê do sieci wodoci¹gowej wymaga-
ne jest uzyskanie od jej w³a�ciciela warunków przy³¹czenia oraz
pó�niejsze ich spe³nienie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p³owniczych.
Zaleca siê wymianê lub usprawnienie obecnie stosowa-

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

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

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

§ 14.Ustalenia niniejszego planu s¹ zgodne z generalny-
mi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bierawa".

§ 15. Na obszarze planu stawkê procentow¹ do okre�le-
nia wymiaru jednorazowej op³aty wzrostu warto�ci nieruchomo-
�ci (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala siê w wymiarze 30%.

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

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

- uchwa³a Nr XXXII/232/97 Rady Gminy Bierawa z dnia
11 grudnia 1997r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 1998 r.Nr 3 poz. 9),

- 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 / 60 / 2003

Rady Gminy Bierawa
z dnia  8 sierpnia 2003r.

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

Ochrona wg § 8 pkt.4 nn. uchwa³y

ulica numer Typ datowanie uwagi 

  kapliczka Matki  

Boskiej 

murowana, pocz¹tek XX w.  

Gliwicka 10 Dom murowany, pocz¹tek XX w.  

Wiejska 6 Dom murowany, pocz¹tek XX w.  

Gliwicka 1 Dom murowany, pocz¹tek XX w. we wsi  Korzonek 

 

§ 2. WYKAZ OBIEKTÓW PRAWNIE UZNANYCH ZA PO-
MNIKI PRZYRODY

Ochrona wg § 9 pkt.1 nn. uchwa³y
· Drzewa posiadaj¹ce status prawny jako pomniki przyrody:

1. D¹b szypu³kowy (Quercus robur) w lesie Nadle�nictwa
Kêdzierzyn, w oddziale nr 124, wpisane do rejestru woj. opol-
skiego pod nr 144.
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§ 3. WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
Ochrona wg § 8 pkt.1 nn. uchwa³y

Lp. Nr na 

planie 

typ stanowiska chronologia nr rejestru 

zabytków 

lokalizacja uwagi 

1 Ar4F punkt osadniczy �redniowiecze  Przy wschodniej granicy so³ectwa 

Ortowice, ok. 100m na pó³noc od rzeki 

Bierawki  

 

2 Ar5F punkt osadniczy XI-XII w; XIV-XV w.  -150m na pó³nocny wschód od mostu na 

Bierawce, oko³o 80m na poludnie od 

szosy z Ortowic do Kêdzierzyna Ko�la, 

okolo 150m na pó³noc od rzeki 

Bierawka, oko³o 100m na pó³noc od 

kapliczki 

 

3 Ar6F �lad osadnictwa, 

osada 

pradzieje, XV w.  dz. gr. nr 110  
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Na podstawie art. 15 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z pó�n.
zm.), Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, co nastêpuje:

§1. 1) Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu Powiatu o kwotê  z³. -
                                                                                                         46.261,-
w tym:
- w dziale 600 rozdziale 60014 § 097 o kwotê z³ - 15.089,-
- w dziale 758 rozdziale 75814 §092 o kwotê z³-    4.612,-
- w dziale 801 rozdziale 80130 § 083 o kwotê z³ - 26.000,-
- w dziale 801 rozdziale 80142 § 069 o kwotê z³    - 560,-.
2) Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu Powiatu o kwotê z³
                                                                                       - 12.648,-
 w tym:
w dziale 750 rozdziale 75019 - wydatki bie¿¹ce o kwotê z³.-
                                                                                                        4.000,-
w dziale 750 rozdziale 75020 - wydatki bie¿¹ce o kwotê  z³.-
                                                                                          5.848,-
 w tym:
wynagrodzenia i pochodne o kwotê z³.                    - 5.736,-
- w dziale 801 rozdziale 80130 - wydatki bie¿¹ce o kwotê
                                                                                   z³ - 2.800,-
3) Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Powiatu o kwotê z³.
                                                                                     - 58.909,-
w tym:
w dziale 600 rozdziale 60014 - wydatki bie¿¹ce o kwotê z³.-
                                                                                       15.089,-

1600

Uchwa³a Nr VIII/60/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie zmian do bud¿etu Powiatu na 2003 rok.

- w dziale 801 rozdziale 80120 - wydatki bie¿¹ce
o kwotê z³                                                                   - 14.460,-
- w dziale 801 rozdziale 80130 - wydatki bie¿¹ce
o kwotê z³                                                                   - 26.000,-

- wdziale 801 rozdziale 80142-wydatki bie¿¹ce
o kwotê z³                                                                     -3.360,-.
Zmiany w planie wydatków w poszczególnych jednostkach

i §§ zawiera za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§2. Paragraf 4 uchwa³y Nr VII/52/2003 Rady Powiatu Brze-
skiego z dni 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmian do bud¿etu
Powiatu na 2003 rok, otrzymuje brzmienie:

Ustala siê rezerwê w kwocie z³                          - 364.378,-
w tym:
rezerwê ogóln¹-w kwocie z³                                    - 36.500,-
rezerwê o�wiatow¹ celow¹ w kwocie z³           - 327.878,-.

§3. W planie Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej:

- zwiêkszyæ plan wydatków o kwotê z³                          - 150,-
- zmniejszyæ stan �rodków obrotowych na dzieñ 31 grud-

nia 2003 r. o kwotê z³                                                               - 150,-
Zmiany zawiera za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz
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Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z
pó�n. zm./ - Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ nowe zadanie inwestycyjne, wpisuj¹c je
do za³¹cznika nr 4 uchwa³y Nr III/16/2002  Rady Powiatu Brze-
skiego z dnia 19 grudnia 2002 r. , oznaczone L.p.14, z dziale 600
rozdzia³ 60014 pm. "Budowa mostu w ci¹gu drogi powiatowej
nr 27169 m. Le�na Woda", wed³ug za³¹cznika  nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

1601

Uchwa³a Nr VIII/61/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie zmian do bud¿etu Powiatu na 2003 rok.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz
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Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 4 ustawy  z dnia    8  marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,
poz.1591;  2002r.  Nr 23, poz . 220;  Nr 62, poz. 558,  Nr 113,
poz.984;  Nr 214 poz. 1806)- Rada Miejska w Brzegu uchwala,
co  nastêpuje :

 §  1.  1) Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etowych

  w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
             w rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
             wydatki bie¿¹ce                            o  kwotê   20.000 z³.

 2) Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etowych
w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1602

Uchwa³a  Nr XI/67/03
 Rady Miejskiej w Brzegu

 z dnia 30 maja 2003 r.

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

w rozdz. 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
wydatki bie¿¹ce                          o  kwotê                 20.000 z³
w tym: dotacje                             o  kwotê                20.000 z³.

§  2.  Wykonanie uchwa³y  zleca  siê Burmistrzowi Miasta
Brzeg.

 §   3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i  podle-
ga og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

      Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 4 ustawy  z dnia  8  mar-
ca  1990 r. o samorz¹dzie  gminnym  ( Dz. U.  z 2001 r.  Nr 142,
poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.
984;  Nr 214, poz. 1806) - Rada Miejska w Brzegu uchwala, co
nastêpuje :

 §  1. Zwiêksza siê plan bud¿etu Miasta na 2003 rok
                                                                          o kwotê   672 z³

      1) D o c h o d y
     w dz. 853 - opieka spo³eczna
   §  270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ

bie¿¹cych gmin, powiatów, samorz¹dów  województw, pozyska-
ne z innych �róde³                                          o  kwotê     672 z³.

1603

Uchwa³a Nr  XI/68/03
Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia 30 maja 2003 r.

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

2) W y d a t k i
w dz. 853 - opieka spo³eczna
w rozdz.85395 - pozosta³a dzia³alno�æ
wydatki bie¿¹ce                                o kwotê     672 z³
w tym: �wiadczenia na rzecz
osób fizycznych                                o  kwotê     672 z³.

  §  2. Wykonanie uchwa³y  zleca siê Burmistrzowi Miasta
Brzeg.

§   3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z  dniem podjêcia i  podle-
ga  og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil
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Na podstawie  art.18 ust.  2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz  z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz.1271   i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 117 i 124
ust. 1 i 4 ustawy  z dnia    26 listopada 1998 r.  o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148), Rada Gminy Chrz¹-
stowice uchwala , co nastêpuje:

 § 1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
                                                                o kwotê 12.295,24 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

§ 2. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków ogó-
³em                                                                    o kwotê 12.295,24 z³ ,

w tym:

1604

Uchwa³a Nr IX / 43 / 2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia  27 maja 2003 r.

w   sprawie  korekty bud¿etu Gminy na 2003 rok.

D z ia ³  R o z d z ia ³  §  T r e � æ  Z w iê k s z e n ia  

7 5 1    U r z ê d y  n a c z e ln y c h  o r g a n ó w  w ³a d z y  

p a ñ s t w o w e j ,  k o n t r o l i  i  o c h r o n y  p r a w a  o r a z  

s ¹ d o w n ic t w a  

4 .4 6 9 ,2 4  

 7 5 1 1 0   R e f e r e n d a  o g ó ln o k r a j o w e  i  k o n s t y t u c y j n e  4 .4 6 9 ,2 4  

  2 0 1  D o ta c j e  c e lo w e  o t r z y m a n e   
z  b u d ¿ e tu  p a ñ s t w a  n a  r e a l i z a c j ê  z a d a ñ  
b i e ¿ ¹ c y c h  z  z a k r e s u  a d m in i s t r a c j i  r z ¹ d o w e j  
o r a z  i n n y c h  z a d a ñ  z l e c o n y c h  g m in i e  

4 .4 6 9 ,2 4  

8 0 1    
O � w ia t a  i  w y c h o w a n ie  

9 0 5 ,0 0  

 8 0 1 0 1   
S z k o ³y  p o d s t a w o w e  

9 0 5 ,0 0  

  2 0 1  D o ta c j e  c e lo w e  o t r z y m a n e   

z  b u d ¿ e tu  p a ñ s t w a  n a  r e a l i z a c j ê  z a d a ñ  
b i e ¿ ¹ c y c h  z  z a k r e s u  a d m in i s t r a c j i  r z ¹ d o w e j  
o r a z  i n n y c h  z a d a ñ  z l e c o n y c h  g m in i e  

9 0 5 ,0 0  

8 5 3    
O p ie k a  s p o ³e c z n a  

3 .9 2 1 ,0 0  

 8 5 3 9 5   
P o z o s t a ³a  d z ia ³a ln o � æ  

3 .9 2 1 ,0 0  

  2 0 1  D o ta c j e  c e lo w e  o t r z y m a n e   

z  b u d ¿ e tu  p a ñ s t w a  n a  r e a l i z a c j ê  z a d a ñ  
b i e ¿ ¹ c y c h  z  z a k r e s u  a d m in i s t r a c j i  r z ¹ d o w e j  
o r a z  i n n y c h  z a d a ñ  z l e c o n y c h  g m in i e  

5 2 1 ,0 0  

  2 0 3  
D o ta c j e  c e lo w e  o t r z y m a n e  z  b u d ¿ e tu  p a ñ s t w a  
n a  r e a l i z a c j ê  w ³a s n y c h  z a d a ñ  b i e ¿ ¹ c y c h  g m in .  

3 .4 0 0 ,0 0  

9 2 1    
K u lt u r a  i  o c h r o n a  d z ie d z ic t w a  n a r o d o w e g o  

3 0 0 ,0 0  

 9 2 1 1 6   
B ib l io t e k i  

3 0 0 ,0 0  

  0 9 6  
O t r z y m a n e  s p a d k i ,  z a p i s y  i  d a r o w iz n y  w  
p o s t a c i  p i e n i ê ¿ n e j  

3 0 0 ,0 0  

9 2 6    
K u lt u r a  f i z y c z n a  i  s p o r t  

2 .7 0 0 ,0 0  

 9 2 6 0 5   
Z a d a n ia  z  z a k r e s u  k u l t u r y  f i z y c z n e j  i  s p o r t u  

2 .7 0 0 ,0 0  

  0 9 6  
O t r z y m a n e  s p a d k i ,  z a p i s y  i  d a r o w iz n y  w  
p o s t a c i  p i e n i ê ¿ n e j  

2 .7 0 0 ,0 0  

R a z e m :  

1 2 .2 9 5 ,2 4  

 

· zwiêkszenia                      58.295,24 z³
· zmniejszenia                     46.000,00 z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

Za³¹cznik nr 1.
Dochody:
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          Za³¹cznik nr 2.
Wydatki:

 Dzia³
Rozdzia³ § Nazwa Zwiêkszenie Zmniejszenie

700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00 30.000,00

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomo�ciami
30.000,00 30.000,00

4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 30.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

bud¿etowych
30.000,00 -

750 Administracja publiczna - 3.000,00

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ - 3.000,00

4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 3.000,00

751 Urzêdy naczelnych organów
w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz

s¹downictwa

4.469,24 -

75110 Referenda ogólnokrajowe i

konstytucyjne

4.469,24 -

4110 Sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne

139,00 -

4120 Sk³adki na fundusz pracy 19,00 -

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.410,00 -

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.601,24 -

4410 Podró¿e s³u¿bowe  krajowe 300,00 -

801 O�wiata i wychowanie 905,00 -

80101 Szko³y podstawowe 905,00 -

4240 Zakup pomocy naukowych 905,00 -

853 Opieka spo³eczna 3.921,00 -

85395

Pozosta³a dzia³alno�æ
3.921,00 -

3110 �wiadczenia spo³eczne 3.921,00 -

900 Gospodarka komunalna i

ochrona �rodowiska
13.000,00 13.000,00

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 13.000,00 13.000,00

4260 Zakup energii - 13.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

bud¿etowych
13.000,00 -

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

3.300,00 -

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

3.000,00 -

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000,00 -

92116

Biblioteki

300,00 -

2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
instytucji kultury

300,00 -

926 Kultura fizyczna i sport 2.700,00 -

92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu

2.700,00 -

2580 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
jednostek nie zaliczanych do

sektora finansów publicznych

2.700,00 -

Razem: 58.295,24 46.000,00



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 82 - 6577 -     Poz. 1605

Na   podstawie  art. 26  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. o
zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U. z 1999r.  Nr 15, poz.
139, Nr 41 poz. 412,  Nr 111 poz. 1279;  z  2000r.  Nr 12  poz. 136,
Nr 109 poz. 1157,  Nr 120  poz. 1268;  z 2001r. Nr 5 poz.42, Nr 14
poz. 124 i Nr 100 poz.1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804;
z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz
art.85.ust.2 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o  planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717),  Rada
Miejska w Gogolinie uchwala: zmianê miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miejscowo�ci Chorula.

ROZDZIA£ 1
Przepisy ogólne

§ 1.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowo�ci Chorula obejmuje dzia³ki grun-
towe nr 28/2 i 29/10 (arkusz 2).

2. Granica terenu objêtego zmian¹ planu okre�lona jest
na rysunku w skali 1:1 000, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y, zwany w dalszej tre�ci rysunkiem zmiany planu.

§ 2.1. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest teren prze-
mys³owy oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem EG.

§ 3.1. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek zmiany pla-
nu, o którym mowa w § 1, ust.2.

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

1) granice terenu objêtego zmian¹ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu.

§ 4.U¿yte w niniejszej uchwale terminy oznaczaj¹:
1) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami

wykonawczymi, Polskie Normy, przepisy prawa miejscowego
powszechnie obowi¹zuj¹ce na terenie województwa opolskiego;

2) pas techniczny ta�moci¹gu - pas terenu wydzielony
geodezyjnie na potrzeby ta�moci¹gu przesy³owego.

ROZDZIA£ 2
Przepisy szczegó³owe

§ 5.1. Wyznacza siê teren przemys³owy - EG - z przezna-
czeniem pod lokalizacjê kontenerowej stacji gazowej redukcyj-
no-pomiarowej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady zagospodarowania i zabudowy:

1) stacjê nale¿y usytuowaæ w bezpo�rednim s¹siedztwie
pasa technicznego istniej¹cego ta�moci¹gu przesy³owego, prze-
znaczaj¹c na ten cel najmniejsz¹ niezbêdn¹ powierzchniê tere-
nu, z zachowaniem odleg³o�ci, o których mowa w pkt 2;

2) nale¿y zachowaæ odleg³o�ci od istniej¹cych obiektów
budowlanych i liniowych urz¹dzeñ infrastruktury wiêksze od po-
ziomego zasiêgu stref zagro¿enia wybuchem, ustalonych dla tej
stacji na podstawie przepisów szczególnych;

3) wjazd z istniej¹cej drogi zak³adowej istniej¹cej w pasie
technicznym ta�moci¹gu;

4) istniej¹cy w granicy terenu rów melioracyjny oraz nieza-
budowan¹ czê�æ terenu nale¿y pozostawiæ w dotychczasowym
u¿ytkowaniu;

5) poniewa¿ teren po³o¿ony jest na obszarze potencjalne-
go zagro¿enia powodzi¹, w rozwi¹zaniach technicznych stacji
nale¿y przewidzieæ zabezpieczenia przed awari¹ w przypadku
zalewów powodziowych;

6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej w pa-
sie technicznym ta�moci¹gu sieci rozdzielczej (kablowej);

7) natê¿enie ha³asu, w szczególno�ci wywo³ane redukcj¹
ci�nienia gazu, oraz emisja zanieczyszczeñ do powietrza, zwi¹-
zana z eksploatacj¹ urz¹dzeñ stacji, nie mog¹ przekraczaæ po-
ziomów dopuszczalnych, okre�lonych w przepisach szczegól-
nych;

8) usuwanie odpadów - na komunalne sk³adowisko od-
padów w Gogolinie;

9) w przypadku odkrycia w czasie robót ziemnych zabyt-
ków archeologicznych, nale¿y o tym powiadomiæ Urz¹d Miejski
w Gogolinie lub Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Opolu.

ROZDZIA£ 3
Przepisy koñcowe

§ 6. Zgodnie z art. 10, ust.3 i art.36, ust.3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci objêtych zmian¹ planu w wy-
soko�ci   15%.

§ 7. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miejscowo�ci Chorula  w zakresie objêtym niniej-
sz¹ uchwa³¹.

 § 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
golina.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja
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Uchwa³a Nr XII/82/2003
            Rady Miejskiej w Gogolinie

 z dnia 8 wrze�nia 2003r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo�ci Chorula.
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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, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984  i
Nr 214 poz. 1806), art.124 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148 i Nr 45 poz. 391))  - Rada Miasta  Kêdzierzyn - Ko�le
uchwala , co nastêpuje :

§ 1. W uchwale w³asnej Nr IV/30/2002 z dnia 30 grudnia
2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta na rok 2003 do-
konuje siê nastêpuj¹cych zmian :

1) zwiêksza siê dochody

a) Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa

§ 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych za-
dañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków po-
wiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³
                                                                  o kwotê           2.160 z³

b) Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport

§ 629 - �rodki na dofinansowanie w³asnych in-
westycji gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³

                                                       o kwotê    1.500.000 z³

2) zwiêksza siê przychody
§ 955 - Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajo-

wych                                                         o kwotê    2.322.730 z³

3) zwiêksza siê wydatki
a) Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy
                                                            o kwotê       100.000 z³
- wydatki maj¹tkowe    - 100.000 z³
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
                                                              o kwotê       136.000 z³
- wydatki maj¹tkowe    - 136.000 z³

b) Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 - Zak³ady gospodarki mieszkaniowej
                                                                          o kwotê      192.000 z³

- wydatki maj¹tkowe   - 192.000 z³
c) Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa

Rozdz. 71035 - Cmentarze             o kwotê         2.160 z³
- wydatki bie¿¹ce     - 2.160 z³

Rozdz. 71095 - Pozosta³a dzia³alno�æ   o kwotê 14.500 z³
- wydatki bie¿¹ce  - 14.500 z³

d) Dzia³ 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)                                           o kwotê       200.000 z³

- wydatki bie¿¹ce, w tym: wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeñ    - 200.000 z³

e) Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe o kwotê   451.758 z³
- wydatki bie¿¹ce - 451.758 z³, w tym: wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeñ     - 202.643 z³
Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotê           1.495 z³
- wydatki bie¿¹ce, w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ     - 1.495 z³
Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotê       632.510 z³
- wydatki bie¿¹ce    - 487.510 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                                                 - 410.510 z³
- wydatki maj¹tkowe    - 145.000 z³

f) Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
Rozdz. 85303 - O�rodki wsparcia o kwotê     100.500 z³
- wydatki bie¿¹ce   - 100.500 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                                                   - 29.650 z³
Rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne                            o kwotê       80.000 z³
- wydatki bie¿¹ce - 80.000 z³
Rozdz. 85319 - O�rodki pomocy spo³ecznej
                                                                o kwotê       19.000 z³
- wydatki bie¿¹ce   - 19.000 z³

g) Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - �wietlice szkolne o kwotê       25.567 z³
- wydatki bie¿¹ce    - 25.567 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ    - 19.352 z³

h) Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �ro-
dowiska

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
                                                          o kwotê       164.000 z³

- wydatki maj¹tkowe - 164.000 z³
Rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                              o kwotê          35.000 z³
- wydatki maj¹tkowe   - 35.000 z³
Rozdz. 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê   10.000 z³
- wydatki bie¿¹ce  - 10.000 z³

i) Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                             o kwotê        110.000 z³

- wydatki bie¿¹ce, w tym : dotacja     - 110.000 z³
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Uchwa³a  IX/104/2003
Rady Miasta  Kêdzierzyn - Ko�le

z dnia 22 maja 2003 r.

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



  Poz. 1606
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 82                                      -6580 -

j) Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotê       40.400 z³
- wydatki bie¿¹ce   - 36.000,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                                                    - 36.000 z³
- wydatki maj¹tkowe    - 4.400 z³

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
o kwotê   1.510.000 z³

- wydatki bie¿¹ce, w tym: dotacje  - 10.000 z³

- wydatki maj¹tkowe -   1.500.000 z³

§ 2. Dokonuje siê nastêpuj¹cego przeniesienia wydat-
ków przewidzianych w uchwale wskazanej w § 1:

1) zmniejsza siê wydatki
a) Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochro-

na przeciwpo¿arowa
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotê           6.500 z³
- wydatki bie¿¹ce      - 6.500 z³

b) Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochro-
na �rodowiska

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotê
                                                                                  210.000 z³

- wydatki bie¿¹ce     - 210.000 z³

c) Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki      o kwotê        90.000 z³
- wydatki maj¹tkowe  - 90.000 z³

2) zwiêksza siê wydatki
a)  Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotê
                                                                                  210.000 z³

- wydatki bie¿¹ce   - 210.000 z³

b) Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochro-
na przeciwpo¿arowa

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna          o kwotê 6.500 z³
- wydatki maj¹tkowe  - 6.500 z³

c) Dzia³ 921 - Kultura fizyczna i ochrona dziedzic-
twa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki           o kwotê         90.000 z³
- wydatki bie¿¹ce, w tym: dotacje  - 90.000 z³

§ 3. Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w za³¹czniku
nr 5 "Zestawienie kwot i zakresu dotacji na rok 2003" do
uchwa³y wskazanej w § 1.

1. W pozycji I Zak³ady bud¿etowe ust. 1 Miejski Zak³ad
Komunikacyjny, Dzia³ 600, rozdz. 60004, § 6210 zwiêksza siê o
kwotê 100.000 z³ dotacje na inwestycje.

2. W pozycji I Zak³ady bud¿etowe ust. 2 Miejski Zarz¹d
Budynków Komunalnych, Dzia³ 700, rozdz. 70001, § 6210 zwiêk-
sza siê o kwotê   192.000 z³ dotacje na inwestycje.

3. W pozycji II Instytucje kultury, ust. 1 Miejski O�rodek Kultury,
Dzia³ 921, rozdz. 92109, § 2550 zwiêksza  o kwotê 110.000 z³ dotacjê
na realizacjê zadañ gminy w zakresie dzia³alno�ci kulturalnej.

4. W pozycji II Instytucje kultury ust. 2   Miejska Biblioteka
Publiczna, Dzia³ 921, rozdz. 92116 § 6220 zmniejsza siê o kwotê
90.000 z³ dotacjê na inwestycje.

5. W pozycji II Instytucje kultury ust. 2   Miejska Biblioteka
Publiczna, Dzia³ 921, rozdz. 92116 § 2550 zwiêksza siê o kwotê
90.000 z³ dotacjê na realizacjê zadañ gminy   w zakresie dzia³al-
no�ci kulturalnej.

6. W pozycji III Pozosta³e dotacje, Dzia³ 926, rozdz. 92605,
§ 2820 zwiêksza siê o kwotê 10.000 z³ dotacje na realizacjê
zadañ w³asnych gminy w zakresie kultury fizycznej.

§ 4. Dokonuje siê nastêpuj¹cych  zmian w za³¹czniku
nr 6 " Plany przychodów i rozchodów zak³adów bud¿eto-
wych i gospodarstw pomocniczych na rok 2003 do uchwa³y
wskazanej w § 1.

1. W pozycji Miejski Zak³ad Komunikacyjny zwiêksza siê
przychody ogó³em o kwotê 100.000 z³ punkcie dotacje z bud¿etu
o kwotê 100.000 z³ z tego na zadania inwestycyjne 100.000 z³
oraz zwiêksza siê wydatki ogó³em o kwotê 100.000 z³ w punkcie
wydatki maj¹tkowe o kwotê 100.000 z³

2. W pozycji Miejski Zarz¹d Budynków Komunalnych zwiêk-
sza siê przychody ogó³em   o kwotê 192.000 z³ w punkcie dota-
cje z bud¿etu o kwotê 192.000 z³ z tego na zadania inwestycyjne
192.000 z³ oraz zwiêksza siê wydatki ogó³em o kwotê 192.000 z³
w punkcie wydatki maj¹tkowe o kwotê 192.000 z³.

§ 5. Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w za³¹czniku
nr 9 "Wykaz zadañ inwestycyjnych do realizacji   w roku 2003
do uchwa³y wskazanej w § 1.

1) Wprowadza siê nowe zadania inwestycyjne:
a) pn. " Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy

ul. Gminnej i Wagnera"    na kwotê 20.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz.
60016),

b)  pn. " Wykonanie dokumentacji projektowej dojazdu do
gara¿y przy ul. Archimedesa"     na kwotê 6.000 z³ (Dzia³ 600,
rozdz. 600616),

c)  pn. " Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic
na osiedlu Ku�niczka III"          na kwotê 40.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz.
60016),

d) pn. " Wykonanie �cie¿ki rowerowej od oczyszczalni �cie-
ków do granicy Gminy Kêdzierzyn-Ko�le" na kwotê 70.000 z³ (Dzia³
600, rozdz. 60016),

e)  pn. " Rozbiórka budynków przy ul. Rac³awickiej 12 i 14
w Kêdzierzynie-Ko�lu" na kwotê 192.000 z³ (Dzia³ 700, rozdz.
70001),

f)  pn. " Dostawa, monta¿ i uruchomienie lokalnej stacji
meteorologicznej" na kwotê 6.500 z³ (Dzia³ 754, rozdz. 75414),

g) pn. " Budowa ogrodzenia - Gimnazjum Nr 1" na kwotê
145.000 z³ (Dzia³ 801, rozdz. 80110),

h)  pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej i moder-
nizacja alejki w parku w Ko�lu          ( przy potoku Lineta) " na kwotê
134.000 z³ (Dzia³ 900, rozdz. 90004),

i)  pn. " Wykonanie dokumentacji technicznej moderniza-
cji alejek parkowych w parku Pojednania w Kêdzierzynie-Ko�lu,
przy ul. Alei Jana Paw³a II" na kwotê 30.000 z³ (Dzia³ 900, rozdz.
90004),

j) pn. " O�wietlenie ul. Na³kowskiej na odcinku od ul. To³-
stoja do ul. Modrzejewskiej" na kwotê 35.000 z³ (Dzia³ 900, rozdz.
90015),

k) pn. " Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kêdzie-
rzynie-Ko�lu przy ul. Mostowej" na kwotê 1.500.000 z³ (Dzia³ 926,
rozdz. 92605).

2) Zwiêksza siê wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. " Zakup 2  autobusów niskopod³ogowych" o kwotê

100.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz. 60004)
b) pn. " Zakup dwóch trybun (Ku�niczka)" o kwotê 4.400 z³

(Dzia³ 926, rozdz. 92601).
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3) Skre�la siê zadanie inwestycyjne
a) pn. " Adaptacja pomieszczeñ po sklepie "BOBAS" na

bibliotekê" na kwotê 90.000 z³   (Dzia³ 921, rozdz. 92116)

§ 6. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 10 "Wieloletni
program zadañ  inwestycyjnych" do uchwa³y wskazanej w § 1.

1) Zmniejsza siê wydatki:
a) zadanie pn. " Nadbudowa budynku Urzêdu Miasta przy

ul. Piramowicza 32" - zmniejsza siê wydatki ogó³em o kwotê
2.270.000 w tym: w roku 2005 zmniejsza siê wydatki  o kwotê
2.500.000 z³, w roku 2004 zwiêksza siê wydatki o kwotê 230.000
z³   (Dzia³ 750, rozdz. 75023), które otrzymuje brzmienie

Lp Dzia³ Rozdz Nazwa inwestycji Rok 

Rozpoczêcia 

Koszty i �ród³a finansowania (ceny 

bie¿¹ce) 

Nak³ady do poniesienia po 2002r. 

Ceny z 2002r. 

    Rok 

Zakoñczenia 

Wyszczególnienie Koszty 

Ca³kowite 

Ogó³em 2003r. 2004r. 2005r. i 

nastêpne 

1. 750 75023 Nadbudowa 

budynku Urzêdu 

Miasta przy ul. 

Piramowicza 32 

2003  

2004 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a finansowania 

a/ bud¿et 

b? inne �ród³a    

4.230.000 

 

4.230.000 

4.230.000 

 

4.230.000 

1.500.000 

 

1.500.000 

2.730.000 

 

2.730.000 

--- 

 

--- 

 

2) Zwiêksza siê wydatki w roku 2004:
a) zadanie pn. " Budowa budynku komunalnego przy

ul. Ba³tyckiej" - zwiêksza siê wydatki ogó³em o kwotê 2.270.000
z³ w tym w roku 2004 o kwotê 2.270.000 z³ (Dzia³ 700, rozdz.
70005), które otrzymuj¹ brzmienie

Lp Dzia³ Rozdz Nazwa inwestycji Rok 

Rozpoczêcia 

Koszty i �ród³a finansowania (ceny 

bie¿¹ce) 

Nak³ady do poniesienia po 2002r. 

Ceny z 2002r. 

    Rok 

Zakoñczenia 

Wyszczególnienie Koszty 

Ca³kowite 

Ogó³em 2003r. 2004r. 2005r. i 

nastêpne 

1. 700 70005 Budowa budynku 

komunalnego przy 

ul. Ba³tyckiej 

2003  

2004 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a  

6.270.000 

 

6.270.000 

6.270.000 

 

6.270.000 

2.000.000 

 

2.000.000 

4.270.000 

 

4.270.000 

--- 

 

--- 

 

3) Wprowadza siê nowe zadanie:
Lp Dzia³ Rozdz Nazwa inwestycji Rok 

Rozpoczêcia 

Koszty i �ród³a finansowania (ceny 

bie¿¹ce) 

Nak³ady do poniesienia po 2002r. 

Ceny z 2002r. 

    Rok 

Zakoñczenia 

Wyszczególnienie Koszty 

Ca³kowite 

Ogó³em 2003r. 2004r. 2005r. i 

nastêpne 

1. 926 92605 Budowa 

wielofunkcyjnej 

hali sportowej w 

Kêdzierzynie-Ko�lu 

przy ul. Mostowej 

2003  

2004 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a  

9. 900.000 

 

9.900.000 

9.900.000 

 

9.900.000 

1.500.000 

 

1.500.000 

3.400.000 

 

3.400.000 

5.000.000 

 

5.000.000 

 

 § 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta .

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kêdzierzyn-Ko�le

Ryszard Pacu³t

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, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984  i
Nr 214 poz. 1806), art.124 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148 i Nr 45 poz. 391))  - Rada Miasta  Kêdzierzyn - Ko�le
uchwala , co nastêpuje :

§ 1. W uchwale w³asnej Nr IV/30/2002 z dnia 30 grudnia
2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta na rok 2003, do-
konuje siê nastêpuj¹cych zmian :

1) zwiêksza siê dochody:

a) Dzia³ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energiê elektryczn¹, gaz i wodê

§ 629 - �rodki na dofinansowanie w³asnych in-
westycji gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³

                                                        o kwotê       160.546 z³

b) Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ

§ 097 - Wp³ywy z ró¿nych dochodów
                                                    o kwotê      389.801 z³

c) Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa

§ 075 - Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorial-
nego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

                                                         o kwotê         20.000 z³

1607

Uchwa³a Nr X/119/2003
Rady Miasta  Kêdzierzyn - Ko�le

z dnia 26 czerwca 2003 r.

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

§ 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych za-
dañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów, (zwi¹zków po-
wiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³
                                                                   o kwotê         30.000 z³

d) Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

                                                                       o kwotê       400.891 z³
e) Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochro-

na �rodowiska
§ 040 - Wp³ywy z op³aty produktowej
                                                               o kwotê          22.731 z³
§ 096 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w

postaci pieniê¿nej                                      o kwotê          9.000 z³
§ 097 - Wp³ywy z ró¿nych dochodów
                                                                o kwotê       68.707 z³
f) Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa na-

rodowego

§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego

                                                           o kwotê        24.000 z³
g) Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport

§ 097 - Wp³ywy z ró¿nych dochodów
                                                           o kwotê         64.780 z³

2) zwiêksza siê przychody:
§ 955 - Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajo-

wych                                                            o kwotê       391.743 z³
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3) zwiêksza siê wydatki:
a) Dzia³ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energiê elektryczn¹, gaz i wodê
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotê     160.546 z³
- wydatki maj¹tkowe - 160.546 z³

b) Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
                                                           o kwotê       731.000 z³
- wydatki maj¹tkowe - 731.000 z³
Rozdz. 60095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                            o kwotê       389.801 z³
- wydatki maj¹tkowe   - 389.801 z³

c) Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa

Rozdz. 71035 - Cmentarze         o kwotê         30.000 z³
- wydatki bie¿¹ce - 30.000 z³
Rozdz. 71095 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê  86.541 z³
- wydatki bie¿¹ce   - 86.541 z³

d) Dzia³ 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ   o kwotê  65.000 z³
- wydatki bie¿¹ce - 65.000 z³

e) Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochro-
na przeciwpo¿arowa

Rozdz. 75416 - Stra¿ Miejska   o kwotê         14.500 z³
- wydatki bie¿¹ce   - 14.500 z³

f) Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe o kwotê       14.500 z³
- wydatki bie¿¹ce - 14.500 z³
Rozdz. 80110 - Gimnazja            o kwotê        12.800 z³
- wydatki bie¿¹ce  - 12.800 z³
Rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê 12.000 z³
- wydatki bie¿¹ce - 12.000 z³

g) Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
Rozdz. 85303 - O�rodki wsparcia o kwotê         20.000 z³

- wydatki maj¹tkowe  - 20.000 z³

h) Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 - Przedszkola     o kwotê       170.000 z³
- wydatki bie¿¹ce   - 170.000 z³

i) Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �ro-
dowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                          o kwotê      490.000 z³

- wydatki maj¹tkowe    - 490.000 z³
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
                                                       o kwotê         22.731 z³
- wydatki bie¿¹ce   - 22.731 z³
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierz¹t
                                                           o kwotê          67.000 z³
- wydatki maj¹tkowe  - 67.000 z³
Rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                           o kwotê      435.000 z³
- wydatki maj¹tkowe  - 435.000 z³

Rozdz. 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ      o kwotê 249.000 z³
- wydatki  bie¿¹ce   - 9.000 z³
- wydatki maj¹tkowe  - 240.000 z³

j) Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego

Rozdz. 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                        o kwotê         49.000 z³
- wydatki bie¿¹ce, w tym: dotacja  - 49.000 z³

Rozdz. 92116 - Biblioteki            o kwotê        24.000 z³
- wydatki bie¿¹ce, w tym: dotacje - 24.000 z³

Rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków
                                                               o kwotê          80.000 z³
- wydatki bie¿¹ce, w tym : dotacja  - 80.000 z³

Rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê 120.000 z³
- wydatki maj¹tkowe  - 120.000 z³

k) Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotê      325.000 z³
- wydatki bie¿¹ce  - 40.000 z³
- wydatki m maj¹tkowe     - 285.000 z³
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

                                                                o kwotê         64.780 z³
- wydatki maj¹tkowe   - 64.780 z³

4) zmniejsza siê wydatki:

a) Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ

Rozdz.. 60016 - Drogi publiczne gminne
                                                               o kwotê       369.000 z³
- wydatki bie¿¹ce- 335.000 z³
- wydatki maj¹tkowe  - 34.000 z³

b) Dzia³ 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)                                               o kwotê        110.000 z³

- wydatki maj¹tkowe   - 110.000 z³

c) Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
Rozdz. 85303 - O�rodki wsparcia o kwotê    180.000 z³

- wydatki maj¹tkowe  - 180.000 z³

d) Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochro-
na �rodowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                     o kwotê       640.000 z³

- wydatki maj¹tkowe     - 640.000 z³
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
                                                           o kwotê       300.000 z³

- wydatki maj¹tkowe    - 300.000 z³
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotê
                                                                                  312.000 z³

- wydatki bie¿¹ce - 312.000 z³
Rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg

                                                         o kwotê         95.000 z³
- wydatki maj¹tkowe  - 95.000 z³
Rozdz. 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                               o kwotê         29.800 z³
- wydatki maj¹tkowe   - 29.800 z³
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e) Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i spor-
tu                                                      o kwotê          15.200 z³

- wydatki maj¹tkowe   - 15.200 z³.

§ 2. Dokonuje siê nastêpuj¹cego przeniesienia wydat-
ków przewidzianych w uchwale wskazanej w § 1:

1) zmniejsza siê wydatki:
a) Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 - Zak³ady gospodarki mieszkaniowej
                                                             o kwotê       192.000 z³

- wydatki maj¹tkowe   - 192.000 z³

b) Dzia³ 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æo kwotê      3.000 z³
- wydatki bie¿¹ce   - 3.000 z³

2) zwiêksza siê wydatki:
a) Dzia³ 700 - Administracja publiczna

Rozdz. 70001 - Zak³ady gospodarki mieszkaniowej
o kwotê                                                                      192.000 z³

- Wydatki bie¿¹ce, w tym: dotacje - 192.000 z³

b) Dzia³ 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75058 - Dzia³alno�æ informacyjna i kulturalna pro-
wadzona za granic¹                                        o kwotê         3.000 z³

- wydatki bie¿¹ce, w tym dotacja  - 3.000 z³.

§ 3. Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w za³¹czniku
nr 5 "Zestawienie kwot i zakresu dotacji na rok 2003" do
uchwa³y wskazanej w § 1

1. W pozycji I. Zak³ady bud¿etowe ust. 2 Miejski Zarz¹d
Budynków Komunalnych, Dzia³ 700, rozdz. 70001, § 6210 zmniej-
sza siê o kwotê 192.000 z³ dotacjê na inwestycje.

2.  W pozycji I. Zak³ady bud¿etowe ust. 2 Miejski Zarz¹d
Budynków Komunalnych, Dzia³ 700, rozdz. 70001, § 2650 zwiêk-
sza siê o kwotê 192.000 z³ dotacjê  przedmiotow¹.

3. W pozycji I. Zak³ady bud¿etowe ust. 3 Miejskie Sk³ado-
wisko Odpadów, Dzia³ 900, rozdz. 90013, § 6210 zwiêksza siê o
kwotê 67.000 z³  dotacje na inwestycje.

4. W pozycji III Pozosta³e dotacje, Dzia³ 750, rozdz. 75058,
§ 2330 wprowadza siê dotacjê dla Województwa Opolskiego w
kwocie 3.000 z³.

5. W pozycji II Instytucje kultury, ust. 1 Miejski O�rodek
Kultury, Dzia³ 921, rozdz. 92109, § 2550 zwiêksza siê o kwotê
49.000 z³ dotacjê na realizacjê zadañ gminy w zakresie dzia³al-
no�ci kulturalnej.

6. W pozycji II Instytucje kultury ust. 2   Miejska Biblioteka
Publiczna, Dzia³ 921, rozdz. 92116 § 2550 zwiêksza siê o kwotê
24.000 z³ dotacjê na realizacjê zadañ gminy w zakresie dzia³al-
no�ci kulturalnej.

7. W pozycji III Pozosta³e dotacje, Dzia³ 921, rozdz. 92120,
§ 2830 zwiêksza siê o kwotê 80.000 z³ dotacjê na realizacjê
zadañ gminy w zakresie ochrony zabytków.

§ 4. Dokonuje siê nastêpuj¹cych  zmian w za³¹czniku
nr 6 " Plany przychodów i rozchodów zak³adów bud¿eto-
wych i gospodarstw pomocniczych na rok 2003 do uchwa³y
wskazanej w § 1.

1. W pozycji Miejski Zarz¹d Budynków Komunalnych w

punkcie przychody zmniejsza siê   o kwotê 192.000 z³  dotacje z
bud¿etu na inwestycje, oraz  zmniejsza siê wydatki maj¹tkowe o
kwotê 192.000 z³, a zwiêksza siê wydatki bie¿¹ce o kwotê 192.000 z³

2. W pozycji Miejskie Sk³adowisko Odpadów zwiêksza siê
przychody ogó³em o kwotê 67.000 z³ w punkcie dotacje z bud¿e-
tu o kwotê 67.000 z³, z tego na zadania inwestycyjne 67.000 z³
oraz zwiêksza siê wydatki ogó³em o kwotê 67.000 z³ w punkcie
wydatki maj¹tkowe o kwotê 67.000 z³.

§ 5. Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w za³¹czniku nr 9
"Wykaz zadañ inwestycyjnych do realizacji   w roku 2003 do
uchwa³y wskazanej w § 1.

1) Wprowadza siê nowe zadania inwestycyjne:
a) pn. " Budowa ul. Koszykowej" na kwotê 595.000 z³ (Dzia³

600, rozdz. 60016),
b) pn. " Budowa ul. Pogodnej" na kwotê 85.000 z³ (Dzia³

600, rozdz. 60016),
c) pn. " Wykonanie dokumentacji technicznej na budowê

ul. Przechodniej " na kwotê     12.000 z³ ( Dzia³ 600, rozdz. 60016),
d) pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej na przebu-

dowê ul. Emilii Plater" na kwotê 11.000 z³  (Dzia³ 600, rozdz.
60016)

e) pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej na budowê
ci¹gu pieszo-jezdnego pomiêdzy  ul. Kozielsk¹, a ul. Miko³aja
Reja" na kwotê 6.000 z³, (Dzia³ 600, rozdz. 60016)

f) pn. " Aktualizacja dokumentacji technicznej na moderni-
zacjê ul. Kadetów" na kwotê    7.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz. 60016),

g) pn. " Wykonanie dokumentacji technicznych na utwar-
dzenie dróg gruntowych   ul. Po³anieckich, Modrzejewskiej, Che-
mików 7" na kwotê 15.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz. 60016)

h) pn. " O�wietlenie ulic przyleg³ych do Rynku w Ko�lu
- II etap" na kwotê 435.000 z³ (Dzia³  900, rozdz. 90015),

i) pn. " Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji
sanitarnej w ul. Kana³owej, Zamkniêtej i Pó³nocnej" na kwotê
20.000 z³ (Dzia³ 900, rozdz. 90095),

j) pn. " Zagospodarowanie terenu przyleg³ego do zamku
kozielskiego" na kwotê 220.000 z³ (Dzia³ 900, rozdz. 90095),

k) pn. " Adaptacja dokumentacji projektowej amfiteatru na
ul. Skarbow¹" na kwotê 20.000 z³ (Dzia³ 921, rozdz. 92195),

l) pn. " PT przebudowy budynku podzamcza w Ko�lu wraz
z ekspertyz¹ stanu technicznego" na kwotê 100.000 z³ (Dzia³
921, rozdz. 92195)

³) pn. " Modernizacja stacji ch³odniczej lodowiska na
o�. Azoty" na kwotê 280.000 z³ (Dzia³ 926, rozdz. 92601)

2) Zwiêksza siê wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. " Modernizacja sieci wodoci¹gowej na Wyspie" o

kwotê 160.546 z³ (Dzia³ 400, rozdz. 40002)
b) pn. "Dokumentacja obwodnicy" o kwotê  389.801 z³ (Dzia³

600, rozdz. 60095)
c) pn. " Wyposa¿enie kuchni w budynku Domu Dziennego

Pobytu os. Pogorzelec" o kwotê 20.000 z³ (Dzia³ 853, rozdz. 85303)
d) pn. "Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej - kon-

tynuacja w tym pod³¹czenie stadionu do kanalizacji sanitarnej"
o kwotê 64.780 z³ (Dzia³ 926, rozdz. 92605)

e) pn. " Kanalizacja deszczowa ul. Gojawiczyñskiej - Ujej-
skiego" o kwotê 490.000 z³ (Dzia³ 900, rozdz. 90001)

f) pn. "Kojce dla zwierz¹t" o kwotê 67.000 z³ (Dzia³ 900,
rozdz. 90013)

g) pn. " Dokumentacja techniczna modernizacji obiektu
Krytej P³ywalni" o kwotê 5.000 z³ (Dzia³ 926, rozdz. 92601)

h) pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kêdzie-
rzynie-Ko�lu przy ul. Mostowej" o kwotê 150.000 z³ (Dzia³ 926,
rozdz. 92605)  i jednocze�nie zmienia siê nazwê zadania na
"Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa hali widowi-
skowo - sportowej  w Kêdzierzynie-Ko�lu przy ul. Mostowej"
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3) Zmniejsza siê wydatki na zadania inwestycyjne:
a) pn. " Budowa parkingu przy Al. Jana Paw³a II" o kwotê

18.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz. 60016)
b) pn. "Wykonanie dokumentacji na modernizacjê ul. Ci-

chej" o kwotê 4.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz. 60016)
c) pn. "Wykonanie dokumentacji na budowê parkingu przy

PKS" o kwotê 4.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz. 60016)
d) pn. "Utwardzenie dróg gruntowych" o kwotê 8.000 z³

(Dzia³ 600, rozdz. 60016)
e) pn. " Adaptacja budynku na Dom Dziennego Pobytu os.

Pogorzelec" o kwotê 180.000 z³ (Dzia³ 853, rozdz. 85303)
f) pn. " Kanalizacja sanitarna os. Cisowa - Miejsce K³od-

nickie - Lenartowice - etap III"         o kwotê 300.000 z³ (Dzia³ 900,
rozdz. 90001)

g) pn. " Kanalizacja sanitarna os. S³awiêcice" o kwotê
340.000 z³ (Dzia³ 900, rozdz. 90001)

h) pn. " Modernizacja o�wietlenia ulic: kwarta³ pomiêdzy
ul. 1 Maja - Stelmacha - K.Miarki- Damrota" o kwotê 40.000 z³
(Dzia³ 900, rozdz. 90015)

i) pn. " Modernizacja o�wietlenia ulic: kwarta³ pomiêdzy ul.
1 Maja - W.Polskiego - Pionierów - Al. Lisa" o kwotê 55.000 z³
(Dzia³ 900, rozdz. 90015)

j) pn. " Koncepcja kanalizacji deszczowej nie skanalizo-
wanych osiedli Kêdzierzyna-Ko�la"    o kwotê 29.800 z³ (Dzia³
900, rozdz. 90095)

k) pn. Wykonanie stacji TRAFO i zasilania energetyczne-
go na stadionie przy ul. Chrobrego 25 - kontynuacja" o kwotê
15.200 z³ (Dzia³ 926, rozdz. 92605)

4) Skre�la siê zadanie inwestycyjne:
a) pn. " Rozbiórka budynków przy ul. Rac³awickiej 12 i 14

w  Kêdzierzynie-Ko�lu" na kwotê 192.000 z³ (Dzia³ 700, rozdz.
70001)

b) pn. " Wykonanie elewacji budynku UM przy ul. Piramo-
wicza 32 i aktualizacja dokumentacji" na kwotê 110.000 z³ (Dzia³
750, rozdz. 75023)

c) pn. "Budowa wa³u etap III" na kwotê 300.000 z³ (Dzia³
900, rozdz. 90002)

d) pn. " Projekt budowy hali sportowej na os. Azoty na
kwotê 150.000 z³ (Dzia³ 926, rozdz. 92605)

5) Zmienia siê tre�æ zadania inwestycyjnego:
a) pn. " Budowa ci¹gu pieszo-jezdnego pomiêdzy ul. Ko-

�cieln¹, a Za�cianek" (Dzia³ 600, rozdz. 60016), które otrzymuje
brzmienie: pn. " Budowa ci¹gu pieszo-jezdnego pomiêdzy ul.
Ko�cieln¹, a Mi³¹" (Dzia³ 600, rozdz. 60016)

b) pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej moderniza-
cji alejek parkowych w parku Pojednania w Kêdzierzynie-Ko�lu
przy Alei Jana Paw³a II", które otrzymuje brzmienie  " Wykonanie
dokumentacji zagospodarowania parku Pojednania w Kêdzie-
rzynie-Ko�lu przy Alei Jana Paw³a II (Dzia³ 900, rozdz. 90004).

§ 6. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 10 "Wieloletni
program zadañ  inwestycyjnych"    do uchwa³y wskazanej w
§ 1.

1) Zmniejsza siê wydatki:
a) pn. " Budowa parkingu przy Al. Jana Paw³a II" o kwotê

18.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz. 60016)
b) pn. " Adaptacja budynku na Dom Dziennego Pobytu os.

Pogorzelec" w roku 2003 o kwotê 180.000 z³ , a w roku 2004 o
kwotê 230.000 z³ (Dzia³ 853, rozdz. 85303)

c) pn. " Kanalizacja sanitarna os. Cisowa - Miejsce K³od-
nickie - Lenartowice - etap III"         o kwotê 300.000 z³ (Dzia³ 900,
rozdz. 90001)

d) pn. "Kanalizacja sanitarna os. S³awiêcice" o kwotê
340.000 z³ (Dzia³ 900, rozdz. 90001)

e) pn. "Budowa wa³u na kwaterze do deponowania odpa-
dów etap III" w roku 2003 o kwotê 300.000 z³, a w roku 2004
zwiêksza siê wydatki o kwotê 300.000 z³ (Dzia³ 900, rozdz. 90002)

f) pn. " Modernizacja o�wietlenia ulic: kwarta³ pomiêdzy ul.
1 Maja - Stalmacha - K.Miarki- Damrota"  w roku 2003 o kwotê
40.000 z³, a w roku 2004 o kwotê 308.400 z³  (Dzia³ 900, rozdz.
90015)

g) pn. " Modernizacja o�wietlenia ulic: kwarta³ pomiêdzy
ul. 1 Maja - W.Polskiego - Pionierów - Al. Lisa" w roku 2003 o
kwotê 55.000 z³ , a w roku 2004 o kwotê 153.320 z³ (Dzia³ 900,
rozdz. 90015), które otrzymuj¹ brzmienie

Lp Dzia³ Rozdz Nazwa inwestycji Rok 

Rozpoczêcia 

Koszty i �ród³a finansowania (ceny 

bie¿¹ce) 

Nak³ady do poniesienia po 2002r. 

Ceny z 2002r. 

    Rok 

Zakoñczenia 

Wyszczególnienie Koszty 

Ca³kowite 

Ogó³em 2003r. 2004r. 2005r. i 

nastêpne 

1.  600 60016 Budowa parkingu 

przy Al. Jana Paw³a 

II 

2002  

2003  

 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a 

242.000 112.000 

 

112.000 

112.000 

 

112.000 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

2. 853 85303 Adaptacja budynku 

Domu Dziennego 

Pobytu os. 

Pogorzelec 

2002  

2003 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a 

1.122.304 

 

 

852.304 

 

52.304 

852.304 

 

852.304 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

3. 900 90001 Kanalizacja os. 

Lenartowice � 

Cisowa � 

M.K³odnickie 

1998  

2006 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a 

19.960.986 

 

 

13.344.455 

 

13.778.455 

566.000 

1.620.204 

 

1.054.204 

566.000 

2.200.000 

 

2.200.000 

--- 

10.524.251 

 

10.524.251 

--- 
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4. 900 90001 Kanalizacja

sanitarna os.

S³awiêciee

1997

2006

Warto�æ inwestycji

�ród³a finansowania

a/ bud¿et

b/ inne �ród³a

15.603.200 7.595.364

7.045.364

550.000

1.320.152

770.152

550.000

3.000.000

3.000.000

---

3.275.212

3.275.212

---

5. 900 90002 Budowa wa³u na

kwaterze do

deponowania

odpadów etap III

2001

2004

Warto�æ inwestycji

�ród³a finansowania

a/ bud¿et

b/ inne �ród³a

701.017 300.000

300.000

---

---

300.000

300.000

---

---

6. 900 90015 Modernizacja

o�wietlenia ulic:

kwarta³ pomiêdzy

ul. 1 Maja �

Stalmacha �

K.Miarki - Damrota

2003

2003

Warto�æ inwestycji

�ród³a finansowania

a/ bud¿et

b/ inne �ród³a

70.000 70.000

70.000

70.000

70.000

---

---

---

---

7. 900 90015 Modernizacja

o�wietlenia ulic:

kwarta³ pomiêdzy

ul. 1 Maja �

W.Polskiego �

Pionierów � Al.

Lisa

2002

2003

Warto�æ inwestycji

�ród³a finansowania

a/ bud¿et

b/ inne �ród³a

260.000 75.000

75.000

75.000

75.000

---

---

---

---

2) Zwiêksza siê wydatki:
a) pn. " Dokumentacja obwodnicy" o kwotê 389.801 z³ (Dzia³

600, rozdz. 60095), które otrzymuj¹ brzmienie:

Lp Dzia³ Rozdz Nazwa inwestycji Rok 

Rozpoczêcia 

Koszty i �ród³a finansowania (ceny 

bie¿¹ce) 

Nak³ady do poniesienia po 2002r. 

Ceny z 2002r. 

    Rok 

Zakoñczenia 

Wyszczególnienie Koszty 

Ca³kowite 

Ogó³em 2003r. 2004r. 2005r. i 

nastêpne 

1. 600 60095 Dokumentacja 

obwodnicy 

2000  

2003 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a 

1.258.320 958.720 

 

958.720 

958.720 

 

958.720 

---  

 

--- 

---  

 

---  

 

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta

Kêdzierzyn-Ko�le
Ryszard Pacu³t

       Na podstawie   art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grud-
nia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r. Nr 9,
poz.43, Nr 106,poz.679, Nr 121,poz.770;1998r. Nr 106, poz. 668)-
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê  ceny na wywóz nieczysto�ci w wysoko�ci :

1608

Uchwa³a Nr IX/92/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 26 maja  2003r.

sprawie ustalenia cen za us³ugi komunalne w zakresie wywozu nieczysto�ci sta³ych.

1) Wywóz nieczysto�ci sta³ych na terenie Gminy Wo³czyn:

Typ pojemnika SM-110 PA-11 Worek 0,1 m3  

op³acony 

Jednorazowe opró¿nienie pojemnika 

Cena netto [z³]  

4,62 46,20  3,50 
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 2) Wywóz nieczysto�ci sta³ych z pojemników KP-6
      Jednorazowe opró¿nienie
      Cena netto [z³]                                                          130,00

3) Op³aty za wywóz nieczysto�ci sta³ych nietypowych:

- za³adunek i wywóz 1m
3
 nieczysto�ci 

- nietypowych 

     Cena netto [z³] 

   80,00
 

- jednorazowe podstawienie i opró¿nienie 

pojemnika typu KP za 1 m
3 

pojemno�ci 

     Cena netto [z³] 

 

  28,90
 

 

4) Przyjêcie odpadów komunalnych na wysypisko
                                                                                         20z³/m3

5) Przyjêcie odpadów innych dopuszczonych do sk³ado-
wania  na wysypisku komunalnym.                                       20z³/m3

6) Do ceny wymienionej w punkcie 5 dolicza siê op³atê za
gospodarcze korzystanie ze �rodowiska, ustalon¹ wg obowi¹-
zuj¹cych przepisów.

Wywóz nieczysto�ci p³ynnych

beczk¹  asenizacyjn¹

Cena netto [z³] za 1 m3

 16,50

8) do cen opisanych w punktach 3 i 7  doliczany zostaje
dodatek w wysoko�ci 2 z³    za ka¿dy kilometr przejazdu  pojazdu
wykonuj¹cego us³ugê poza granicami  administracyjnymi mia-
sta Wo³czyn.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Wo³czyn oraz Przedsiêbiorstwu   Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej Sp. z o.o. w Wo³czynie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Kszysztof Maszkowski

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15  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, Nr 214 poz. 1806,  2003r. Nr 80 poz. 717)oraz  art.
21  ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  21 czerwca  2001 r. o ochronie
praw lokatorów , mieszkaniowym  zasobie  gminy  i o zmianie
Kodeksu cywilnego  (  Dz. U. Nr 71 poz. 733 ) -  Rada  Miejska w
Wo³czynie uchwala,  co nastêpuje :

§  1.Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem  Gminy Wo³czyn  na lata  2003 - 2007,
okre�lony w za³¹czniku  nr 1 do uchwa³y.

 §  2.Wykonanie uchwa³y powierza  siê Burmistrzowi Wo³-
czyna  oraz Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej Spó³ka z o.o. w  Wo³czynie.

  §  3. Uchwa³a podlega  og³oszeniu  w Dzienniku  Urzêdo-
wym Województwa  Opolskiego oraz  na tablicy  og³oszeñ Urzê-
du Miejskiego w Wo³czynie.

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

   §  5. Z dniem wej�cia w ¿ycie uchwa³y traci moc uchwa³a
Nr XXVI/165/2000 Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia 29 listopa-
da 2000r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia  czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Maszkowski
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U c h w a ³ a    Nr XI/110/2003

 Rady   Miejskiej  w  Wo³czynie

z dnia 10 wrze�nia 2003 r.

       w sprawie  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy  Wo³czyn
  na  lata  2003  -  2007.

                                                                          Za³¹cznik   nr 1
                                                   do uchwa³y  Nr XI/110/2003
                                                   Rady Miejskiej w Wo³czynie

                                                z dnia 10 wrze�nia 2003r.

  WIELOLETNI   PROGRAM
 GOSPODAROWANIA  MIESZKANIOWYM ZASOBEM

GMINY  WO£CZYN  NA  LATA  2003 - 2007.

Rozdzia³   I

Prognoza dotycz¹ca wielko�ci oraz stanu techniczne-
go zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach
z podzia³em na lokale  socjalne i pozosta³e lokale  mieszkalne

Wielko�æ zasobów mieszkaniowych Gminy bêd¹cych w
zarz¹dzie  Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej Spó³ka z o.o.w Wo³czynie  wed³ug, stanu na  dzieñ
31 grudnia  2002 r. wynosi:

               ilo�æ  mieszkañ                       -       420
               w tym  lokale socjalne            -          4.

Szczegó³owy wykaz zasobów i ich stan techniczny okre�lo-
no w opisie stanu istniej¹cego.

 Prognoza  wielko�ci mieszkaniowego zasobu  dla  Gminy
Wo³czyn przedstawia siê nastêpuj¹co  w poszczególnych latach:

7) Wywóz nieczysto�ci p³ynnych
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    Rok                    ilo�æ  mieszkañ       w tym : lokali socjalnych

         2003                          410                                   4
         2004                          400                                   6
         2005                          375                                   8
         2006                          350                                 10
         2007                          325                                 12

Zmniejszenie  stanu ilo�ci mieszkañ  wynika z prognozy
ze  sprzeda¿y mieszkañ . Budowy  nowych mieszkañ nie planuje siê.

 W Gminie  w ostatnich latach  zanik³o  budownictwo  za-
k³adowe i spó³dzielcze. Jedynie w niewielkich ilo�ciach inwestorzy
prywatni  buduj¹  domy jednorodzinne  na w³asne  potrzeby.

Zasób  mieszkaniowy  Gminy  stanowi¹  lokale  wyposa-
¿one  w  podstawowe instalacje i urz¹dzenia :

a)  instalacje  wodno-kanalizacyjne          -     100%
b)  instalacje  centralnego ogrzewania    -       25%
c)  ³azienki  wraz  z wc                                  -       53%
d)  same  wc                                                  -       27%
e)  instalacje gazowe                                   -       84%

Rozdzia³ II
Analiza potrzeb oraz plan remontów  i modernizacji wy-

nikaj¹cej  ze stanu technicznego  budynków i lokali

Planowane nak³ady  na remonty w 2003 roku:
- roboty murarskie                    -       122,5 tys. z³
- roboty dekarskie                     -         53,6 tys. z³
- roboty malarskie                     -         28,0 tys. z³
- roboty  stolarskie                    -         50,5 tys. z³
- roboty zduñskie                       -         24,0 tys. z³
- instalacje  wod.-kan.               -         66,7 tys. z³
- instalacje elektryczne             -         33,8 tys. z³
- instalacje gazowe                    -         21,5 tys. z³
- instalacje  c. o.                          -        29,4 tys. z³
   - partycypacja  w  kosztach
     remontu  czê�ci wspólnych      -   30,0 tys. z³
                                                     ---------------------------------
                                        Ogó³em     -  460,0 tys. z³

Planowane  niezbêdne  nak³ady finansowe  na remonty
zasobów mieszkaniowych w latach :

- 2004         -           480,0.-
- 2005         -           513,0.-
- 2006         -           606,0.-
- 2007         -           666,0.-

Z uwagi na stan techniczny budynków komunalnych, ko-
nieczne jest przeprowadzanie remontów i modernizacji w takim
zakresie, aby mo¿na by³o zapewniæ bezpieczne oraz dogodne
warunki lokalowe mieszkañcom.

Planowane wydatki w latach  2003 - 2007 w zakresie go-
spodarki mieszkaniowej

                                                 (   w  tys. z³   )
L p R o dzaj w yd atków     2003    2004    2005    2006    2007

1. K oszty bie¿¹cej

eksploatacji

   283,5   312,0   349,3   383,7    421,8

2. K oszty remontów    390,0   460,0   489,0   556,0    616,0

3. K oszty modernizacji
lokali i budynków

     70,0     20,0     24,0     50,0      50,0

4. K oszty zarz¹du
nieruchomo�c iam i

w spólnym i

   327,1   341,7   380,0   397,2    414,4

5. Inw estycje

6. R a zem : 1 .070,6 1 .133,7 1 .242,3 1 .386,9 1 .502,2

�ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej  w latach
2003 - 2007

Lp �ród³a

finansowania

 2003r.

w tys. z³

 2004 r.

w tys. z³

 2005 r.

w tys.z³

 2006 r.

w tys. z³

 2007 r.

w tys.z³

1. Czynsze  za  najem   656,5   754,4  820,0    918,4    984,0

2. Zaliczki na utrzym

   pom. wspólnych

  245,9   211,4  232,6    255,8    281,4

3. Wp³ywy za najem
   lokali  u¿ytkowych

    51,7     38,9    42,8      47,1      51,7

4. Wp³ywy za najem
   komórek i gara¿y

    74,0     79,0    86,9      95,6    105,1

5. � rodki z bud¿etu
    gminy

    43,0     50,0    60,0      70,0      80,0

6.  O g ó ³ e m 1.071,1 1.133,7 1.242,3 1.386,9 1.502,2

Rozdzia³  III
Zasady  polityki  czynszowej

1.  Ustala siê  nastêpuj¹ce  rodzaje czynszów :
    a/  za lokale  mieszkalne,
    b/  za lokale  socjalne,
    które  op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych i socjal-

nych , stanowi¹cych    mieszkaniowy zasób  gminy  Wo³czyn.
2.  Czynsz  obejmuje:  podatek od nieruchomo�ci , koszty

administrowania ,  koszty utrzymania technicznego budynku,
koszty utrzymania zieleni,   koszty utrzymania pomieszczeñ  wspól-
nego u¿ytkowania ( czysto�æ, energia   elektryczna  i cieplna ).

3. Podwy¿szenie czynszu bêdzie dokonywane  do warto-
�ci nie wy¿szych, jak okre�lone ni¿ej :

      -  1 stycznia 2004 r.           -      2,30 z³ / m2   pow. u¿ytk.
      -  1 stycznia 2005 r.           -      2,50 z³ / m2   pow. u¿ytk.
      -  1 sierpnia 2006 r.           -      2,80 z³ / m2   pow. u¿ytk.
      -  1 stycznia 2007 r.       -      3,00 z³ / m2   pow. u¿ytk.
    Dla  lokali  o powierzchni  u¿ytkowej  przekraczaj¹cej

80m2  czynsz bêdzie  negocjowany, nie  ni¿szy  jednak  ni¿ :
          -  2,30 z³   od  dnia    1 stycznia  2004 r.
          -  2,50 z³   od  dnia    1 stycznia  2005 r.
           - 2,80 z³   od  dnia     1 sierpnia  2006 r.
           - 3,00 z³   od  dnia     1 stycznia   2007 r.

W/w  stawki to stawki bazowe . Wska�niki  podwy¿szaj¹ce
lub obni¿aj¹ce wymiar  jednostkowy stawki czynszowej za 1m2

pow. u¿ytkowej bêd¹ mia³y zastosowanie  zgodnie  z przyjêtym
w tym  zakresie  trybem postêpowania okre�lonym, w odrêbnej
uchwale  Rady Miejskiej.

4.    Stawka  czynszu socjalnego  planowana  na lata  2003
- 2007 wyniesie    50 %  warto�ci  czynszu  w poszczególnych
latach .

Planowane  stawki czynszowe zawarte w niniejszym pro-
gramie wieloletniej gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi  s¹
mo¿liwie  najni¿sze i  niezbêdne do utrzymania  minimalnego
poziomu  sprawno�ci technicznej  zasobów mieszkaniowych.

Wieloletnie  niedoinwestowanie poziomu wykonywanych
remontów determinuj¹ do takiego, a nie innego sposobu usta-
lenia  wymiaru czynszowego.

Przyjêcie przedstawionego harmonogramu  polityki czyn-
szowej  jako podstawowego  elementu �róde³  finansowania,
acz nie jedynego rodzi nadziejê, i¿ zasoby mieszkaniowe  nie
ulegn¹ dalszej degradacji technicznej.

Rozdzia³  IV
Sposób  zarz¹dzania  lokalami i budynkami  wchodz¹-

cymi  w sk³ad  mieszkaniowego  zasobu Gminy

1.  Zarz¹d lokalami  stanowi¹cymi  w³asno�æ Gminy Wo³-
czyn sprawuje   Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spó³ka   z o.o. w  Wo³czynie .
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2.  Zarz¹d lokalami, w których  Gmina posiada co naj-
mniej  50 % w³asno�ci,  sprawuje  Przedsiêbiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej  Spó³ka  z o.o. w Wo³czynie, na
podstawie  zawartych porozumieñ ze  wspó³w³a�cicielami  bu-
dynków.

3.  Zarz¹dca  budynkami komunalnymi samodzielnie  po-
dejmuje decyzje w  zakresie :

a/ bie¿¹cej  eksploatacji i terenów przydomowych obej-
muj¹cej  utrzymanie  w nale¿ytym  porz¹dku i czysto�ci pomiesz-
czeñ i urz¹dzeñ budynku  s³u¿¹cych  do wspólnego u¿ytku  oraz
jego otoczenia,

b/ wykonywania bie¿¹cej konserwacji  budynku , pomiesz-
czeñ i urz¹dzeñ  s³u¿¹cych do  wspólnego u¿ytku,

c/ przeprowadzania  okresowych przegl¹dów  technicz-
nych budynków  i  mieszkañ,  zgodnie z  obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami prawa budowlanego  oraz  typowanie  budynków do re-
montu,

d/ obs³ugi lokatorów mieszkañ i prowadzenie dokumen-
tacji mieszkañ oraz  dokumentacji  ekonomiczno-finansowej,

e/ wykonywanie remontów lokali i budynków w zakresie
obci¹¿aj¹cym   wynajmuj¹cego.

4. Planowana  sprzeda¿  lokali mieszkalnych  w latach
2003 -2007. Sprzeda¿  mieszkañ komunalnych  w Gminie reali-
zowana jest  w oparciu o uchwa³ê  Nr XXXII/193/98  Rady  Miej-
skiej w Wo³czynie  z  dnia  20 lutego 1998 r. w sprawie  okre�le-
nia zasad nabywania , zbywania  i  obci¹¿ania  nieruchomo�ci
gruntowych  oraz ich  wydzier¿awiania  lub najmu na okres d³u¿-
szy ni¿ 3 lata ze zmianami  wprowadzonymi :

Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Wo³czynie  Nr XXII/137/2000 z
dnia  1 czerwca 2000 r., uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XXV/156/
2000 z dnia 25 pa�dziernika 2000 r.,  uchwa³¹  Rady Miejskiej
Nr XXVIII/189/2001 z dnia 26 lutego 2001 r. i uchwa³¹ Rady Miej-
skiej Nr XXXIV/229/2001 z 30 sierpnia 2001r., Nr XXXVI/247/2001
z 29 listopada 2001 r. i Nr IV/28/2003  z 5 lutego 2003 r.

Lokale  s¹ zbywane aktualnym najemcom  na zasadach
preferencyjnych, zachêcaj¹cych do ca³kowitego wykupu miesz-
kañ w poszczególnych budynkach. Zak³ada siê sukcesywn¹
sprzeda¿  mieszkañ po 20  w ka¿dym roku.

5.  Inne dzia³ania  maj¹ce  na celu poprawê  wykorzystania
i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy.

    Zasadnicze dzia³ania maj¹ce na celu poprawê i racjo-
nalizacjê gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy
oparte s¹ przede wszystkim o uchwa³ê Nr XXXII/193/98 Rady
Miejskiej w Wo³czynie z dnia 20 lutego 1998 r .

    Bior¹c pod uwagê nieodpowiedni stan techniczny wiêk-
szo�ci budynków,    wiek, wyposa¿enie techniczne,  Rada podjê-
³a uchwa³ê  odno�nie  sprzeda¿y    lokali  mieszkalnych z bonifi-
kat¹  65 %  przy p³aceniu gotówkowym i 40 %   przy  p³aceniu
ratalnym, przy czym raty s¹  nie oprocentowane.

6. Oceniaj¹c stan techniczny mieszkaniowego  zasobu
Gminy przyjmuj¹c  kryteria wynikaj¹ce z powszechnie obowi¹-
zuj¹cych zasad szacunków   nieruchomo�ci, stan techniczny
mieszkaniowego zasobu Gminy jest:

     -    dobry w odniesieniu do  10 budynków,
    -    zadawalaj¹cy w odniesieniu do 13 budynków,
    -    �redni w odniesieniu do 66 budynków,
    -    lichy w odniesieniu do 11 budynków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 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, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.
717) oraz art.21 ust.1 pkt 2 z dnia 21 czerwca 2001 r. o  ochronie
praw lokatorów ,  mieszkaniowym zasobie  gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego( Dz. U. Nr 71 poz. 733 ) - Rada  Miejska w
Wo³czynie  uchwala ,co nastêpuje:

 § 1 .Okre�la siê zasady i kryteria gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem  Gminy Wo³czyn ,na warunkach okre�lo-
nych  w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego za-
sobu Gminy ,o którym w art.20 ust.1 w/w ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Ko-
deksu cywilnego.
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 Uchwa³a   N r XI/111/2003
Rady  Miejskiej  w   Wo³czynie

z dnia  10 wrze�nia 2003 r.

          w sprawie zasad wynajmowania  lokali wchodz¹cych  w  sk³ad  mieszkaniowego zasobu Gminy Wo³czyn.

 § 3. Wykonanie  uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Wo³-
czyna  oraz Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej Spó³ka z o.o. w Wo³czynie.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Wo³czynie.

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

§ 6. Z dniem wej�cia w ¿ycie uchwa³y traci moc uchwa³a
nr VI/41/94  Rady Miejskiej w  Wo³czynie  z dnia 28 grudnia
1994r. w  sprawie  zasad gospodarowania  mieszkaniowym
zasobem gminy   oraz kryteriów wyboru osób , z którymi umowy
najmu powinny byæ zawierane w  pierwszej kolejno�ci.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Maszkowski
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                                                                       Za³¹cznik  nr 1
do uchwa³y  Nr XI / 111 / 2003

                                                    Rady Miejskiej w Wo³czynie
                                             z dnia  10 wrze�nia 2003 r.

Zasady i kryteria wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad  mieszkaniowego zasobu Gminy Wo³czyn

 § 1. 1.  W celu zaspokajania  potrzeb mieszkaniowych
cz³onków wspólnoty   samorz¹dowej Gmina wynajmuje na wa-
runkach  okre�lonych w niniejszej  uchwale, lokale mieszkalne
wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu  Gminy Wo³czyn.

2.  Lokale mieszkalne stanowi¹ce mieszkaniowy zasób
Gminy przeznaczone  s¹ przede wszystkim na wynajem dla osób
o niskich dochodach, pozostaj¹cych w trudnych warunkach
mieszkaniowych.

O najem  lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony z
zasobu Gminy mog¹ ubiegaæ siê osoby pe³noletnie zamieszku-
j¹ce na sta³e  lub pracuj¹ce na terenie Gminy, przez okres nie
krótszy ni¿  5 lat , które nie s¹ g³ównymi najemcami mieszkal-
nych lokali komunalnych, jak równie¿  w³a�cicielami lokali b¹d�
budynków mieszkalnych.

3.  Uchwa³a  nie narusza  uprawnieñ osób do lokalu so-
cjalnego lub zamiennego    ani wstêpuj¹cych w stosunek najmu
po �mierci najemcy, wynikaj¹cych z ustawy   z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie  Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71,poz.733 ).

4.Wniosek o najem lokalu komunalnego wydaje i przyj-
muje Urz¹d Miejski   w Wo³czynie.

   Wnioskodawca  zobowi¹zany jest podaæ:
   -  dane meldunkowe,
   -  dane o zajmowanym obecnie mieszkaniu,
   - dane o dochodach brutto gospodarstwa domowego

uzyskane:
a / ze stosunku  pracy,
b/  umów zlecenia i umów o  dzie³o,
c/  emerytur i rent,
d/  zasi³ków rodzinnych, pielêgnacyjnych i wychowawczych,
e/  alimentów,
f/   zasi³ków dla bezrobotnych ,
g/  �wiadczeñ  przedemerytalnych.

Do  dochodu nie wlicza siê zasi³ków okresowych  z pomo-
cy spo³ecznej.

5.Wolne lokale mieszkalne o powierzchni u¿ytkowej prze-
kraczaj¹cej  80m2,   których nie mo¿na sprzedaæ z braku nabyw-
ców lub innych wzglêdów,  wynajmuje  siê w drodze przetargu.

 § 2. 1.  W pierwszej kolejno�ci umowy najmu lokali za-
wierane s¹ :

1/  z osobami posiadaj¹cymi tytu³ prawny do zamieszki-
wania w budynkach  podlegaj¹cych rozbiórce w zwi¹zku z inwe-
stycjami Gminy,

 2/  z osobami ,z którymi najem zawarty zosta³ na podsta-
wie decyzji administracyjnej lub na podstawie innego tytu³u praw-
nego, zajmuj¹cymi   lokale w których zachodzi konieczno�æ ich
opró¿nienia z powodu  zagro¿enia budowlanego,

3/  z osobami, z którymi najem zawi¹zany zosta³ na pod-
stawie decyzji  administracyjnej lub na podstawie innego tytu³u
prawnego, zajmuj¹cymi lokale w których zachodzi konieczno�æ
ich opró¿nienia z powodu    przeprowadzenia  remontu,

4/ z osobami zakwalifikowanymi do otrzymania lokalu z
zasobów gminy  ze wzglêdu na z³e warunki mieszkaniowe i trudn¹
sytuacjê materialn¹ o której mowa  w   § 4  i  5,

5/ z osob¹ która pozosta³a w lokalu w razie �mierci na-
jemcy lokalu,   je¿eli  osoba  ta jest osob¹ blisk¹ najemcy w
rozumieniu  art.691  Kodeksu cywilnego, o ile nie posiada tytu³u
prawnego do  innego mieszkania,

6/ z osob¹ ,która pozosta³a w lokalu opuszczonym przez
dotychczasowego   najemcê ,je¿eli jest jego pe³noletnim zstêp-
nym lub osob¹ ,wobec  której dotychczasowy najemca  ma obo-
wi¹zek alimentacyjny stwierdzony   prawomocnym wyrokiem i
nie ma warunków do zamieszkania w lokalu  lub budynku , sta-
nowi¹cym nowe miejsce zamieszkania najemcy,

7/ z osobami, które podjê³y siê dokonania nadbudowy lub
rozbudowy  budynków mieszkalnych stanowi¹cych w³asno�æ
Gminy,

8/ z osobami niezbêdnymi dla Gminy , z uwagi na posia-
dane kwalifikacje  i rodzaj  wykonywanej pracy  zawodowej( bez
wzglêdu na wysoko�æ  dochodów ) , które zawar³y umowê o
pracê  na czas nieokre�lony na    terenie  Gminy Wo³czyn - mog¹
ubiegaæ  siê o zawarcie umowy najmu   lokalu mieszkalnego  na
czas oznaczony ( czas trwania stosunku pracy ).

 O skierowaniu osoby do zawarcia  umowy najmu na czas
trwania  stosunku pracy decyduje Burmistrz  Wo³czyna na pod-
stawie :

   -  podania   wnioskodawcy,
   -  za�wiadczenia o podjêciu pracy na czas nieokre�lony
   -  wniosku  kierownika jednostki zatrudniaj¹cej.
Odmowa Burmistrza Wo³czyna  na skierowanie osoby  na

najem lokalu  zwi¹zanego ze stosunkiem pracy nie wymaga
uzasadnienia,

 9/  z osobami , którym s¹d przyzna³ uprawnienia do lokalu
socjalnego,

 10/  z osobami , które utraci³y mieszkanie wskutek klêski
b¹d� katastrofy budowlanej,

 § 3. 1. Najemcy lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkanio-
wego zasobu Gminy   posiadaj¹cy umowy na czas nieoznaczo-
ny, mog¹ dokonywaæ zamiany   zajmowanych  przez siebie loka-
li, jak równie¿ zamiany tych lokali na    lokale wchodz¹ce  w sk³ad
innych zasobów : lokale spó³dzielcze, lokale    w domach jedno-
rodzinnych zajmowanych przez w³a�cicieli  tych domów, a tak¿e
na lokale  stanowi¹ce odrêbne nieruchomo�ci.

2. Zamiana lokali mieszkalnych  mo¿e równie¿ polegaæ
na dostarczeniu  przez wynajmuj¹cego lokalu wolnego w za-
mian  za lokal zajmowany dotychczas  przez najemcê, je¿eli jest
to uzasadnione wzglêdami  materialnymi.

Pierwszeñstwo takiej zamiany przys³uguje w szczególno-
�ci :

 a/  inwalidom  I grupy,
b/  osobom poruszaj¹cym siê na wózkach inwalidzkich,
c/ rodzinom  maj¹cym dzieci dotkniête trwa³ym kalectwem,
d/ osobom przekazuj¹cym  wynajmuj¹cemu dotychczas

zajmowany lokal o du¿ej powierzchni  u¿ytkowej , w zamian za
lokal o powierzchni  mniejszej .

3.  Zamiana lokali mo¿e nast¹piæ tylko za zgod¹  w³a�ci-
ciela tych lokali na jej dokonanie ,wyra¿on¹ na pi�mie i pod
warunkiem ,¿e zamieniane  lokale  bêd¹ wolne od zad³u¿eñ
czynszowych. Nie dotyczy to sytuacji,   w której do zamiany do-
chodzi z inicjatywy wynajmuj¹cego ( w³a�ciciela ).

4.Nie mo¿na odmówiæ zamiany lokali w wypadkach :
a/ nadmiernego zagêszczenia lokalu ( poni¿ej 5 m2 po-

wierzchni  mieszkalnej na osobê ),
b/ wzglêdów  zdrowotnych uzasadniaj¹cych konieczno�æ

zamieszkania w innym lokalu,
c/ szczególnych warunków rodzinnych ,uzasadniaj¹cych

zmianê   miejsca zamieszkania.
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5.Najemcy zajmuj¹cy lokale socjalne na czas oznaczony
mog¹ dokonywaæ  ich zamiany za zgod¹ w³a�ciciela  z innym
najemc¹ ,który wyrazi³ zgodê na zawarcie umowy  na czas ozna-
czony i spe³nia warunki do uzyskania   lokalu socjalnego.

6. Do zamian lokali socjalnych stosuje siê  pkt.3 i  4 niniej-
szego paragrafu.

§ 4. 1.Za osoby spe³niaj¹ce warunki do otrzymania loka-
lu mieszkalnego z zasobów  Gminy Wo³czyn uwa¿a siê:

1/ osoby zamieszkuj¹ce w pomieszczeniach nie nadaj¹-
cych siê na sta³y   pobyt ludzi  lub w lokalach gdzie na jedn¹
osobê uprawnion¹ przypada mniej ni¿  5 m2 powierzchni miesz-
kalnej,

2/  osoby, których �redni miesiêczny dochód na jednego
cz³onka  gospodarstwa domowego  w okresie sze�ciu miesiê-
cy poprzedzaj¹cych   datê z³o¿enia  wniosku o otrzymanie lokalu
nie  przekracza  100 % i  najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i  75 %  w gospodarstwie  wieloosobowym,

3/  zameldowane i zamieszkuj¹ce na terenie Gminy Wo³-
czyn na pobytsta³y  przez okres co najmniej ostatnich  5 lat ,

4/  ze wzglêdu na warunki zdrowotne lub spo³eczne uza-
sadniaj¹ce konieczno�æ poprawy warunków  mieszkaniowych.

2. Warunki wymienione w ust.1 pkt.  1,2,3  lub  ust. 1 pkt. 2
i 4  musz¹  byæ spe³nione ³¹cznie .

3. Za osoby spe³niaj¹ce warunki do otrzymania lokalu
mieszkalnego s¹ uwa¿ane osoby opuszczaj¹ce dom dziecka w
wyniku osi¹gniêcia pe³noletno�ci,   zamieszkuj¹ce i zameldo-
wane uprzednio na pobyt sta³y na terenie Gminy  Wo³czyn.

4. Lokal mieszkalny mo¿e byæ po³o¿ony w którejkolwiek
miejscowo�ci Gminy  Wo³czyn.

  § 5.1.  Za osoby, z którymi umowy najmu na lokale so-
cjalne powinny byæ zawierane  w pierwszej kolejno�ci  uwa¿a
siê :

1/ osoby  nie posiadaj¹ce  mieszkania ,zamieszkuj¹ce w
pomieszczeniach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi, lub w
lokalach gdzie na jedn¹ osobê uprawnion¹ przypada mniej ni¿
5 m2 powierzchni mieszkalnej,

2/ osoby, których  �redni miesiêczny dochód  na jednego
cz³onka  gospodarstwa domowego  w okresie 6 m-cy  poprze-
dzaj¹cy datê z³o¿enia  wniosku o otrzymanie lokalu, nie przekra-
cza  75 % najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobo-
wym i 50%  w gospodarstwie wieloosobowym,

3/ zameldowane i zamieszkuj¹ce na terenie Gminy Wo³-
czyn na pobyt sta³y  przez okres ostatnich  5 lat.

2.  Warunki wymienione w ust. 1  pkt.  1,2,3  musz¹  byæ
spe³nione ³¹cznie .

3.  Lokal socjalny mo¿e byæ po³o¿ony w którejkolwiek miej-
scowo�ci Gminy  Wo³czyn.

 § 6.1.  Lokal wolny mo¿e byæ przeznaczony  na lokal so-
cjalny je¿eli:

 1/  istnieje niezrealizowana lista osób zakwalifikowanych
do wynajmu  lokali socjalnych ,

2/  lokal  nie posiada c. o., gazu, ³azienki i wc w lokalu ,
3/  lokal zapewnia kandydatowi  na najemcê powierzchniê

mieszkaln¹  nie mniejsz¹ ni¿ 5 m2 i nie wiêksz¹ ni¿ 10 m2  na
jedn¹ osobê.

Wszystkie  trzy warunki musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie .

2.  Lokalowi zajêtemu przez najemcê mo¿na nadaæ status
lokalu socjalnego je¿eli:

1/  lokal nie posiada c. o., gazu , ³azienki  i wc  w lokalu ,
2/  ³¹czna powierzchnia  mieszkalna w przeliczeniu na

jedn¹ osobê nie przekracza  7 m2,

3/  dochody najemcy  z ostatnich  6 miesiêcy kwalifikuj¹ go
do wynajêcia  lokalu socjalnego.

 Wszystkie trzy warunki musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie .
3.  Lokal ma status lokalu socjalnego przez czas trwania

umowy najmu, w której  ten status zastrze¿ono, jednak na okres
nie  d³u¿szy ni¿  12 miesiêcy .

Po tym okresie lokal podlega  czynszowi jak za lokale nie
stanowi¹ce   lokali socjalnych.

4.  Status lokalu socjalnego mo¿e byæ ka¿dorazowo przed-
³u¿ony na okres nie    d³u¿szy ni¿  12 miesiêcy, je¿eli najemca
spe³nia wszystkie kryteria w pkt. 2  niniejszego paragrafu.

§ 7. 1.  Wprowadza siê spo³eczn¹ kontrolê wyboru osób ,
z którymi umowy najmu   powinny byæ zawierane w pierwszej
kolejno�ci.

2.  Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ powo³uje Burmistrz
Wo³czyna , który  ustala jej sk³ad  w liczbie 6  co  cztery lata
spo�ród kandydatów zg³oszonych  przez organizacje  spo³ecz-
ne, radnych i Zarz¹dcê Budynków.

3.  Do zadañ  Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej nale¿y:
1/ uczestniczenie  w oglêdzinach pomieszczeñ  zajêtych

przez  osoby   ubiegaj¹ce siê o wynajêcie lokalu,
2/  opiniowanie  wniosków  osób ubiegaj¹cych siê o wy-

najêcie lokalu,
3/  opiniowanie  projektów  list  osób zakwalifikowanych

do  otrzymania   lokalu ,
4/  rozpatrywanie  uwag i zastrze¿eñ  do projektów list .
4.  Spo³eczna Komisja  obraduje  na posiedzeniach  zwo-

³ywanych przez  Przewodnicz¹cego  Komisji .
5.  Techniczn¹ obs³ugê  prac komisji  zapewnia Wydzia³

Techn.-Inwest. Urzêdu  Miejskiego w Wo³czynie .

 § 8. 1.  Podstaw¹ zawarcia umowy najmu  lokalu jest
umieszczenie osoby   ubiegaj¹cej siê  na jednej  z ka¿dego roku
sporz¹dzanych list:

1/  osób uprawnionych do przydzia³u z czynszem regulo-
wanym,

2/  osób  uprawnionych  do przydzia³u lokali posiadaj¹-
cych status  lokali  socjalnych .

2.  Projekty rocznych list podaje siê do publicznej wiado-
mo�ci poprzez ich wywieszenie do dnia 31 stycznia  danego
roku na okres  jednego  miesi¹ca  w siedzibie  Urzêdu Miejskie-
go w Wo³czynie .

3.  Projekty rocznych list winny zawieraæ informacje  o
mo¿liwo�ci sk³adania  uwag i trybie  wnoszenia  odwo³añ .

4. Zatwierdzone  przez Burmistrza listy osób uprawnio-
nych do otrzymania lokali  podawane s¹ do publicznej wiado-
mo�ci w terminie do 31 marca danego roku.

5  Coroczne listy mog¹ byæ w ci¹gu roku  korygowane w
miarê realizacji   wniosków.

6. Listy zakwalifikowanych trac¹ wa¿no�æ z up³ywem roku
kalendarzowego.

    Wnioski osób umieszczonych na listach w roku poprzed-
nim  a nie za³atwione  podlegaj¹ ponownej kwalifikacji  na pod-
stawie uaktualnionych danych .

7. Wnioski  osób ubiegaj¹cych siê o otrzymanie lokalu
przyjmowane s¹ przez  Urz¹d Miejski do dnia 30 listopada  roku
poprzedzaj¹cego sporz¹dzenie listy.

8. Przepisy  § 7 i 8  stosuje siê do osób wymienionych w
§ 2  ust. 1,3 i 4 .

 § 9.  1. Propozycje oddania  w najem lokalu mieszkalne-
go i lokalu socjalnego   sk³adane s¹ na pi�mie osobie zaintere-
sowanej.
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2.  Skre�lenie z listy osób zakwalifikowanych do uzyska-
nia lokalu nastêpuje  w przypadku dwukrotnej pisemnej rezy-
gnacji z przyjêcia proponowanego lokalu mieszkalnego lub so-
cjalnego.

§ 10. Zarz¹dzaj¹cy Mieniem Komunalnym  sporz¹dza i
podaje do publicznej wiadomo�ci  poprzez  wywieszenie  w
swojej siedzibie wykazu budynków i lokali mieszkalnych wyty-
powanych do  remontu  nadbudowy i rozbudowy w danym roku
kalendarzowym.

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547),  podaje siê do
publicznej wiadomo�ci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy  w Turawie.

Okrêg wyborczy Nr 1 obejmuj¹cy 2 mandaty,  w którym
wybierany by³ 1 radny.         Wybory odby³y siê.

G³osowania nie przeprowadzono.

1611

OBWIESZCZENIE
 Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 6 pa�dziernika  2003 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy  w Turawie, przeprowadzonych w dniu 5 pa�dziernika 2003 r.

W okrêgu zosta³a  zarejestrowana tylko 1 kandydatka na
radnego:

GABRY�  Rita  z listy  Nr 1  KWW  Mniejszo�æ Niemiecka,
w zwi¹zku z tym, g³osowania nie przeprowadzono, a za

wybran¹  na radn¹ uznaje siê zarejestrowan¹  kandydatkê.

Komisarz   Wyborczy
       Ryszard  JANOWSKI

  Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o administracji rz¹dowej w województwie  (Dz. U. z 2001r. Nr 80,
poz. 872 z pó�n. zm.) -  Wojewoda Opolski zawiera Porozumie-
nie z Dyrektorem Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego
w Opolu o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1. 1. Wojewoda Opolski powierza, a Dyrektor Opolskie-
go Centrum Zdrowia Publicznego    w Opolu przyjmuje do pro-
wadzenia w jego imieniu niektóre sprawy z zakresu ustawy   z
dnia 25 lipca 2001r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 113,  poz. 1207 z pó�n. zm.) i rozporz¹dzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 30 maja 2003r. w sprawie rejestrów jednostek systemu
Pañstwowe Ratownictwo  Medyczne (Dz. U. Nr 100, poz. 932).

2. Szczegó³owy  wykaz  spraw  powierzonych  stanowi
za³¹cznik  do  niniejszego Porozumienia.

§ 2. Realizacja spraw, o których mowa w §1,  nast¹pi w
ramach dotychczas przekazywanych �rodków finansowych z
bud¿etu Wojewody Opolskiego na bie¿¹c¹ dzia³alno�æ Opol-
skiego Centrum Zdrowia Publicznego.

§ 3.1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane:
  1/  za zgod¹ stron w terminie wspólnie ustalonym,
  2/  z  zachowaniem  3  miesiêcznego  okresu  wypowie-

dzenia  dokonanego  na  koniec miesi¹ca przez ka¿d¹ ze stron.
2. Rozwi¹zanie Porozumienia wymaga formy pisemnej

pod rygorem niewa¿no�ci.

1612

POROZUMIENIE Nr 1/2003

z dnia 6 pa�dziernika  2003 r.

w sprawie powierzenia spraw z zakresu ratownictwa medycznego.

§ 4.1. Nadzór nad wykonywaniem powierzonych spraw
sprawuje Dyrektor Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego Opolskie-
go Urzêdu Wojewódzkiego.

2.  Zobowi¹zuje siê Dyrektora Opolskiego Centrum Zdro-
wia Publicznego do sk³adania Pe³nomocnikowi Wojewody Opol-
skiego ds. Ratownictwa Medycznego pó³rocznych sprawozdañ
ze sposobu realizacji spraw okre�lonych w § 1 niniejszego Po-
rozumienia.

3. Prowadzenie powierzonych zadañ podlega kontroli okre-
sowej nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku przez komórkê ds. ratow-
nictwa medycznego Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego.

§ 5. Porozumienie zawiera siê na czas nieokre�lony.

§ 6. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty og³oszenia.

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w 4 egzemplarzach, po
2 egzemplarze dla ka¿dej ze stron.

Przejmuj¹cy:                 Powierzaj¹cy:

DYREKTOR                  WOJEWODA OPOLSKI
Roman Madziar           El¿bieta Rutkowska
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Za³¹cznik
do Porozumienia Nr 1/2003
z dnia 6 pa�dziernika 2003 r.

WYKAZ
spraw powierzonych do prowadzenia w imieniu

Wojewody Opolskiego Dyrektorowi Opolskiego Centrum
Zdrowia Publicznego w Opolu

 Z zakresu ustawy z dnia 25 lipca 2001r. o Pañstwowym
Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. Nr 113, poz.1207 z pó�n. zm.)
i rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia  30 maja 2003r. w spra-
wie rejestrów jednostek systemu Pañstwowe Ratownictwo
Medyczne (Dz. U. Nr 100, poz.932)polegaj¹ce na:

1)   w³¹czeniu jednostki do systemu Pañstwowe Ratow-
nictwo Medyczne, odmowie     w³¹czenia, wy³¹czeniu jednostki z
systemu oraz odmowie wy³¹czenia  (  art. 24, ust. 2  ustawy),

2) uzgadnianiu  przed  wydaniem  decyzji  o  w³¹czeniu
jednostki  do  systemu zgodno�ci  z wojewódzkim planem za-
bezpieczenia medycznych dzia³añ ratowniczych w czê�ci okre-
�laj¹cej liczbê i lokalizacjê jednostek systemu   (  art. 24, ust. 2
ustawy),

3)  prowadzeniu rejestru jednostek systemu Pañstwowe
Ratownictwo Medyczne w sposób zinformatyzowany, w tym do-
konywanie wpisu jednostek do rejestru, zmian w rejestrze oraz
wykre�leniu jednostek z rejestru. ( art. 24, ust. 10 ustawy , §6, §8
i §9 rozporz¹dzenia ).

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw ( jt. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ) w zwi¹z-
ku z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Zdzieszowicach   Nr XIII/76/03 z
dnia 30 wrze�nia  2003 r. zarz¹dzam:

§ 1.Przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej  w Zdzieszowicach :

- w 2 mandatowym Okrêgu wyborczym Nr 3, w którym na
wakuj¹cy mandat wybierany bêdzie 1 radny.

§ 2. Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ 21 grudnia 2003 r.

§ 3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, okre�la kalendarz wybor-
czy, stanowi¹cy za³¹cznik  do zarz¹dzenia.

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia  og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

        WOJEWODA OPOLSKI
 El¿bieta Rutkowska
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  ZARZ¥DZENIE NR 111/03
WOJEWODY OPOLSKIEGO

          z dnia 7 pa�dziernika  2003 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
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Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr  111/03

Wojewody Opolskiego
z dnia 7 pa�dzirnika 2003 r.

KALENDARZ  WYBORCZY 
 
 
Termin wykonania czynno�ci 
wyborczej 

Tre�æ czynno�ci 

 
do 22.10.2003 r. 
 

 
- podanie do publicznej wiadomo�ci zarz¹dzenia Wojewody Opolskiego o 

przeprowadzeniu wyborów uzupe³niaj¹cych, 
 

 
do 01.11.2003 r. 

 
- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o 

numerze i granicach okrêgu wyborczego oraz             o wyznaczonej siedzibie 
Miejskiej Komisji Wyborczej, 

 
 
do 06.11.2003 r. 

 
- powo³anie przez  Komisarza Wyborczego w Opolu II   Miejskiej Komisji 

Wyborczej w Zdzieszowicach, 
 

 
do 21.11.2003 r. 
do godz. 24.00 

 
- zg³aszanie Miejskiej  Komisji Wyborczej list kandydatów  na radnych, 
 

 
do 30.11.2003 r. 
 
 
 

 
- powo³anie przez Burmistrza  Obwodowej Komisji Wyborczej, 
- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o 

numerach i granicach obwodu g³osowania oraz           o wyznaczonej siedzibie 
Obwodowej Komisji Wyborczej, 

 
 
do 06.12.2003 r. 
 
 

 
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej  Komisji Wyborczej  o 

zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery list, 
dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi 
oznaczeniami kandydatów i list, 

 
 
do 07.12.2003 r. 

 
- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie  Gminy, 
 

  
     20.12.2003 r.      
       

 
- przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu 

wyborców, 
 

    
  21.12.2003 r. 
godz.6.00-20.00    

 
- g³osowanie. 
 

 
Uwaga 
Je¿eli koniec terminu do wykonania czynno�ci okre�lonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzieñ ustawowo 
wolny od pracy, to termin up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu./art.205 Ordynacji wyborczej/ 
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Na podstawie art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,poz.
1806),oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych, ( Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 i Nr 45,
poz.391) - zarz¹dzam, co nastêpuje:

§1.1.  Wprowadzam do bud¿etu zmiany w zakresie do-
tacji celowych z bud¿etu pañstwa

Zwiêkszaj¹c dochody
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
Rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 201 -Dotacje celowe przekazane z bud¿etu

pañstwa  realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu na administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ                                o kwotê   6.964 z³
zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami
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ZARZ¥DZENIE Nr 42/Fn/03
Prezydenta Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

z dnia 13 maja 2003 r.

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

Zwiêkszaj¹c wydatki
Dzia³   853 -    Opieka spo³eczna
Rozdz. 85395 -   Pozosta³a dzia³alno�æ
§    3110 - �wiadczenia spo³eczne   o kwotê        6.964 z³.

§2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Prezydent Miasta
Wies³aw F¹fara

Na podstawie art. 30 ust. 1ustawy 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 214,poz.
1806),oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych, ( Dz.U. z 2003 Nr 15, poz. 148 i Nr 45,
poz.391) zarz¹dzam ,co nastêpuje:

§1. 1.Wprowadzam do bud¿etu zmiany w zakresie do-
tacji celowych z bud¿etu pañstwa

Zwiêkszaj¹c dochody
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe

§ 201 - Dotacje celowe przekazane z bud¿etu
pañstwa  na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ    zleconych gminom
(zwi¹zkom gmin) ustawami                              o kwotê   6.962 z³
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ZARZ¥DZENIE Nr 47/Fn/03
Prezydenta Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

z dnia 20 maja 2003 r.

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

Zwiêkszaj¹c wydatki
Dzia³    801  -  O�wiata i wychowanie
Rozdz. 80101- Szko³y podstawowe
§ 4240  -         Zakup pomocy naukowych, ksi¹¿ek
                          dydaktycznych i                o kwotê   6.962 z³.

§2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miej-
scowego.

Prezydent Miasta
Wies³aw F¹fara
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Na podstawie art. 30 ust. 1 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 214, poz
1806) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych, ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 i Nr 45,
poz.391) - zarz¹dzam, co nastêpuje:

§1. 1.Wprowadzam do bud¿etu zmiany w zakresie do-
tacji celowych z bud¿etu pañstwa

Zwiêkszaj¹c dochody:
Dzia³ 750           Administracja publiczna
Rozdz 75011      Urzêdy wojewódzkie

§202   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania    bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie  poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej   o kwotê      7.000 z³

Dzia³ 751         Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej,  kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

Rozdz.75110      Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
§201   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zdañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie  (zwi¹zkom gmin) ustawami

                                                                     o kwotê  112.382 z³

Dzia³ 853             Opieka spo³eczna
Rozdz.85315                Dodatki mieszkaniowe
§203      Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin   (zwi¹zków gmin)
                                                                     o kwotê  121.993 z³
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Zarz¹dzenie Nr 49/Fn/03
Prezydenta Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

z dnia 4 czerwca 2003 r.

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

Rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na     realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków
gmin)                                                                     o kwotê   71.300 z³

Zwiêkszaj¹c wydatki:
Dzia³ 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75011  - Urzêdy Wojewódzkie
§ 4210           Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                      o kwotê    3.000 z³
§ 4300              Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê    4.000 z³
Dzia³ 751        Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-

stwowej,
Rozdz. 75011 -       Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
§ 4110  -   Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne    4.268 z³
§ 4120                 Sk³adki na Fundusz pracy       586 z³
§ 4210              Zakup materia³ów i wyposa¿enia     5.250 z³
§ 430 0               Zakup us³ug pozosta³ych              23.872 z³
§ 3030  -  Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                       o kwotê 78.406 z³
Dzia³ 853  -  Opieka spo³eczna
Rozdz.   85315 -  Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne       o kwotê    121.993 z³
Rozdz.    85395   -   Pozosta³a dzia³alno�æ
§  3110 -  �wiadczenia spo³eczne          o kwotê  71.300 z³.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miej-
scowego.

Prezydent Miasta
Wies³aw F¹fara

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) oraz art.128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych, (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 i
Nr 45, poz.391) - zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1.1.Wprowadzam do bud¿etu zmiany w zakresie do-
tacji celowych z bud¿etu pañstwa

Zwiêkszaj¹c dochody:
Dzia³      853    -    Opieka spo³eczna
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Zarz¹dzenie Nr 52/Fn/03
Prezydenta Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

z dnia 10 czerwca 2003 r.

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

Rozdz.   85303  -    O�rodki wsparcia
        §        201     -    Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa narealizacjê zdañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie  (zwi¹zkom gmin)
ustawami                                                           o kwotê     40.424z³

Zwiêkszaj¹c wydatki:
Dzia³      853  - Opieka spo³eczna

Rozdz.   85303 - O�rodki wsparcia
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§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                     o kwotê      11.924z³

§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                 o kwotê       8.000 z³

§  4260 - Zakup energii               o kwotê       2.000 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych

                                        o kwotê     14.000 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê   3.700 z³

§  4410 - Podró¿e s³u¿bowe krajowe o kwotê 600 z³
§  4430 - Ró¿ne op³aty i sk³adki o kwotê          200 z³.

§2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miej-
scowego.

Prezydent Miasta
Wies³aw F¹fara


