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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
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 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), Rada Gminy Chrz¹stowice
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. W za³¹czniku m 3 p.n. Wykaz gminnych jednostek
organizacyjnych do uchwa³y Nr Vll /30/2003 Rady Gminy Chrz¹-

386

Uchwa³a Nr XIII/99/2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

 z dnia 15 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwalê w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrz¹stowice.

stowice z dnia 20 marca 2003 r., w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Chrz¹stowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 32, poz 752)
wykreœla siê zapis: "1. Gminny Zespó³ do spraw Administracji i
Finansów Szkó³ i Przedszkoli w Chrz¹stowicach".

2. Dotychczasowa numeracja punktów od 2 do 12 za³¹cz-
nika, o którym mow¹ w ust. 1 zmienia siê wed³ug kolejnoœci od
pkt. 1 do 11.

§ 2. Pozosta³e zapisy przedmiotowej uchwa³y pozostaj¹
bez zmian.
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§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

Na podstawie art. 31 ust. 1 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),  Rada Gminy
D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Na terenie Gminy D¹browa tworzy siê  7 sta³ych
obwodów g³osowania.

2. Ustala siê  granice,  numery  obwodów  g³osowania  i
siedziby  obwodowych   komisji wyborczych,  zgodnie z za³¹czni-
kiem  do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

387

Uchwa³a Nr  XIV/97/04
Rady  Gminy  D¹browa

z  dnia  26  lutego  2004 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów u¿ytecznoœci publicznej.

Na podstawie art. 40 ust. 2  pkt  4 ustawy z dnia 8 marca
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 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), Rada Gminy D¹browa  uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. 1. So³ectwa s¹ zarz¹dcami œwietlic wiejskich.
2. Zarz¹dy Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych s¹ zarz¹dcami

remiz.

§ 2. Obiekty, o których mowa w § 1 mog¹ byæ wykorzysty-
wane do celów statutowych, nie póŸniej ni¿ do godziny 2200.

§ 3. 1. Przekazanie obiektów zarz¹dcom nast¹pi  na  pod-
stawie  umowy w terminie jednego miesi¹ca od dnia wejœcia w
¿ycie uchwa³y.

2. Umowa powinna okreœlaæ:
1) prawa i obowi¹zki Gminy i zarz¹dcy,
2) godziny otwarcia obiektu,

3) zasady wykorzystania obiektu do dzia³alnoœci pozasta-
tutowej i w porze nocnej.

3. W  terminie  jednego  miesi¹ca  od  dnia  wejœcia  w
¿ycie  uchwa³y, Wójt  Gminy  w porozumieniu z zarz¹dcami obiek-
tów,  ureguluje  sprawê  ich dozorowania.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr X/73/99 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu
korzystania z gminnych obiektów u¿ytecznoœci publicznej (z póŸ-
niejszymi zmianami).

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

Przewodnicz¹cy Rady
 Piotr Wieczorek

388

Uchwa³a  Nr XIV/103/04
Rady  Gminy  D¹browa

z  dnia  26 lutego  2004  r.

w  sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji
wyborczych.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXXII/273/02 Rady Gminy D¹-
browa z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwo-
dów g³osowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych.

§ 4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2. Uchwa³a  podlega   og³oszeniu  w  Dzienniku   Urzêdo-

wym   Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomoœci  poprzez rozplakatowanie   na tablicach og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy i so³ectwach.

Przewodnicz¹cy Rady
 Piotr Wieczorek
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XIV/103/04
Rady  Gminy  D¹browa

 z  dnia  26 lutego  2004 r.

 
Numer 
obwodu
 
 
      1
 

 
      2

  
    3

 
     4
 

 
     5
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Uchwa³a Nr XI/113/04
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 11 lutego 2004 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96 , poz. 874 , Nr 110 , poz. 1039,
Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966), Rada
Miejska  w Grodkowie uchwala , co nastêpuje:

§ 1. Zarz¹dza siê na terenie Gminy pobór podatków: rolne-
go, leœnego i od nieruchomoœci nale¿ny od osób fizycznych w
drodze inkasa.

§ 2. Inkasentami w zakresie podatków okreœlonych w § 1
s¹ so³tysi, natomiast na terenie miasta Grodkowa - Osiedla Pó³-
wiosek przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.

§ 3. Z tytu³u inkasowania podatków: rolnego, leœnego i od
nieruchomoœci inkasenci otrzymuj¹ prowizjê od zainkasowanych
kwot w poszczególnych so³ectwach w  wysokoœci okreœlonej w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Inkasenci zobowi¹zani s¹ do pobierania podatków i
wp³acania ich do kasy Urzêdu w  terminie 10 dni od terminów
p³atnoœci ustalonych dla poszczególnych rat zobowi¹zania pie-
niê¿nego.

§ 5. Prowizja wyp³acana bêdzie z bud¿etu Gminy w ci¹gu
jednego miesi¹ca po rozliczeniu z Wydzia³em Finansowym Urzê-
du Miejskiego w Grodkowie.

§ 6. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Grodkowie
Nr VII/49/95 z dnia 15 lutego 1995 r. w sprawie poboru podatków
w drodze inkasa.

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

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego,
z moc¹ od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski

                                                                          Za³¹cznik
       do uchwa³y Nr XI/113/04

                                         Rady Miejskiej w Grodkowie
                                      z dnia 11 lutego 2004 r.

Stawki procentowe za pobór podatków w drodze inkasa:

1. B¹ków……………………………...  10,0 %

2. Bogdanów…………………………  10,0 %

3. Ga³¹¿czyce………………………....  10,0 %

4. G³êbocko…………………………...  10,0 %

5. Gola Grodkowska ……………….... 10,0 %

6. Gnojna…………………………….... 10,0 %

7. Gierów………………………………. 13,9 %

8. Jêdrzejów………………………........ 10,0 %

9. Jaszów……………………………..... 10,0 %

10. Jeszkotle…………………………....10,0 %

11. Kobiela……………………………...10,0 %

12. Kolnica……………………………....10,0 %

13. Kopice…………………………….....10,0 %

14. Lipowa……………………………....10,0 %

15. Lubcz……………………………...... 10,0 %

16. Miko³ajowa………………………..... 10,0 %

17. M³odoszowice…………………….... 10,0 %

18. Nowa Wieœ Ma³a…………………....10,0 %

19. Osiek Grodkowski……………….....10,0 %

20. Przylesie Dolne……………….…...  10,0 %

21. Rogów…………………....................  10,2 %

22. Starowice…………………………...  10,0 %

23. Strzegów……………………….......... 10,0 %

24. Sulis³aw…………………………....... 13,6 %

25. Tarnów Grodkowski………………....10,0 %

26. Wierzbnik………………………….....  10,0 %

27. Wierzbna…………………...…...........  10,0 %

28. Wiêcmierzyce…………………..........  10,0 %
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z
dnia 8 marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23 poz.220,   Nr 62 poz.558,  Nr 113
poz.984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami

391

Uchwa³a Nr XVII/190/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn-KoŸle

 z dnia 29 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej Nr XX/213/99 z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i u¿ytkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Miasta
Kêdzierzyn-KoŸle uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Na wniosek Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Kra-
jowej Oddzia³ w Kêdzierzynie-KoŸlu - Rada Miasta Kêdzierzyn-
KoŸle wyra¿a zgodê na wzniesienie pomnika poœwiêconego pa-
miêci ¯o³nierzom Pañstwa Podziemnego - Armii Krajowej.

§ 2.  Pomnik zlokalizowany bêdzie na terenie dzia³ki stano-
wi¹cej w³asnoœæ Parafii pw. Ducha Œwiêtego i Najœwiêtszej Marii
Panny Matki Koœcio³a w os. Œródmieœcie.

§ 3. Pomnik stanowiæ bêdzie jednoelementowy g³az grani-
towy o wymiarach 90 x 140 cm  z  umieszczonym na nim napisem
w jêzyku polskim o treœci:

"Milcz¹cym szeregom skazanych za Polskê, pamiêci Tych
co odeszli i Tym co pozostali by trwaæ...

¯o³nierzom Polskiego Pañstwa
Podziemnego - Armii Krajowej

Kole¿anki i Koledzy
Kêdzierzyn-KoŸle 11.11.2003"
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Uchwa³a Nr XVII/189/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn-KoŸle

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie wyra¿enia zgody na budowê pomnika.

29. Wojnowiczki………………………. 10,0 %

30. Wojs³aw…………………………… 10,0 %

31. Wójtowice………………………….  10,0 %

32. Zielonkowice……………………....   10,5%

33. Zarów…………………..…………..   11,9 %

34. ¯elazna……………………………..  10,0 %

35. Grodków Osiedle Pó³wiosek…...…10,0 %

Z prawej strony napisów wyryta bêdzie kotwica - symbol
Polskiego Pañstwa Podziemnego.

§ 4. Budowa pomnika sfinansowana bêdzie ze œrodków
pochodz¹cych z dobrowolnych sk³adek cz³onków Zwi¹zku i
ewentualnie jego sympatyków.

§ 5. Wnioskodawca budowy pomnika, tj. Œwiatowy Zwi¹-
zek ̄ o³nierzy AK Oddzia³ w Kêdzierzynie-KoŸlu zorganizuje bu-
dowê pomnika zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i ponie-
sie wszystkie koszty tej budowy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kêdzierzyn - KoŸle

Ryszard Pacu³t

(Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 r. Nr 154 poz.1800,
z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676,  Nr 113 poz. 984, Nr
126 poz. 1070,  Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz.
2058, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 720 i 721 oraz Nr 162, poz.
1568), Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
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§  1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XX/213/99 z dnia

22 grudnia 1999 r. w sprawie zasad zbywania komunalnych

lokali mieszkalnych i u¿ytkowych, zmienionej uchwa³ami:

- Rady Miejskiej Nr XLVII/592/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie zmian w uchwale w³asnej Nr XX/213/99 z dnia

22 grudnia 1999 r. w sprawie zasad zbywania komunalnych

lokali mieszkalnych i u¿ytkowych,

- Rady Miejskiej Nr LIII/680/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r.

zmieniaj¹c¹ uchwa³ê Rady Miejskiej Nr XX/213/99 z dnia

22 grudnia 1999 r. w sprawie zasad zbywania komunalnych

lokali mieszkalnych i u¿ytkowych,

- Rady Miejskiej Nr IV/33/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

zmieniaj¹c¹ uchwa³ê Rady Miejskiej Nr XX/213/99 z dnia 22

grudnia 1999 r. w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali

mieszkalnych i u¿ytkowych,

wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) § 4 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

"W terminie do dnia 30 czerwca 2004 r. wynajête komu-

nalne lokale mieszkalne i u¿ytkowe mog¹ byæ sprzedane wy-

³¹cznie najemcom posiadaj¹cym pierwszeñstwo w ich naby-

ciu",

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

"Z zastrze¿eniem ust. 2a, od tak ustalonej ceny lokalu

mieszkalnego, pomniejszonej o zni¿ki przys³uguj¹ce nabywcom

z mocy prawa oraz koszty oszacowania nieruchomoœci, udziela

siê nastêpuj¹cych bonifikat najemcom, którzy w terminie do 30

czerwca 2004 r. wyst¹pi¹ z wnioskiem o sprzeda¿ lokalu miesz-

kalnego:

a/ przy nabyciu lokalu w budynku jednorodzinnym - 60% ceny,

b/ przy nabyciu lokalu w budynku sk³adaj¹cym siê z dwóch

lokali mieszkalnych lub u¿ytkowych - 65%,

c/ przy nabyciu lokalu w budynku sk³adaj¹cym siê z trzech

i wiêcej lokali mieszkalnych lub u¿ytkowych - 85%.",

3) w § 5 po ust. 2 dodaje siê ust. 2a i 2b w nastêpuj¹cym

brzemieniu:

"2a. Z zastrze¿eniem ust. 2b najemca traci prawo do boni-

fikaty, o której mowa w ust. 2, w nastêpuj¹cych sytuacjach:

a) gdy nie stawi siê w miejscu i dacie wskazanej przez

w³aœciwy wydzia³ Urzêdu Miasta do podpisania protoko³u uzgod-

nieñ dotycz¹cych warunków sprzeda¿y lokalu, je¿eli pisemne

zawiadomienie o tym miejscu i dacie zosta³o mu dorêczone z co

najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem,

b) gdy nie zap³aci ca³oœci ceny za nabycie lokalu miesz-

kalnego i praw z nim zwi¹zanych, ustalonej w protokole, o któ-

rym mowa w pkt a, przed dat¹ sporz¹dzenia aktu notarialnego

umowy sprzeda¿y lokalu okreœlon¹ przez w³aœciwy wydzia³ Urzê-

du Miasta, zgodnie z ustaleniami w tym wzglêdzie zawartymi w

w/w protokole, je¿eli pisemne zawiadomienie o tej dacie zosta-

³o najemcy dorêczone z co najmniej siedmiodniowym wyprze-

dzeniem,

c) gdy zap³aci³ wprawdzie w ca³oœci cenê sprzeda¿y lokalu

i praw z nim zwi¹zanych ustalon¹ w protokole, o którym mowa w

pkt a, lecz nie stawi³ siê do podpisania aktu notarialnego sprze-

da¿y lokalu w miejscu i dacie wskazanej przez w³aœciwy wydzia³

Urzêdu Miasta albo odmówi³ podpisania tego aktu i jednocze-

œnie za¿¹da³ zwrotu zap³aconej ceny za nabycie lokalu miesz-

kalnego i praw z nim zwi¹zanych."

"2b. Najemca zachowuje uprawnienie do bonifikaty, o któ-

rej mowa w ust. 2, je¿eli udokumentuje, ¿e przyczyn¹ niestawie-

nia siê do podpisania protoko³u uzgodnieñ lub niezap³acenia

ca³oœci ceny za nabycie lokalu mieszkalnego i praw z nim zwi¹-

zanych by³a ob³o¿na choroba najemcy lub inna niezale¿na od

niego okolicznoœæ, przy czym przyczyn¹ tak¹ nie jest niedyspo-

nowanie przez najemcê w dacie, o której mowa w ust. 2a pkt b

œrodkami na zap³acenie w ca³oœci ceny za nabycie lokalu miesz-

kalnego i praw z nim zwi¹zanych.".

§  2. Postanowienia § 1 pkt 3 stosuj¹ siê do sprzeda¿y

lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców:

1) na wniosek z³o¿ony przez najemcê po wejœciu niniej-

szej uchwa³y w ¿ycie,

2) na wniosek z³o¿ony przez najemcê przed wejœciem ni-

niejszej uchwa³y w ¿ycie, je¿eli termin sporz¹dzenia protoko³u

uzgodnieñ dotycz¹cy warunków sprzeda¿y lokalu lub termin pod-

pisania aktu notarialnego wyznaczono na datê przypadaj¹c¹ po

dacie wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

§ 3. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN. III-PK-0911-1-5/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r.

§  4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-

wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu

Miasta Kêdzierzyn-KoŸle i w prasie lokalnej.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta

Kêdzierzyn-KoŸle

Ryszard Pacu³t
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 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia

1996 r. o gospodarce komunalnej  (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43,

Nr 106, poz. 668 i  679,  Nr 121, poz. 770, z 2002 r. Nr 113,

poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,  Nr 199, poz. 1937), Rada

Miejska w Kluczborku uchwala, co nastêpuje:

  § 1. Ustala siê op³aty za przyjêcie i sk³adowanie odpa-

dów na sk³adowisku odpadów w Gotartowie, zgodnie z cenni-

kiem stanowi¹cym za³¹cznik  nr 1 do  niniejszej uchwa³y.

§ 2. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN. III-MK-0911-1-9/2004 z dnia 25 lutego 2004r.

§ 3. Op³aty, o których mowa w § 1 i § 2, pobiera Spó³ka

Wodoci¹gi i Kanalizacja "Hydrokom" w Kluczborku, która jest

dzier¿awc¹ obiektu.

392

Uchwa³a Nr XXI/199/04

 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 stycznia 2004 r.

 w sprawie zmiany op³at za przyjêcie i sk³adowanie odpadów  na sk³adowisku odpadów w Gotartowie.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-

sta Kluczborka.

§ 5. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Kluczborku

Nr  XLVIII/358/02 z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia

ceny za przyjêcie do sk³adowania odpadów komunalnych sta-

³ych na wysypisku komunalnym w Gotartowie.

§ 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-

wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie

14 dni od dnia og³oszenia.

 Przewodnicz¹cy

  Rady Miejskiej w Kluczborku

  Janusz Kêdzia

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y   Nr XXI/199/04

        Rady   Miejskiej   w   Kluczborku
z dnia 28 stycznia 2004 r.

CENNIK  OP£AT  ZA PRZYJÊCIE  I  SK£ADOWANIE  ODPADÓW  NA SK£ADOWISKO

W  GOTARTOWIE  GMINA  KLUCZBORK

Lp. Kod 

odpadu 

Nazwa odpadu Stawka opłaty 

[zł/Mg]* 

GRUPA I 

1. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna (gałęzie) 

2. 10 01 01 śuzle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem  pyłów z 
kotłów wymienionych w 10 01 04)  

60,75 
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Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu Stawka opłaty 

[zł/Mg]* 

GRUPA I 

3. 10 01 02 Popioły lotne z węgla 

4. 10 01 15 Popioły paleniskowe, ŜuŜle i pyły z kotłów ze współspalania inne 
niŜ wymienione w 10 01 14 

5. 10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niŜ wymienione 
w 10 01 21 

6. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposaŜenia 

7. 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

8. 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

9. 17 01 82 Inne niewymienione odpady podgr. 17 01 

10. 17 03 80 Odpadowa papa 

11. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŜu inne niŜ 
wymienione w 17 09 01,17 09 02 i 17 09 03 

12. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 

13. 20 01 40 Metale 

            

 

 

 

 

 

          

 

 

            60,75 

14.  20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 

15. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny podgr. 
20 01 

16. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

17. 20 03 02 Odpady z targowisk 

18. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 
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Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu Stawka opłaty 

[zł/Mg]* 

19. 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

20. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

21. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

         60,75 

GRUPA II 

22. 19 08 01 Skratki 

23. 19 08 02 Zawartość piaskowników 
91,85 

GRUPA III 

24. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej   

25. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

26. 17 01 02 Gruz cegalny 

27. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie i inne niŜ wymienione w17 05 
03 

28. 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niŜ wymieniony w 17 05 07 

29. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

30 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

55,50 

GRUPA IV 

31. 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 
chemicznej 

32. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia inne niŜ 
wymienione w 17 01 06 

33. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (osady z szamb) 

59,80 
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Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 35 ust. 3 w zwi¹zku z
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczycie-
la (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z póŸn. zm.), zwanej dalej
"Kart¹ Nauczyciela" oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysoko-
œci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, sposobu obliczania wysokoœci stawki wynagrodzenia za-
sadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk
oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku  funk-
cyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyj-
nego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹-
cych podstawê do przyznawania dodatku za warunki pracy oraz
szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i in-
nych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U.
Nr 39, poz. 455 z póŸn. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê Regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre
inne sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó-
³owe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Kluczborku.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XIII/95/2003 Rady Powiatu w
Kluczborku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia Re-
gulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki

393

Uchwa³a Nr XV/109/2004
Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 28 stycznia 2004 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e

wysokoœæ i szczegó³owe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.

przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyj-
nego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wy-
nagrodzenia, a tak¿e wysokoœæ i szczegó³owe zasady przyzna-
wania dodatku mieszkaniowego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i ma zastosowanie do wynagrodzeñ nale¿nych od 1 wrzeœnia
2003 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Maciej Mularczyk

Za³¹cznik do
 uchwa³y Nr XV/109/2004

Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 28 stycznia 2004 r.

Regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyj-
nego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne sk³ad-
niki wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe za-
sady przyznawania dodatku mieszkaniowego

§ 1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿sze-
go okreœlenia o:

1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ szko³ê lub placówkê
albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla której organem prowadz¹-
cym jest Powiat Kluczborski,

Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu Stawka opłaty 

[zł/Mg]* 

GRUPA V 

34. 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niŜ wymienony w 17 05 05 

35. 19 09 99 Inne niewymienione odpady w podgrupie 19 08 
54,70 

GRUPA VI 

36. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 71,40 

GRUPA VII 

37. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 112,00 

 
* - Podane  stawki  nie  zawieraj¹  podatku  VAT
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2) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozu-
mieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzeœnia danego roku do 31 sierpnia roku nastêp-
nego,

4) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale-

¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, okre-
œlony w art. 42 ust. 3, 4a lub 7 `ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z póŸn. zm).

Dodatek motywacyjny

§ 2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest spe³nienie przez nauczyciela co najmniej 3 z
ni¿ej wymienionych kryteriów:

1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoœci:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿-
liwoœci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfi-
kacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,

c) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrze-
buj¹cych szczególnej opieki,

2) jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzo-
nym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub
zajêciem, a w szczególnoœci:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do przy-
dzielonych obowi¹zków,

b) podnoszenie umiejêtnoœci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oœæ o estetykê i sprawnoœæ powierzonych pomiesz-

czeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym

pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿-

bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozy-

tywnej oceny dorobku zawodowego,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o których

mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych,
b) praca w pañstwowej komisji egzaminacyjnej powo³a-

nej w szkole ponadpodstawowej w celu przeprowadzenia egza-
minu dojrza³oœci lub œredniej zawodowej do przeprowadzania
egzaminu z przygotowania zawodowego oraz praca w  komi-
sjach przedmiotowych,

c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,

d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
nauczycieli,

e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statuto-
wych szko³y.

2. Dodatkowe kryteria przyznania dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów szkó³ i placówek:

a) prawid³owoœæ dysponowania przyznanymi szkole lub
placówce œrodkami bud¿etowymi oraz pozyskanymi przez szko-
³ê lub placówkê œrodkami pochodz¹cymi z innych Ÿróde³, a tak¿e
gospodarowania mieniem,

b) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych
bezpieczeñstwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

c) przestrzeganie przepisów dotycz¹cych organizacji pra-
cy szko³y i placówki,

d) umiejêtne rozwi¹zywanie znacz¹cych problemów jednostki,
e) wdra¿anie innowacji i programów autorskich,
f) co najmniej dobra ocena pracy szko³y lub placówki,
g) wzorowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego i spraw

administracyjno-gospodarczych,
h) aktywna dzia³alnoœæ na rzecz oœwiaty w œrodowisku.

§ 3. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, w tym na-
uczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze, nie mo¿e
byæ wy¿szy ni¿ 40% jego wynagrodzenia zasadniczego, w ra-
mach œrodków przyznanych przez organ prowadz¹cy szko³ê lub
placówkê.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony,
nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ rok szkolny.

3. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz
okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia wa-
runków, o których mowa w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku do
dyrektora - Zarz¹d Powiatu Kluczborskiego.

4. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielowi, który:
1) przebywa na urlopie zdrowotnym,
2) jest zatrudniony na czas okreœlony (do 6 miesiêcy),
3) powraca z urlopu zdrowotnego, wychowawczego, bez-

p³atnego (nabywa uprawnienia po przepracowaniu 6 miesiêcy)
i innych zwolnieñ,

4) po raz pierwszy podejmuje pracê w szkole (nabywa
uprawnienia po przepracowaniu 6 miesiêcy).

5. Nauczycielowi podejmuj¹cemu pracê w danej szkole z
przeniesienia s³u¿bowego, w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, dyrektor mo¿e utrzymaæ dodatek motywacyjny, jaki otrzy-
mywa³ w poprzednim miejscu pracy, nie d³u¿ej jednak, ni¿ do
koñca okresu na jaki przyznaje siê dodatek motywacyjny w pla-
cówkach oœwiatowych prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

6. Decyzjê o przyznaniu dodatku motywacyjnego wydaje
siê na piœmie, a odpis przechowuje siê w aktach osobowych
nauczyciela.

7. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Dodatek funkcyjny

§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e:

1) dyrektorowi - w wysokoœci od 20% do 50%,
2) wicedyrektorowi - w wysokoœci od 15% do 30%,
3) kierownikowi szkolenia zawodowego - w wysokoœci od

10% do 15%,
4) inne stanowiska okreœlone w statucie szko³y - w wysokoœci

co najmniej 5%
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, w ramach œrodków
przyznanych przez organ prowadz¹cy.

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom, któ-
rym powierzono  obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.

3.  Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoœæ szko³y, liczbê uczniów i od-
dzia³ów, z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stano-
wiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy
szko³y oraz warunki lokalowe, œrodowiskowe i spo³eczne, w ja-
kich szko³a funkcjonuje, ustala:

a) dla dyrektora - Zarz¹d Powiatu Kluczborskiego,
b) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1

pkt 2-4, dyrektor szko³y.
4. Dla dyrektorów szkó³ i placówek oœwiatowych dodatek

funkcyjny i jego wysokoœæ ustala i przyznaje Zarz¹d Powiatu, na
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wniosek Naczelnika Wydzia³u Edukacji Starostwa Powiatowe-
go w Kluczborku.

§ 5. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje  dodatek funkcyjny, z tym ¿e nauczycielowi
któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy - w wysokoœci do 10%,
2) funkcjê doradcy metodycznego - w wysokoœci do 30%,
3) funkcjê koordynatora powiatowego zespo³u doradców

metodycznych i koordynatora sportu szkolnego Powiatu Klucz-
borskiego - w wysokoœci do 35%,

4) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysokoœci do 7% œredniego
wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym mowa w art. 30
ust. 3 Karty Nauczyciela, w ramach œrodków przyznanych przez
organ prowadz¹cy.

2 . Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 i 4, ustala dyrektor szko³y lub placówki, a wysokoœæ dodat-
ku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - Zarz¹d Powia-
tu Kluczborskiego, uwzglêdniaj¹c z³o¿onoœæ zadañ oraz warun-
ki ich realizacji.

§ 6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
§ 4 ust. 1 i 2 oraz w § 5 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o po-
wierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie sta-
nowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przys³u-
guj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w
okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które
nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczy-
ciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funk-
cji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia na-
st¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³a-
ty wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy

§ 7. 1. Przez dodatek za warunki pracy rozumie siê:
a) dodatek za pracê w trudnych warunkach,
b) dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych.

2. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadze-
nie zajêæ okreœlonych w § 6 rozporz¹dzenia.

3. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie
przez nauczycieli zajêæ okreœlonych w § 7 rozporz¹dzenia.

§ 8. 1. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³ugu-
je nauczycielom:

1) szkó³ specjalnych, placówek opiekuñczo-wychowaw-
czych i specjalnego oœrodka szkolno-wychowawczego w wyso-
koœci do 15%,

2) poradni psychologiczno-pedagogicznej w wysokoœci do 8%,
3) szkó³ rolniczych prowadz¹cym zajêcia praktyczne w te-

renie z zakresu produkcji roœlinnej, zwierzêcej i mechanizacji
rolnictwa w wysokoœci do 5%, otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego.

2. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje
nauczycielom szkó³ specjalnych i specjalnego oœrodka szkol-
no-wychowawczego w wysokoœci do 20% pobieranego wyna-
grodzenia zasadniczego.

3. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje
tym nauczycielom, którzy w danym miesi¹cu przepracowali co
najmniej 40 godzin w takich warunkach.

4. W przypadku zbiegu tytu³ów do dodatku za warunki pra-
cy nauczycielowi przys³uguje jeden dodatek w wysokoœci, o któ-
rej mowa w ust. 1 i 2.

§ 9. 1. Wysokoœæ dodatku za warunki pracy ustala na pod-
stawie przydzia³u obowi¹zków na dany rok szkolny:

1) dla dyrektora - Starosta Kluczborski,
2) dla nauczycieli - dyrektor szko³y  w ramach œrodków przy-

znanych przez organ prowadz¹cy.

2. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

Dodatek za wys³ugê lat

§ 10.  1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzo-

wego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie
prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycia prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzy-
muje wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi ina-
czej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci w
pracy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby b¹dŸ
koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wy-
nagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw

§11. 1. Wynagrodzenia za jedn¹ godzinê ponadwymia-
row¹ i godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿e-
niem ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagro-
dzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraŸnego za-
stêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych)
przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru zajêæ ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wy-
chowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach go-
dzin ponadwymiarowych lub doraŸnego zastêpstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ na podstawie art. 42. ust 4a Karty Nauczyciela
wynagrodzenie za godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê
dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasad-
niczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w
godzinach doraŸnego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trud-
nych lub uci¹¿liwych) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowa-
nego wymiaru zajêæ.

3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizo-
wanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2,
ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany
wymiar zajêæ przez 4, 16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w
ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
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4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przy-
s³uguje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolne-
go, rozpoczynania i koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za
dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy. Godziny przypa-
daj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ
z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoœci w
zwi¹zku z:

1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,

nale¿y traktowaæ jak godziny faktycznie zrealizowane.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pra-
cy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub
koñcz¹ w œrodku tygodnia -za podstawê ustalenia godzin po-
nadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie
art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymia-
ru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ
pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy
lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwy-
miarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygo-
dniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielo-
nych w planie organizacyjnym.

6. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹
planowane i odpowiednio udokumentowane zajêcia dydaktycz-
ne i opiekuñczo-wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ in-
nego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za efek-
tywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie wiêcej jed-
nak ni¿ za 4 godziny.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli

§ 12. 1. Œrodki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli w wysokoœci 1% planowanych œrod-
ków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w
rocznym planie finansowym szko³y, z tym, ¿e:

1) 70% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody dy-
rektora,

2) 30% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu
prowadz¹cego, zwane Nagrodami Starosty Kluczborskiego.

2. Kryteria, wysokoœæ i tryb przyznawania nagród nauczy-
cielom zatrudnionym w szko³ach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Kluczborski okreœla "Regulamin przyznawania
nagród nauczycielom" stanowi¹cy Za³¹cznik do uchwa³y
Nr XXXVIII/289/2002 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 czerw-
ca 2002 r., w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania na-
gród nauczycielom.

Dodatek mieszkaniowy

§ 13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿-
szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru go-
dzin w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych - Rolnicze Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego w Bogdañczowicach, Zespole Szkó³
Licealno-Zawodowych w Polanowicach, Domu Dziecka w B¹-
kowie, Domu Dziecka w Bogacicy i posiadaj¹cemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska przys³uguje nauczy-
cielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noœci od liczby  osób w rodzinie uprawnionego nauczy-
ciela, wynosi miesiêcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 2%,
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 3%,
3) przy trzech osobach w rodzinie - 4%,
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie - 5%
œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym

mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w art. 2,  zalicza siê

nauczyciela oraz  wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³-
¿onka oraz dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak-
¿e nauczycielem, stale   z nim zamieszkuj¹cym, przys³uguje tyl-
ko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoœci okreœlonej w
ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹   pracodawcê, który bê-
dzie im wyp³aca³ ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa
w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przy-
znaje dyrektor, a dyrektorowi - Starosta Kluczborski.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje na-
uczycielowi:

1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-
si¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.

7.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:

1) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagro-
dzenie,

2) pobierania zasi³ku spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkole-

nia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku jed-
nak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta by³a umo-
wa o pracê na czas okreœlony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej
ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Przepisy koñcowe

§ 14. Wszelkie zmiany w treœci niniejszego Regulaminu
mog¹ byæ dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustalania.
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z  póŸn. zm./ oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. Nr 70, poz.733 z póŸn.
zm./,  Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr XXXVI/213/02 z dnia
25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2002-2006
oraz zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad miesz-
kaniowy Gminy w Rozdziale VII •ród³a finansowania gospodar-
ki mieszkaniowej w latach 2002-2006 w pkt 2 w miejsce "50%"
wstawia siê "25%".
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Uchwa³a Nr XIII/70/04
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVI/213/02 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie  uchwalenia programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2002 - 2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych

w sk³ad mieszkaniowy Gminy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca  1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 159; z 2002 r. Nr 23  poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Nadaje siê nazwê nowej ulicy po³o¿onej w Chmie-
lowicach  oznaczonej na za³¹czonej mapie stanowi¹cej za³¹cz-
nik nr 1 do niniejszej uchwa³y kolorem czerwonym obejmuj¹cej
dzia³kê  nr 1117/88  km 4 biegn¹cej prostopadle do ulicy Ogro-
dowej    - ul. Tulipanów.

2. Nadaje siê nazwê nowej ulicy po³o¿onej w Chmielowi-
cach oznaczonej na za³¹czonej mapie stanowi¹cej za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y kolorem ¿ó³tym  obejmuj¹cej dzia³kê
nr 1134/88 km 4 biegn¹cej prostopadle do ulicy Ogrodowej    -
ul. Azalii.
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Uchwa³a  Nr X/88/04
Rady Gminy  Komprachcice

z dnia 23 stycznia 2004 r.

w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Chmielowicach.

3. Nadaje siê nazwê nowej ulicy w Chmielowicach ozna-
czonej na za³¹czonej mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do ni-
niejszej uchwa³y kolorem zielonym obejmuj¹cej dzia³kê
nr 1069/108 km 4 biegn¹cej prostopadle do ulicy Ogrodowej
- ul. Ró¿ana.

4. Nadaje siê nazwê nowej ulicy w Chmielowicach ozna-
czonej na za³¹czonej mapie  stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do ni-
niejszej uchwa³y kolorem br¹zowym obejmuj¹cej dzia³kê
468/299 km 4  biegn¹cej prostopadle do ulicy Polnej
-  ul. Kalinowa.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
 Leonard  Pietruszka

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

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

§ 4. Uchwa³a podlega tak¿e og³oszeniu przez jej rozplaka-
towanie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy w Kolo-
nowskiem.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk
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Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym   /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z póŸn. zm./, Rada Powiatu Namys³owskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Namys³owskiego przyjêtego
uchwa³¹ Nr VII/36/99 Rady Powiatu Namys³owskiego z dnia
25 maja 1999 r. - tekst jednolity - uchwa³a Nr  III/37/2002 Rady
Powiatu Namys³owskiego z dnia 30 grudnia 2002 r.  wprowadza
siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

1. W  §  60 ust. 1 pkt 4 skreœla siê zwrot o treœci: "Powia-
towy Inspektorat Weterynarii  w Namys³owie".

396

Uchwa³a Nr XV/138/2004
Rady Powiatu Namys³owskiego

z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Namys³owskiego.

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Namys³owskiego.

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

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

 Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Namys³owskiego

    Antoni P³ócieniczak

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 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 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 168
poz. 1383, z 2003 r. Nr 113 poz. 1069), Rada Miejska w Nysie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nysa na lata 2004-2008, sta-
nowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Uchwa³a Nr XVIII/300/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 grudnia 2003 r.

 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nysa na lata 2004-2008.

                                                                                   Za³¹cznik
do  uchwa³y Nr XVIII/300/03

                      z dnia 29 grudnia 2003 r.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Nysa na lata 2004-2008

Rozdzia³  I
Prognoza wielkoœci oraz stanu technicznego zasobu

mieszkaniowego Gminy Nysa  z podzia³em na lokale socjalne
i pozosta³e lokale mieszkalne

Zasób mieszkaniowy Gminy Nysa stanowi¹ lokale miesz-
kalne znajduj¹ce siê w budynkach bêd¹cych w 100 % w³asno-
œci¹ Gminy, jak równie¿ lokale bêd¹ce we wspó³w³asnoœci tj.:
we wspólnotach mieszkaniowych.

Stan iloœciowy zasobów mieszkaniowych Gminy wraz z
udzia³em we wspólnotach mieszkaniowych przedstawia siê
nastêpuj¹co:
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l.p. Wyszczególnienie  Stan na dzień 30  

   czerwiec 2003r. 

1. Liczba budynków mieszkalnych w 100% komunalnych ( szt. ) 
w tym: 

- Miasto 
- Wieś 

87,5 
 

                   70 
17,5 

2. Liczba lokali mieszkalnych stanowiących wł. Gminy ( szt. ) 
W tym: 

- Miasto 
- Wieś 

1.810 
 

1.712 
                         98 

                
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych stanowiących wł. Gminy ( m2 ) 

w tym: 
- Miasto 
- Wieś 

97.564 
 

93.109 
4.455 

4. Liczba lokali uŜytkowych  stanowiących własność Gminy ( szt. ) 
w tym: 

- Miasto 
- Wieś 

 
 

122 
 

117 
5 

5. Powierzchnia lokali uŜytkowych stanowiących własność Gminy     
( m2 ) 
w tym: 

- miasto  
- wieś 

10.410 
 

9.455 
955 

6. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy ( szt. ) 
w tym: 

- miasto 
- wieś 

238 
 

224 
14 

7. Liczba lokali mieszkalnych we wspólnotach (szt) 
w tym: 

- miasto 
- wieś 

1304 
 

1278 
26 

8.  Liczba lokali uŜytkowych we wspólnotach (szt) 
w tym: 

- miasto 
     -     wieś 

86 
 

81 
5 

 
Prognozowany stan zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa przedstawia poni¿sza tabela:

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

2003 

 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 
1.810 

 

 
1.735 

 
1.665 

 
1.600 

 
1.540 

 
1.480 

 
Liczba lokali komunalnych  
w tym: 
-  liczba lokali socjalnych  

91 
 

 
93 

 
95 

 
155 

 
215 

 
217 

 
Powierzchnia uŜytkowa w  m2 

 
97.564 

 

 
93.521 

 
89.749 

 
86.244 

 
83.010 

 
79.772 
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Prognozê oparto na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:

- corocznie sprzedaje siê lokale mieszkalne (oko³o 100 lokali),
- w kolejnych latach planuje siê adaptacjê 2 budynków zaku-

pionych od Agencji Mienia Wojskowego na lokale socjalne,
- w najbli¿szych latach nast¹pi  przejêcie lokali mieszkal-

nych wraz z najemcami od PKP i  DAEWOO (oko³o 200 lokali).

Wiêkszoœæ mieszkaniowego zasobu Gminy stanowi¹
budynki, których wiek siêga znacznie powy¿ej 50 lat, dlatego te¿
ich stan techniczny jest w chwili obecnej niezadowalaj¹cy, co
wymaga ponoszenia znacznych nak³adów finansowych.

W latach 2004-2008 dochody z czynszów stanowiæ bêd¹
g³ówne Ÿród³a finansowania kosztów utrzymania i poprawy sta-
nu technicznego budynków oraz utrzymania czêœci wspólnej   w
budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Na podstawie corocznie przeprowadzanych przegl¹dów
pod wzglêdem technicznym, ustala siê priorytety remontowe
wed³ug kategorii pilnoœci.

Rozdzia³ II
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wy-

nikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali

Podstawê okreœlenia potrzeb remontowych i moderniza-
cyjnych stanowiæ bêd¹ przegl¹dy techniczne budynków. Dotyczy
to budynków bêd¹cych wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ komunaln¹, jak
równie¿ lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Jako priorytetowe uznaje siê remonty wynikaj¹ce z wymo-
gów bezpieczeñstwa i zagro¿enia ¿ycia.

W pierwszej kolejnoœci realizowane bêd¹ remonty kon-
strukcyjnych elementów budynków  tj.: dachy, stropy, schody.
Sukcesywnie prowadzona bêdzie równie¿ wymiana lub remont
pieców wêglowych (kaflowych). Corocznie bêdzie ustalony
szczegó³owy plan koniecznych remontów uwzglêdniaj¹cy real-
ne mo¿liwoœci finansowe Gminy.

W przypadku lokali komunalnych wchodz¹cych w sk³ad
ma³ych i du¿ych wspólnot mieszkaniowych, remonty i moderni-
zacje uzale¿nione s¹ od planów wspólnot, które ustalaj¹ je na
bazie podjêtych uchwa³. W budynkach stanowi¹cych w 100%
w³asnoœæ Gminy wieloletnie potrzeby w tym zakresie s¹ zdia-
gnozowane natomiast we wspólnotach znane s¹ przewa¿nie
plany remontowe na dany rok kalendarzowy.

Zasad¹ dzia³ania  Gminy we wspólnotach bêdzie racjo-
nalnie wspomaganie w³aœcicieli w ich planach remontowych tj.
d¹¿enie do  obni¿enia bie¿¹cych kosztów utrzymania budynków
a zwiêkszania œrodków na funduszu remontowym.

W przypadku podejmowania przez wspólnoty dzia³añ do-
tycz¹cych np.: zmiany sposobu ogrzewania nieruchomoœci, od-
restaurowywania budynków objêtych nadzorem konserwator-
skim, Gmina bêdzie zmierza³a do udzielania porêczeñ kredyto-
wych oraz wspomaga³a w uzyskaniu pozwoleñ budowlanych a
tak¿e opracowywaniu dokumentacji.

Zestawienie potrzeb remontowych i modernizacyjnych
budynków komunalnych

 
2003 
 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
Zakres  

Remontów 
% % % % % % 

Remont 
balkonów 

 

 
35 

 
30 

 
28 

 
25 

 
23 

 
20 

Remont 
inst. elek. 

 

 
2,8 

 
3 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5 

Remont 
inst. wod.- 

kan 

 
6,2 

 
10 

 
10 

 
8 

 
8 

 
5 

Remont 
elewacji  

 

 
5 

 
10 

 
12 

 
15 

 
17 

 
25 

Wymiana i 
remont 
stolarki 
okiennej 

 
 

19,5 

 
 
18 

 
 
17 

 
 
16 

 
 
15 

 
 
15 

Pozostałe 
remonty 

 

 
31,5 

 
29 

 
30 

 
32 

 
32 

 
30 

Ogółem 100 100 100 100 100 100 
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Dokonane remonty pozwol¹ na utrzymanie zasobu w sta-
nie co najmniej niepogarszaj¹cym siê, a przy ich systematycz-
nej realizacji doprowadza do poprawy stanu technicznego za-
sobu.

Planowany koszt
remontów  i modernizacji

 

Rok 2003 
 

 

Rok 2004 

 

Rok 2005 

 

Rok 2006 

 

Rok 2007 

 

Rok 2008 

Zł zł zł zł zł zł 
 

400.000 
 

 
478.000 

 
556.000 

 
691.200 

 
791.440 

 
608.500 

 
Powy¿sze kwoty zosta³y wyliczone, na podstawie aktual-

nych potrzeb remontowych przy uwzglêdnieniu corocznego wzro-
stu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych.

Planowane koszty mog¹ ulegaæ zmianie, co zostanie
uwzglêdnione w rocznym szczegó³owym planie remontów.

Rozdzia³  III
Planowana sprzeda¿ lokali mieszkalnych

Sprzeda¿ lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu Gminy odbywa siê  w oparciu o ustawê o w³asnoœci
lokali i stosown¹ uchwa³ê Rady Miejskiej w sprawie zasad sprze-
da¿y lokali mieszkalnych z zasobów mienia komunalnego. Zgod-
nie z przyjêtymi zasadami w latach 2004-2008 planuje siê sprze-
daæ ponad 400 mieszkañ.

Lokale zbywane s¹ najemcom na zasadach preferencyj-
nych zachêcaj¹cych  do ca³kowitego wykupu lokali w poszcze-
gólnych budynkach.

Gmina bêdzie d¹¿yæ do posiadania takich zasobów miesz-
kaniowych, które zabezpieczaæ bêd¹ niezbêdn¹ iloœæ lokali so-
cjalnych i lokali przeznaczonych   do wynajmowania zgodnie z
zasadami okreœlonymi w uchwale Rady Miejskiej w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkanio-
wego zasobu Gminy. Ponadto nale¿y d¹¿yæ do zbywania poje-
dynczych mieszkañ w ma³ych i du¿ych wspólnotach mieszka-
niowych, gdzie Gmina ma niewielkie udzia³y.

Prognoza sprzeda¿y mieszkañ komunalnych przedsta-
wia siê nastêpuj¹co:

l.p Rok SprzedaŜ komunalnych 
lokali mieszkalnych/ szt. 

Przewidywana sprzedaŜ komunalnych 
lokali mieszkalnych/ szt. 

1. 2001 177  

2. 2002 80  

3. 2003  80 

4. 2004  100 

5. 2005  100 

6. 2006  100 

7. 2007  80 

8. 2008  80 

 
W zwi¹zku ze zmian¹ uchwa³y Rady Miejskiej w sprawie

zasad sprzeda¿y lokali prognozuje siê wzrost zainteresowania
nabywaniem mieszkañ komunalnych.

Rozdzia³ IV
Zasady polityki czynszowej

1. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
- za lokale komunalne
- za lokale socjalne

2. Obecnie obowi¹zuj¹ca stawka bazowa miesiêcznego
czynszu za lokale komunalne za 1m2 powierzchni u¿ytkowej wy-
nosi 1,80 z³. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi 50%
stawki bazowej tj: 0,90 z³  za  1m2 powierzchni u¿ytkowej mieszkania.

3. Stawki czynszu za 1m2 powierzchni u¿ytkowej mieszkania
ustala Burmistrz Nysy kieruj¹c siê nastêpuj¹cymi zasadami:

a) podwy¿szanie czynszu mo¿e nastêpowaæ zgodnie z ni-
niejszym trybem,

b) polityka czynszowa Burmistrza bêdzie zmierzaæ do stop-
niowego ustalenia czynszów na poziomie umo¿liwiaj¹cym pe³-
ne pokrycie kosztów administracji i remontów bie¿¹cych,

c) podwy¿szanie czynszu nie mo¿e byæ dokonywane czê-
œciej ni¿ co 6 miesiêcy,  natomiast podwy¿ka jednorazowa nie
mo¿e przekroczyæ 10% obowi¹zuj¹cej stawki bazowej,

d) stawka czynszu za lokale mieszkalne uwzglêdniaæ bê-
dzie czynniki obni¿aj¹ce lub podwy¿szaj¹ce wartoœæ u¿ytkow¹ z
uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych kryteriów:
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l.p Kryterium Wartość współczynnika 

1. PołoŜenie budynku * 

                                  Strefa I 

                                  Strefa II 

                                  Strefa III 

 
 0,00 
- 0,10 
- 0,15 

2. PołoŜenie lokalu w budynku 
Poddasze 
Oficyna 

Wspólne uŜytkowanie 

 
- 0,05 
- 0,05 
- 0,05 

3. Ogólny stan techniczny w budynku 
Brak kanalizacji 

 
- 0,05 

4. Kategoria budynku ** 
Kategoria I 
Kategoria II 
Kategoria III 

 
  0,00 
- 0,05 
- 0,15 

5. Budynki wolno stojące  + 0,50 
6. Budynki wybudowane po 1995r +0,40 

 

Stawka czynszu za 1m2 powierzchni u¿ytkowej lokali so-
cjalnych nie mo¿e przekroczyæ 50% stawki bazowej.

Dla lokali socjalnych nie stosuje siê kryteriów zwiêkszaj¹-
cych lub zmniejszaj¹cych stawkê.

4. Zarz¹dzenie Burmistrza ustalaj¹ce podwy¿szon¹ staw-
kê czynszu podaje siê do publicznej wiadomoœci poprzez umiesz-
czenie go na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego.

Rozdzia³ V
 Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami

wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy oraz
przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania mieszkanio-
wym zasobem Gminy

Zarz¹dzanie budynkami, w których wyodrêbniono w³a-
snoœæ lokali, wykonywane  najczêœciej jest przez Zarz¹dy Wspól-
not zgodnie z uchwa³ami w³aœcicieli i przy pomocy administrato-
rów i licencjonowanych zarz¹dców.

Gmina jako w³aœciciel mieszkañ komunalnych jest wspó³-
odpowiedzialna za proces gospodarowania tymi nieruchomo-
œciami na równi z innymi w³aœcicielami.

Lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkanio-
wego zasobu Gminy administruje NTBS Sp. z o.o. w Nysie.

Zasady zarz¹dzania zasobem Gminy Nysa obejmuj¹ m.in.:
- zawieranie umów najmu lokali,
- zawieranie umów o dostawê:
· energii cieplnej,
· zimnej wody i odbioru œcieków kanalizacyjnych,
· wywozu nieczystoœci sta³ych i p³ynnych,
- zawieranie umów dotycz¹cych anten telewizyjnych,
- sprawowanie kontroli wykonywania warunków tych umów

przez dystrybutorów,
- naliczanie, inkasowanie i windykowanie czynszów i op³at

niezale¿nych od w³aœciciela,

- wspó³dzia³anie z najemcami w zakresie przebudowy
pomieszczeñ mieszkalnych, zagospodarowania terenów wokó³
budynków.

Zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych Gmina jest
zobowi¹zana og³osiæ przetarg na zarz¹dzanie, co obecnie uczy-
niono.

Wy³oniony w drodze przetargu licencjonowany zarz¹dca
bêdzie zarz¹dza³ ca³oœci¹ zasobu mieszkaniowego Gminy.

Rozdzia³ VI
•ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej

Obecnie podstawê dochodów na finansowanie gospo-
darki mieszkaniowej stanowi¹:

- wp³ywy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych,
- wp³ywy z czynszów za dzier¿awê lokali u¿ytkowych,
- czêœæ œrodków pozyskanych ze sprzeda¿y lokali miesz-

kalnych.
Wp³ywy z czynszu za lokale komunalne, mieszkalne i u¿yt-

kowe wynosz¹ rocznie oko³o 2.200 000 z³.
Dla poprawy z³ego stanu technicznego komunalnego za-

sobu mieszkaniowego zasadne  jest stworzenie tzw. zamkniê-
tego obiegu finansowania gospodarki mieszkaniowej,    co ozna-
cza, i¿ œrodki uzyskane ze sfery mieszkaniowej powinny byæ prze-
znaczone na sferê  mieszkaniow¹.

Powy¿sze za³o¿enia przyjmuje siê jako docelowe, ale bêd¹
one realizowane etapami.

Jednym z etapów bêdzie przyjêcie zasady przeznaczenia
œrodków ze sprzeda¿y mieszkañ na wykonanie niezbêdnych ro-
bót remontowych w budynkach komunalnych.

Rozdzia³  VII
Wysokoœæ wydatków w z³otych, z podzia³em na koszty

bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty moder-
nizacji lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad mieszkanio-
wego zasobu Gminy, koszty zarz¹du nieruchomoœciami wspól-
nymi, których Gmina jest jednym ze wspó³w³aœcicieli

*   wykaz ulic okreœlaj¹cy poszczególne strefy stanowi in-
tegraln¹ czêœæ niniejszego  za³¹cznika.

** podzia³ ze wzglêdu na wyposa¿enie w urz¹dzenia tech-
niczne, instalacje oraz ich stan.
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2003 

 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 
Koszty utrzymania zasobu 
komunalnego 
 zł zł zł zł zł zł 
Koszty bieŜącej eksploatacji  
 
 

 
489.484 

 
489.484 

 
489.484 

 
458.891 

 
458.891 

 
458.891 

Koszty remontów i 
modernizacji 
 

 
400.000 

 
478.000 

 
556.000 

 
691.200 

 
791.440 

 
608.500 

Koszty zarządu 
nieruchomością wspólną 
 

 
1.710.510 

 
1.597.041 

 
1.497.226 

 
1.403.649 

 
1.315.921 

 
1.254.334 

 

Razem  

 

 

2.599.994 

 

2.564.525 

 

2.542.710 

 

2.554.740 

 

2.566.252 

 

2.321.725 

 

Na koszty utrzymania zasobu komunalnego sk³adaj¹ siê:
1) koszty bie¿¹cej eksploatacji, w tym :
- koszty utrzymania w nale¿ytym  stanie  sanitarno- po-

rz¹dkowym i ich otoczenia,
- koszty utrzymania terenów zielonych,
- koszty utrzymania posesji w okresie zimowym,
- koszty wymaganych przepisami prawa przegl¹dów tech-

nicznych budynków, instalacji i lokali ,
- koszty konserwacji usuwania awarii urz¹dzeñ wyposa-

¿enia technicznego,
- koszty remontów bie¿¹cych budynków, lokali, pomiesz-

czeñ wspólnego u¿ytku i urz¹dzeñ technicznych,
- koszty napraw przy³¹czy sieciowych
- koszty zabezpieczenia budynków w przypadku wyst¹pie-

nia zdarzeñ losowych i klêsk ¿ywio³owych.
2) koszty wynagrodzenia  zarz¹dcy,
3) zaliczki na fundusz remontowy,
4) koszty remontów kapitalnych i modernizacji.

Rozdzia³  VIII
Planowane dzia³ania w celu poprawy, wykorzystania i ra-

cjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Jako priorytetowe okreœla siê nastêpuj¹ce dzia³ania:
1) stopniowa racjonalizacja i urealnienie op³at czynszu za

lokale mieszkalne,
2) racjonalne gospodarowanie œrodkami z bud¿etu Gmi-

ny przeznaczonymi na utrzymanie gminnego zasobu mieszka-
niowego,

3) poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych,
4) udzielanie bonifikat dla najemców zg³aszaj¹cych chêæ

wykupu mieszkania,
5) d¹¿enie do sprzeda¿y lokali znajduj¹cych siê w budyn-

kach wspólnot mieszkaniowych  z udzia³em Gminy.

* Wykaz ulic i obszarów okreœlaj¹cych poszczególne strefy

STREFA I:

- Aleja Wojska Polskiego (do Brodziñskiego)
- Armii Krajowej
- Adama Asnyka
- Batalionów Ch³opskich

- Józefa Bema
- Bielawska
- Biskupa Jaros³awa
- Bohaterów Warszawy
- Boles³awa Krzywoustego
- Bracka
- Celna
- Daniela Chodowieckiego
- Henryka D¹browskiego
- Micha³a Drzyma³y
- Josepha von Eichendorfa
- Emilii Gierczak
- Forteczna
- Fryderyka Szopena
- Franciszkañska
- Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego
- Gen. W³adys³awa Andersa
- Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego
- Gen. Stanis³awa Maczka
- Gen. Tadeusza Okulickiego
- Gen. Kazimierza Sosnkowskiego
- G³ucho³aska (do Zwyciêstwa)
- Grodkowska
- Karola Miarki
- Andrzeja Kmicica
- Kolejowa
- Komisji Edukacji Narodowej
- Janusza Korczaka
- Augustyna Kordeckiego (do Franciszkañskiej)
- Juliusza Kossaka
- Tadeusza Koœciuszki
- Kowalska
- Krakowska
- Kramarska
- Ignacego Krasickiego
- Józefa Kraszewskiego
- Królowej Jadwigi
- Ksiêdza Józefa K¹dzio³ki
- Kupiecka
- Janusza Kusociñskiego
- Stanis³awa Ligonia
- 11 Listopada
- Waleriana £ukasiñskiego
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- Karola Marcinkowskiego
- Marii Merkert
- Marsza³ka Rydza Œmig³ego
- Jana Matejki
- Mariacka
- Adama Mickiewicza
- Stanis³awa Moniuszki
- Mostowa
- Cypriana Norwida
- Ogrodowa
- W³adys³awa Orkana
- Parkowa
- Partyzantów
- Piastowska
- Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego (do wiaduktu)
- Plac Kiliñskiego
- Plac Koœcielny
- Plac Staromiejski
- Prudnicka
- Boles³awa Prusa
- Rac³awicka
- Rynek
- Rynek Garncarski
- Henryka Siemiradzkiego
- S³owiañska
- Jana Sobieskiego
- 22 stycznia
- Majora Henryka Sucharskiego
- Sudecka

Na podstawie art. 39 ust.  4 ustawy z dnia 8 marca
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 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71
poz. 734,  z 2002 r. Nr 216 poz. 1826, z 2003 r. Nr 203 poz. 1966),
Rada Miejska w Nysie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Upowa¿nia siê Pani¹ Izabellê Jurewicz, Dyrektora
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Nysie, do za³atwiania indywidu-
alnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie przy-
znawania dodatków mieszkaniowych w drodze decyzji admini-
stracyjnych.

2. Upowa¿nienie wa¿ne jest przez okres pe³nienia przez
wymienion¹ wy¿ej osobê funkcji Dyrektora Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Nysie.

- Szlak Chrobrego
- Karola Szymanowskiego
- Œw. Piotra
- Teatralna
- Tkacka
- Torowa
- Toruñska
- Towarowa
- Kornela Ujejskiego
- Wa³owa
- Wandy Pawlik
- Warszawska
- Wicentego Pola
- Wita Stwosza
- Wolnoœci
- Wroc³awska
- Zjednoczenia
- Zwyciêstwa
- ¯wirki i Wigury

STREFA II:

Pozosta³e ulice w granicach administracyjnych miasta.

STREFA III:

So³ectwa wchodz¹ce w sk³ad Gminy  Nysa.
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Uchwa³a Nr XVIII/302/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie upowa¿nienia Dyrektora Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Nysie do wydawania decyzji administracyjnych
 w sprawach z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych.

§ 2. W sprawach wszczêtych, w których postêpowanie
administracyjne nie zosta³o zakoñczone przed dniem wejœcia w
¿ycie niniejszej uchwa³y, organem w³aœciwym do ich za³atwie-
nia jest Dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Nysie.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy
oraz Dyrektorowi Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Nysie.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w
Nysie oraz w siedzibie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Nysie.

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

Przewodnicz¹cy
         Rady Miejskiej

       Zbigniew Szlempo
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Na podstawie  art. 12 ust. 1  ustawy  z dnia 26 paŸdziernika
1982 r.  o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi  (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z póŸn.  zm.),  Rada
Gminy w Olszance  uchwala,  co  nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê  na terenie Gminy 24  punkty sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z  wyj¹tkiem piwa) , przeznaczonych do spo¿ycia  poza miej-
scem sprzeda¿y oraz w miejscu sprzeda¿y.
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Uchwa³a Nr XII/141/2003
Rady Gminy w Olszance

z dnia 18 grudnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia  na terenie Gminy liczby punktów sprzeda¿y napojów  alkoholowych   zawieraj¹cych  powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y  jak i w miejscu sprzeda¿y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy Ol-
szanka.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Na podstawie  art.12 ust. 2  ustawy  z dnia 26 paŸdziernika
1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu  alkoholi-
zmowi  (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231), Rada Gminy w Ol-
szance  uchwala,   co   nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê zasady usytuowania  na terenie Gminy
miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych w brzmie-
niu stanowi¹cym  za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ol-
szanka.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz
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Uchwa³a Nr XII/142/2003
Rady Gminy w Olszance

z dnia 18 grudnia 2003 r.

  w sprawie  ustalenia  zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzeda¿y  i podawania napojów alkoholowych

                                                           Za³¹cznik
                                 do uchwa³y Nr XII/142/2003

                                                          Rady Gminy w Olszance
                                               z dnia 18 grudnia 2003 r.

Zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzeda-
¿y i podawania  napojów alkoholowych.

1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych odbywaæ siê mo¿e w
punktach sprzeda¿y, które usytuowane s¹ w odleg³oœci nie koli-
duj¹cej z dzia³alnoœci¹ i funkcjonowaniem obiektów u¿yteczno-
œci publicznej tj. szkó³, przedszkoli, placówek s³u¿by zdrowia,
kultu religijnego, przystanków autobusowych (min. 25m).

2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych na czas trwania im-
prez okolicznoœciowych mo¿e odbywaæ siê na boiskach sporto-
wych, w œwietlicach wiejskich, remizach stra¿ackich i innych.

3. Stoisko z napojami alkoholowymi w sklepach spo¿yw-
czych powinno byæ wyraŸnie wydzielone np. osobny  rega³ od-
dzielony od innych artyku³ów.
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Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,  z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,  z 2001 r.
Nr 5,  poz. 42,  Nr 14,  poz. 124,  Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) - Rada Miasta Opola posta-
nawia:

§ 1. Uchwaliæ miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu w rejonie ulic: Gawêdy, Jana Sobieskiego i
Grodzkiej w Opolu.

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie ulic: Gawêdy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w
Opolu sk³ada siê z:

1) ustaleñ planu zawartych w uchwale,
2) rysunku planu na mapie w skali 1 : 1000, stanowi¹ce-

go za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

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

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

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miasta Opola,

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1 : 1000,     stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y,

4)  przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ aktu-
alne w momencie realizacji niniejszej uchwa³y przepisy ustaw
wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe oraz ogranicze-
nia w dysponowaniu terenami wynikaj¹ce z prawomocnych de-
cyzji administracyjnych,

5)przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia (funkcji) terenu, które powinno prze-
wa¿aæ na danym terenie lub dzia³ce, okreœlonym  symbolem
literowym i wyznaczonym obowi¹zuj¹cymi lub orientacyjnymi li-
niami   rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu,

6) przeznaczeniu towarzysz¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia  terenu innego ni¿ podstawowe, któ-
re uzupe³nia i wzbogaca funkcjê podstawow¹  danego terenu
lub obiektu i mo¿e byæ okreœlone symbolem literowym w nawia-
sach i liniami rozgraniczaj¹cymi  wewnêtrznego podzia³u,

7)  przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu innego ni¿ podstawowe, któ-
re uzupe³nia lub zastêpuje funkcjê podstawow¹,

8) urz¹dzeniach  budowlanych - nale¿y przez to rozumieæ

urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ u¿ytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy³¹cza i urz¹dze-
nia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia œcieków,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod œmietniki,

9)  obiektach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
budynki pomocnicze, gospodarcze, obiekty ma³ej architektury
oraz inne obiekty pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê  wobec funkcji podsta-
wowych terenu lub budynku, a tak¿e lokale u¿ytkowe,

10) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ tere-
ny w obrêbie linii rozgraniczenia ulicy, placu z zawrotnic¹, par-
kingu publicznego, wydzielonego ci¹gu pieszego, ci¹gu pieszo-
jezdnego, œcie¿ki rowerowej, a tak¿e terenów zieleni publicznej
i us³ug publicznych,

11)  liniach zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ linie re-
gulacyjne okreœlaj¹ce usytuowanie budynków wzglêdem linii
rozgraniczaj¹cych (granic) dzia³ki, pasa ulicy, lub drogi okreœlo-
ne rysunkowo lub wymiarowo na rysunku planu lub w tekœcie
uchwa³y planu; linie zabudowy okreœlone planem nale¿y rozu-
mieæ jako przednie linie zabudowy, linie takie mog¹ byæ okreœlo-
ne dodatkowo jako tylne lub boczne,

Rodzaj linii zabudowy i ich okreœlenie plan ustala nastê-
puj¹co:

a) linie nieprzekraczalne tj. okreœlaj¹ce najmniejsz¹, do-
puszczon¹ planem odleg³oœæ od ulicy lub granicy dzia³ki, której
nowo projektowany lub przebudowywany  budynek nie mo¿e
przekroczyæ z wyj¹tkiem elementów wymienionych pod lit. b,

b) dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy przez oka-
py i gzymsy budynku o nie wiêcej ni¿ 0,5 m, a przez takie ele-
menty budynku jak np.: balkony, galerie, werandy, wykusze, tara-
sy lub schody zewnêtrzne o nie wiêcej ni¿ 1,0 m,

c) istniej¹c¹ liniê zabudowy na przeznaczonej do zabudo-
wy dzia³ce wyznaczaj¹ lica zasadniczej bry³y dwu s¹siednich
istniej¹cych budynków usytuowanych w tej samej, zgodnej z
przepisem odrêbnym, odleg³oœci od linii rozgraniczaj¹cej ulicy
(lub krawêdzi jezdni), lub w przypadku nierównej odleg³oœci od
ulicy, liniê zabudowy wyznacza istniej¹cy budynek bardziej od-
dalony od pasa ulicy lub drogi,

d) w przypadkach nie objêtych regulacj¹ planu i wyjaœnie-
niami przedstawionymi w lit. b i c ustalenie linii zabudowy nale¿y
dokonaæ w drodze indywidualnej analizy i uzasadniæ w projek-
cie budowlanym,

12) zabudowie jednorodzinnej - rozumie siê przez to bu-
dynek (lub zespó³ budynków) wolno stoj¹cy jednorodzinny na
wydzielonej dzia³ce albo budynek w zabudowie bliŸniaczej, sze-
regowej lub grupowej na wydzielonych dzia³kach, s³u¿¹cy za-
spokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹cy konstrukcyj-
nie samodzieln¹ ca³oœæ, w którym dopuszcza siê wydzielenie
nie wiêcej ni¿ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu u¿ytkowego o powierzchni ca³kowitej nie
przekraczaj¹cej 30 procent powierzchni ca³kowitej budynku wraz
z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych w nich rodzin bu-
dynkami gara¿owymi i  gospodarczymi, urz¹dzeniami budowla-
nymi i zieleni¹,

13) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ ogólnodostêpny
lokal u¿ytkowy, budynek u¿ytecznoœci publicznej, zespó³ takich
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Uchwa³a Nr XXV/212/04
Rady Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Gawêdy, Jana
Sobieskiego i Grodzkiej  w Opolu.
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budynków lub teren przeznaczony do u¿ytkowania dla funkcji
publicznych: kultury, administracji, obs³ugi bankowej, poczty, te-
lekomunikacji, handlu, gastronomii, rzemios³a oraz innych po-
dobnych funkcji,

14) lokalu u¿ytkowym - rozumie siê przez to czêœæ budyn-
ku, wydzielon¹ sta³ymi przegrodami budowlanymi albo ca³y bu-
dynek nie bêd¹cy mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym,
a tak¿e gospodarczym i przeznaczony na cele prowadzenia
us³ug, wytwórczoœci lub innej dzia³alnoœci gospodarczej,

15) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie siê przez
to grunt rodzimy pokryty  roœlinnoœci¹ oraz wodê powierzchniow¹
na dzia³ce budowlanej,

16) odleg³oœciach i strefach ograniczeñ zabudowy - na-
le¿y przez to rozumieæ ograniczenia wywo³ane obecnoœci¹ lub
dzia³aniem istniej¹cych i planowanych funkcji terenu, urz¹dzeñ
i sieci technicznych, wymagaj¹cych zachowania odleg³oœci od
innych funkcji lub terenów stosownie do wymaganych standar-
dów technicznych,

17) zagro¿eniach i uci¹¿liwoœciach - nale¿y przez to ro-
zumieæ zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo do-
kuczliwe dla pobytu ludzi w budynku lub na otaczaj¹cym terenie,
przekraczaj¹ce standardy okreœlone w przepisach odrêbnych, a
w szczególnoœci: szkodliwe promieniowanie i oddzia³ywanie pól
elektromagnetycznych, ha³as i wibracje, zanieczyszczenie po-
wietrza, zanieczyszczenie gruntu, wód, zalewanie wodami,

18)  œrodowisku - nale¿y przez to rozumieæ ogó³ elemen-
tów przyrodniczych, w tym tak¿e przekszta³conych w wyniku dzia-
³alnoœci cz³owieka, a w szczególnoœci: powierzchniê ziemi, ko-
paliny, wody, powietrze, zwierzêta i roœliny, krajobraz oraz klimat,

19) znacz¹cym oddzia³ywaniu na œrodowisko - nale¿y
przez to rozumieæ oddzia³ywania rodzaju przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, które wymagaj¹ spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko oraz oddzia³y-
wania rodzaju przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dze-
nia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko mo¿e byæ wymagany,

20) walorach krajobrazowych i kulturowych œrodowi-
ska - nale¿y przez to rozumieæ  wartoœci ekologiczne, estetycz-
ne, widokowe i kulturowe terenu i zwi¹zanych z nim elementów
przyrodniczych, ukszta³towanych przez si³y przyrody lub w wyniku
dzia³alnoœci cz³owieka,

21) powierzchni sprzeda¿y - nale¿y przez to rozumieæ tê
czêœæ ogólnodostêpnej powierzchni obiektu handlowego sta-
nowi¹cego ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹, przeznaczonego do
sprzeda¿y detalicznej, w której odbywa siê bezpoœrednia sprze-
da¿ towarów (bez wliczania do niej powierzchni us³ugi i gastro-
nomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza siê po-
wierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawo-
wej itp.).

§ 4. Ustalenia ogólne planu:
1. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi ogó-

³em oko³o  21,750  ha.

2. Plan przeznacza na cele nierolnicze grunty rolne klasy V
i VI, grunty zabudowane   i  zurbanizowane, nieu¿ytki, grunty pod
wodami Ws i W o ³¹cznej powierzchni 4,38 ha oraz grunty klasy
IV o ³¹cznej powierzchni  3,15 ha, dla których uzyskano zgodê na
zmianê przeznaczenia  na cele nierolnicze, w tym:

1)   grunty orne R IV a i b o powierzchni 2,54 ha,
2)   ³¹ki o powierzchni                                       0,58 ha,
3)   pastwiska PIV b  o powierzchni              0,03 ha.

3. Ustalenia planu s¹ spójne  z polityk¹ przestrzenn¹ i z
zasadami rozwoju okreœlonymi w Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola.

4. Ustaleniami obowi¹zuj¹cymi planu s¹  ustalenia tek-
stu uchwa³y, oznaczenia rysunku planu wniesione na mapê oraz
wyszczególnione i opisane w wykazie oznaczeñ na  rysunku
planu i obejmuj¹ce wymienione ni¿ej grupy oznaczeñ i ustaleñ:

1) granice planistyczne;  linie rozgraniczaj¹ce - œciœle okre-
œlone,  linie podzia³u wewnêtrznego terenów - œciœle okreœlone
i zasady podzia³u terenów nowo przeznaczanych pod inwesto-
wanie; linie zabudowy - nieprzekraczalne,

2) oznaczenia i granice obiektów i obszarów objêtych
ochron¹ prawn¹:

a) obiekty wpisane do ewidencji zabytków województwa
opolskiego,

b) ustalona planem strefa ochrony konserwatorskiej "B",
3) granice obszarów i stref ograniczonego u¿ytkowania:
a) obszar zagro¿enia powodzi¹, objêty w roku 1997 zale-

wem rzeki Odry,
b) strefy ograniczeñ zabudowy od linii elektroenergetycz-

nych wysokiego napiêcia,
c) strefa ograniczeñ zabudowy mieszkaniowej od ulicy kla-

sy KZ ze wzglêdu na ha³as komunikacyjny,
4) przeznaczenie terenów o ró¿nym sposobie u¿ytkowa-

nia oznaczone symbolami literowymi i wydzielone liniami roz-
graniczaj¹cymi, wg rodzajów:

a) tereny mieszkalnictwa - MN, M/U,
b) tereny us³ug - U (wg rodzajów),
c) tereny - us³ug wytwórczych i sk³adów hurtowych - UW,
d) tereny oœrodków produkcji hodowlanej -RHO,
e) tereny zieleni - ZP, ZR, ZI,
f) tereny komunikacji - KZ, KD, KY, KX, KR, KP,
g) tereny infrastruktury technicznej:
-  osadnik-separator wód deszczowych - NO-1,
-   przepompownie œcieków -   NO-2,
-  separator wód deszczowych -   NO-3,
usytuowanie orientacyjne poza obszarem planu
                                                                   (NO-2 i NO-3),
-  stacje transformatorowe - EE,
h) tereny wód - W.

5.  Tereny planowanego przeznaczenia oznaczone wg za-
sad ust. 4 pkt 4, dwoma lub kilkoma symbolami oddzielonymi
przecinkiem mog¹ byæ przeznaczone pod ka¿d¹ z okreœlonych
funkcji lub wszystkie funkcje w dowolnych proporcjach zajêcia
terenu,  pod warunkiem zachowania pozosta³ych zasad zago-
spodarowania terenu ustalonych niniejszym planem.

6. Dopuszcza siê dokonywanie wydzieleñ geodezyjnych w
miejscach innych ni¿ okreœlone zosta³y na rysunku planu linia-
mi rozgraniczaj¹cymi - orientacyjnymi i liniami wewnêtrznego
podzia³u - orientacyjnymi pod warunkiem: zachowania ustalo-
nego planem przeznaczenia terenu, zapewnienia dostêpu do
drogi (ulicy) publicznej ka¿dej z wydzielanych nieruchomoœci oraz
spe³nienia obowi¹zuj¹cych warunków, jakim powinny odpowia-
daæ budynki i ich usytuowanie, a tak¿e zapewnienie ustalonej
planem iloœci miejsc postojowych na ka¿dej z dzia³ek.

§ 5. Przeznaczenie terenów:
1. MN - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tere-

ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami oraz urz¹-
dzeniami budowlanymi, obiektami towarzysz¹cymi i  zieleni¹.

Na terenach tych:
1) ustala siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê ist-

niej¹cych budynków   mieszkalnych, gospodarczych i gara¿y, wg
okreœlonych planem standardów,

2) przeznacza siê wolne dzia³ki na budowê nowych bu-
dynków mieszkalnych, jednorodzinnych wolno stoj¹cych,
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3) dopuszcza siê wprowadzenie us³ug wbudowanych w
budynki mieszkalne nie przekraczaj¹cych  30 % powierzchni
ca³kowitej tego budynku mieszkalnego,

4) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko, powodowaæ zagro¿enia i uci¹¿-
liwoœci lub zwiêkszyæ zapotrzebowanie na wodê w sposób na-
ruszaj¹cy równowagê poboru wody z lokalnego wodoci¹gu,

5) ustala siê zakaz realizacji obiektów wymagaj¹cych wie-
lokrotnej obs³ugi transportowej (ponad 2 kursy na dobê) oraz
ciê¿kiego transportu dostawczego (ponad 3,5 tony),

6) intensywnoœæ zabudowania i utwardzenia dzia³ek okre-
œla siê do 50 %  (w tym: budynki, nawierzchnie utwardzone,
dojœcia, dojazdy i parkingi, tarasy i trwa³e urz¹dzenia rekreacyj-
ne), pozosta³¹ czêœæ dzia³ki nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biolo-
gicznie,

7) parkingi i gara¿e powinny byæ zlokalizowane na terenie
posesji, na której obiekt bêdzie wznoszony, w iloœciach 1 - 2
stanowisk /mieszkanie; a dodatkowo dla us³ug w iloœci okre-
œlonej w § 9, ust. 4, pkt 1.

2. M/U - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tere-
ny zabudowy mieszkaniowej z us³ugami oraz  urz¹dzeniami
budowlanymi, obiektami  towarzysz¹cymi i zieleni¹.

Na  terenach tych:
1) przeznacza siê wolne tereny pod lokalizacjê budynków

mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych z us³ugami
wbudowanymi, wolno stoj¹cymi lub us³ug na terenach zabudo-
wy mieszkaniowej istniej¹cej, o powierzchni nie przekraczaj¹-
cej  60%  powierzchni ca³kowitej budynków na dzia³ce (w tym
budynków gospodarczych),

2) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko, powodowaæ zagro¿enia i uci¹¿-
liwoœci lub zwiêkszyæ zapotrzebowanie na wodê w sposób na-
ruszaj¹cy równowagê poboru wody z lokalnego wodoci¹gu,

3) ustala siê zakaz realizacji obiektów wymagaj¹cych wie-
lokrotnej obs³ugi trans-portowej (ponad 2 kursy na dobê) oraz
ciê¿kiego transportu dostawczego (ponad 3,5 tony),

4) intensywnoœæ zabudowania i utwardzenia dzia³ek okre-
œla siê do 80 % (w tym: budynki, nawierzchnie utwardzone, doj-
œcia, dojazdy i parkingi, tarasy i trwa³e urz¹dzenia rekreacyjne),
pozosta³¹ czêœæ dzia³ki nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie,

5) parkingi i gara¿e powinny byæ zlokalizowane na terenie
posesji, na której obiekt bêdzie wznoszony, w iloœciach 1-2 sta-
nowisk/mieszkanie; a dodatkowo dla us³ug w iloœci okreœlonej
w § 9  ust. 4  pkt 2.

3. U - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tereny
us³ug na wydzielonych dzia³kach z urz¹dzeniami budowlanymi,
obiektami towarzysz¹cymi i zieleni¹:

a)  us³ugi handlu - poni¿ej 2000 m2 powierzchni sprzeda¿y
                                                                                                                         -  UH,

b)  us³ugi gastronomii - UG.

Na terenach tych:
1) wolne tereny lub dzia³ki przeznacza siê, stosownie do

okreœlonego w planie   przeznaczenia  terenu  pod  zabudowê
us³ugow¹,

2) istniej¹ce obiekty i zespo³y us³ugowe oraz obiekty to-
warzysz¹ce mog¹ podlegaæ remontom, rozbudowie i przebudo-
wie oraz zmianie sposobu u¿ytkowania budynków pod warun-
kiem utrzymania podstawowego przeznaczenia terenu,

3) dopuszcza siê zmianê rodzaju us³ug, zgodnie z wymo-
gami przepisów odrêbnych,

4) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko i wymagaj¹cych lub mog¹cych
wymagaæ sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko,

5) intensywnoœæ zabudowania i utwardzenia dzia³ek okre-
œla siê do 80 % (w tym: budynki, nawierzchnie utwardzone, doj-
œcia, dojazdy i parkingi, tarasy i trwa³e urz¹dzenia rekreacyjne),
pozosta³¹ czêœæ dzia³ki nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicz-
nie,

6)  parkingi i gara¿e dla wszystkich planowanych lub prze-
budowywanych  budynków  powinny byæ zlokalizowane na tere-
nie posesji, na której obiekt zostaje zlokalizowany, w iloœciach
okreœlonych w § 9  ust. 4  pkt  3,

7) rozwi¹zanie wewnêtrznej komunikacji ko³owej w obrê-
bie dzia³ki powinno umo¿liwiaæ parkowanie pojazdów osobo-
wych i ciê¿arowych oraz wjazd i wyjazd samochodów przodem.

4.  UW - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - us³ug
wytwórczych, warsztatów, magazynów i sk³adów z urz¹dze-
niami budowlanymi, obiektami towarzysz¹cymi i zieleni¹.

Na terenach  tych:
1) dopuszcza siê remonty, rozbudowê i przebudowê oraz

zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów wytwórczych i technicz-
nych oraz obiektów towarzysz¹cych pod warunkiem utrzymania
podstawowego przeznaczenia terenu,

2) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko i wymagaj¹cych lub mog¹cych
wymagaæ sporz¹dzenia raportu o  oddzia³ywaniu na œrodowi-
sko oraz obiektów wodoch³onnych, których zapotrzebowanie na
wodê mo¿e zwiêkszyæ jej pobór w sposób naruszaj¹cy równo-
wagê lokalnego wodoci¹gu komunalnego,

3) ustala siê obowi¹zek ograniczenia emisji zanieczysz-
czeñ, substancji z³owonnych i zak³ócania œrodowiska dla obiek-
tów istniej¹cych do granic terenu oznaczonego  symbolem UW,

4) realizacja nowych obiektów wymaga wyposa¿enia te-
renu w urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne oraz odpowied-
nie do potrzeb urz¹dzenia do neutralizacji œcieków,

5) parkingi lub gara¿e nale¿y lokalizowaæ na terenie dzia³-
ki, na której obiekt bêdzie wznoszony, w iloœciach okreœlonych w
§ 9  ust. 4  pkt 4,

6) rozwi¹zanie wewnêtrznej komunikacji ko³owej w obrê-
bie dzia³ki powinno umo¿liwiaæ parkowanie pojazdów osobo-
wych i ciê¿arowych oraz wjazd i wyjazd samochodów przodem,

7) zakazuje siê realizacji budynków mieszkalnych, z wyj¹t-
kiem pojedynczych mieszkañ wbudowanych (dla w³aœciciela lub
osób dozoruj¹cych obiekt), dopuszczonych  na podstawie prze-
pisów odrêbnych,  dla których nie wymaga siê  uwzglêdnienia
standardów ochrony œrodowiska w³aœciwych dla terenów o funk-
cji mieszkaniowej.

5. RHO - ustala siê:
a) jako przeznaczenie podstawowe - teren fermy hodow-

lanej drobiu z obsad¹ do  200 du¿ych jednostek przeliczenio-
wych inwentarza (DJP) wraz urz¹dzeniami    budowlanymi, obiek-
tami towarzysz¹cymi i zieleni¹,

b) jako przeznaczenie towarzysz¹ce - teren us³ug handlu -
(UH) i teren us³ug  wytwórczych - (UW).

 Na terenie tym:
1) dopuszcza siê realizacjê obiektów dla chowu drobiu

mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na  œrodowisko i wymagaj¹-
cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko pod
warunkiem wprowadzenia skutecznych ograniczeñ negatywne-
go oddzia³ywania obiektów hodowlanych fermy na istniej¹ce i
planowane tereny mieszkaniowe,

2) dopuszcza siê remonty, rozbudowê i przebudowê oraz
zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów podstawowych tj. kurni-
ków z obsad¹ do 50 000 sztuk, tj. do 200 DJP niosek oraz bu-
dynków towarzysz¹cych pod warunkiem utrzymania podstawo-
wego przeznaczenia terenu,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 16             Poz. 401- 1210 -

3)  ustala siê zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych
powodowaæ zagro¿enia i uci¹¿liwoœci na terenie i w jego s¹-
siedztwie oraz obiektów wodoch³onnych, których zapotrzebowa-
nie na wodê mo¿e zwiêkszyæ pobór w sposób mog¹cy naruszyæ
równowagê dostawy wody z lokalnego wodoci¹gu,

4)  ustala siê obowi¹zek ograniczenia emisji zanieczysz-
czeñ, substancji z³owonnych i  zak³ócania œrodowiska przez ist-
niej¹ce i planowane obiekty hodowlane do    granic terenu ozna-
czonego symbolem RHO,

5) realizacja nowych obiektów wymaga wyposa¿enia te-
renu w urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne oraz odpowied-
nie do potrzeb urz¹dzenia do neutralizacji œcieków,

6)  parkingi lub gara¿e nale¿y lokalizowaæ na terenie dzia³-
ki, na której obiekt bêdzie wznoszony, w iloœciach okreœlonych w
§ 9  ust. 4  pkt  4,

7) rozwi¹zanie wewnêtrznej komunikacji ko³owej w obrê-
bie dzia³ki powinno umo¿liwiaæ parkowanie pojazdów osobo-
wych i ciê¿arowych oraz wjazd i wyjazd samochodów przodem,

8) zakazuje siê realizacji budynków mieszkalnych lub
mieszkañ na terenie przeznaczenia RHO,

9)  dopuszcza siê zmianê przeznaczenia terenu na cele
us³ug handlu - UH  lub us³ug wytwórczych - UW na warunkach
odpowiadaj¹cych ustaleniom w pkt 3 - 7.

6. W - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe  - tere-
ny wód otwartych - stawy  powyrobiskowe.

Na terenach tych:
1) okreœla siê u¿ytkowanie wód dla potrzeb hodowlanych

gospodarki rybnej i wêdkarstwa; dopuszcza siê wykorzystanie
stawów dla celów ograniczonej rekreacji,

2) nakazuje siê bezwzglêdnie chroniæ:
a) wody stawu przed jakimkolwiek zanieczyszczeniem,
b) istniej¹ce zadrzewienia oraz siedliska roœlin wodnych i

przybrze¿nych,
3) nale¿y zapewniæ dostêp do brzegów zbiorników dla wy-

konywania bie¿¹cych robót lub jego odbudowy.

7. ZR - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tere-
ny zieleni rekreacyjnej wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.

Na terenach tych:
1) nale¿y zachowaæ podstawowe przeznaczenie terenu, a

istniej¹ce zespo³y i okazy zieleni  nale¿y bezwzglêdnie chroniæ i
pielêgnowaæ,

2) przy dokonywaniu nowych nasadzeñ drzew i krzewów
stosowaæ wy³¹cznie gatunki pochodzenia rodzimego w³aœciwe
dla lokalnego siedliska,

3) nakazuje siê urz¹dzenie i utrzymanie ci¹gu pieszego -
KX,

4) dopuszcza siê remonty, rozbudowê i przebudowê oraz
zmianê sposobu u¿ytkowania urz¹dzeñ terenowych oraz wypo-
sa¿enia towarzysz¹cego pod warunkiem utrzymania planowa-
nego przeznaczenia terenu,

5) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury,
altan ogrodowych lub ogrodowych pawilonów gastronomicznych
dla obs³ugi potrzeb rekreacji,

6) dopuszcza siê lokalizacjê sieci urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej,

7) zakazuje siê realizacji budynków gospodarczych, warsz-
tatowych, gara¿y i innych budowli,  które w jakikolwiek sposób
powodowa³yby naruszenie podstawowego przeznaczenia tere-
nu lub stanu œrodowiska przyrodniczego.

8. ZI- ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
zieleni izolacyjnej wraz z urz¹dzeniami  towarzysz¹cymi.

Na terenach tych:
1) nale¿y urz¹dziæ zieleñ izolacyjn¹ i zachowaæ podstawo-

we przeznaczenie terenu, istniej¹ce zespo³y i okazy zieleni nale-

¿y bezwzglêdnie chroniæ i pielêgnowaæ oraz dokonywaæ nasa-
dzeñ uzupe³niaj¹cych,

2) dopuszcza siê remonty, rozbudowê i przebudowê oraz
zmianê sposobu u¿ytkowania urz¹dzeñ terenowych oraz wypo-
sa¿enia towarzysz¹cego pod warunkiem utrzymania planowa-
nego przeznaczenia terenu,

3) dopuszcza siê prowadzenie napowietrznych i podziem-
nych sieci infrastruktury technicznej,

4) zakazuje siê, z wyj¹tkiem obiektów ma³ej architektury i
urz¹dzeñ ochrony akustycznej, realizacji obiektów budowlanych,
lokalizacji budynków technicznych, us³ugowych i urz¹dzeñ, któ-
re w jakikolwiek sposób powodowa³yby naruszenie stanu ziele-
ni izolacyjnej.

9. ZP - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe  - teren
zieleni urz¹dzonej: zieleñce, skwery.

Na terenach tych:
1)  nale¿y wyposa¿yæ teren w urz¹dzenia terenowe (jak np.

chodniki, schody terenowe) oraz wyposa¿enie towarzysz¹ce,
które mog¹ podlegaæ remontom,  rozbudowie i  przebudowie,
oraz zmianie sposobu u¿ytkowania pod warunkiem  utrzymania
podstawowego  przeznaczenia terenu,

2)  dopuszcza siê lokalizacjê sieci urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej,

3) zakazuje siê realizacji obiektów budowlanych (z wyj¹t-
kiem obiektów ma³ej  architektury), lokalizacji budynków tech-
nicznych, us³ugowych i urz¹dzeñ, które w jakikolwiek sposób
powodowa³yby naruszenie, b¹dŸ zniszczenie zieleni, a tak¿e
powodowa³yby naruszenie stanu œrodowiska przyrodniczego.

10. NO, EE - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe -
tereny komunalnej infrastruktury technicznej, w tym:

1) teren przepompowni œcieków sanitarnych - NO-2 i se-
paratora - NO-3 zlokalizowanych poza obszarem planu,

2)  teren separatora i osadnika sieci kanalizacji deszczo-
wej z ulicy Jana Sobieskiego -    NO-1,

3)  tereny stacji transformatorowych - EE, w tym:
a) stacje istniej¹ce:  EE-1 s³upowa przy ulicy Gawêdy i

wie¿owa przy ulicy Grodzkiej - planowane do przebudowy i wy-
miany transformatorów,

b) stacja planowana - EE-2, kontenerowa w rejonie stawu - W
przy ulicy planowanej - KD.

Na terenach tych:
- zezwala siê na lokalizacjê obiektów budowlanych i bu-

dynków niemieszkalnych i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ funk-
cji podstawowej,

- dopuszcza siê remonty, rozbudowê i przebudowê oraz
zmianê sposobu  u¿ytkowania obiektów technicznych i urz¹dzeñ
technologicznych oraz zabudowy towarzysz¹cej, pod warunkiem
utrzymania podstawowego przeznaczenia terenu,

- dopuszcza siê prowadzenie sieci napowietrznych i pod-
ziemnych infrastruktury technicznej oraz zwi¹zane z nimi urz¹-
dzenia, nie powoduj¹ce zmiany podstawowego przeznaczenia
terenu.

§ 6. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1.  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna MN i zabudo-
wa mieszkaniowa z us³ugami M/U:

1) ustala siê wysokoœæ nowych oraz przebudowywanych
budynków mieszkalnych lub mieszkalnych z us³ugami,  która
nie mo¿e przekraczaæ:

a) dla dachów stromych:
- MN - 2  kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe i do

11,0 m liczonych od  powierzchni terenu do kalenicy,
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- dla M/U  - 3 kondygnacji (w tym poddasze u¿ytkowe) i
14,0 m liczonych od powierzchni terenu do kalenicy,

b) dla dachów p³askich:
- MN - 2  kondygnacji i do 8,0 m  liczonych od powierzchni

terenu do najwy¿szej krawêdzi budynku,
- dla M/U - 3 kondygnacji i 14,0 m liczonych od powierzchni

terenu do najwy¿szej krawêdzi budynku,
2) dopuszcza siê, w przypadku lokalizacji zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej MN w s¹siedztwie istniej¹cych budyn-
ków o zbli¿onych gabarytach oraz w przypadku budynków, któ-
rych poziomy parterów s¹ wyniesione mniej ni¿ 0,5 m nad teren,
wysokoœæ nowych oraz przebudowywanych budynków miesz-
kalnych do 3 kondygnacji, w tym poddasze u¿ytkowe w dachu
stromym i do 14,0 m liczonych od powierzchni terenu do kaleni-
cy, pod warunkiem nieprzekroczenia gabarytu zabudowy s¹sied-
niej oraz dokonania analizy stopnia ingerencji w lokalny krajo-
braz,

3) ustala siê wysokoœæ budynków wolno stoj¹cych us³u-
gowych, która nie mo¿e przekraczaæ:

a) o dachach stromych - 2 kondygnacji (w tym poddasze
u¿ytkowe) i 11,0 m liczonych od powierzchni terenu do kalenicy,

b) o dachach p³askich - 2 kondygnacji  i 8,0 m liczonych od
powierzchni terenu do najwy¿szej krawêdzi budynku,

4) szerokoœæ elewacji frontowych nowych budynków
mieszkalnych, a tak¿e budynków mieszkalnych z us³ugami lub
gara¿ami dobudowanymi powinna uwzglêdniaæ przepisy odrêb-
ne dotycz¹ce usytuowania budynków na dzia³ce, nie powinna
przekraczaæ wymiaru 10,0 - 12,0 m stosownie do szerokoœci
dzia³ki, a w "plombach" zabudowy istniej¹cej powinna odpowia-
daæ szerokoœciom budynków s¹siednich, z tolerancj¹ do 20 %,

5) zaleca siê stosowaæ dach dwuspadowy, symetryczny o
k¹cie nachylenia  30o - 45o  kryty dachówk¹ lub materia³em od-
powiadaj¹cym dachówce,

6) ustala siê mo¿liwoœæ podpiwniczenia budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych, do wysokoœci poziomu parteru nie wy¿ej
ni¿ 1,5 m nad poziomem terenu, natomiast w przypadku wystê-
powania wody gruntowej szczelinowej na g³êbokoœci mniej ni¿
1,0 m  pod powierzchni¹  terenu,  zaleca siê projektowanie bu-
dynków bez podpiwniczenia,

7) ustala siê wysokoœæ górnej krawêdzi elewacji fronto-
wej, jej gzymsu lub attyki odpowiadaj¹cej wysokoœci istniej¹cej
zabudowy na dzia³kach istniej¹cych,

8) ustala zasadê ujednoliconego wyniesienia poziomów
parterów nad terenem oraz k¹tów nachylenia dachów i usytu-
owania kalenic wznoszonych budynków, które powinny tworzyæ
jednolite ci¹gi oraz nawi¹zywaæ do s¹siedniej, istniej¹cej zabu-
dowy,

9) ustala siê, ¿e wysokoœæ budynków gospodarczych i
gara¿y nie mo¿e przekroczyæ 1 kondygnacji,

10) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla zasad-
niczej bry³y budynków  mieszkalnych, us³ugowych i gospodar-
czych w odleg³oœci:

a) 20,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KZ na terenach MN,
b) 5,0 i 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KZ w miej-

scach oznaczonych na rysunku planu jako nawi¹zanie do linii
istniej¹cej zabudowy,

c) 5,0 m  od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KD,
d) 4,0 m  od terenu zieleni oznaczonego symbolem ZP,
e)  lub wed³ug oznaczeñ na rysunku planu.

2.  Obiekty us³ugowe na terenach oznaczonych symbo-
lem UH, UG:

1) wysokoœæ budynków us³ugowych nie mo¿e  przekraczaæ:
a) o dachach stromych - 3 kondygnacji (w tym poddasze

u¿ytkowe) i 14,0 m liczonych od powierzchni terenu do kalenicy,
b) o dachach p³askich - 2 kondygnacji i 10,0 m liczonych

od powierzchni terenu do najwy¿szej krawêdzi budynku,

2) ustala siê, ¿e wysokoœæ budynków gospodarczych i to-
warzysz¹cych nie mo¿e  przekroczyæ 1 kondygnacji naziemnej,

3) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla budyn-
ków w odleg³oœci:

a) 5,0 i 10,0  m od linii rozgraniczaj¹cej ulice KZ w miej-
scach oznaczonych na rysunku planu,

b) 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej teren ulic pozosta³ych i
parkingów towarzysz¹cych oraz terenu zieleni ZP.

3. Obiekty us³ug wytwórczych, warsztatów, sk³adów i ma-
gazynów lub hodowlane na terenach oznaczonych symbolem
UW lub RHO:

1) wysokoœæ budynków us³ug nie mo¿e przekraczaæ:
a) o dachach stromych - 2 kondygnacji (w tym poddasze

u¿ytkowe) i 11,0 m liczonych od powierzchni terenu do kalenicy,
b) o dachach p³askich - 2 kondygnacji i 10,0 m liczonych

od powierzchni terenu do najwy¿szej krawêdzi budynku,
2) ustala siê, ¿e wysokoœæ budynków warsztatowych, ma-

gazynowych, gospodarczych lub hodowlanych nie mo¿e prze-
kroczyæ 1 kondygnacji naziemnej i 8,0 m liczonych od  powierzchni
terenu do najwy¿szej krawêdzi budynku,

3)  ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla budyn-
ków w odleg³oœci:

a) 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KZ,
b)15,0  - 18,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KL,
c) 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KD lub zieleñ izola-

cyjn¹ ZI,
- albo wed³ug oznaczeñ na rysunku planu.

§ 7. Zasady i warunki podzia³u terenów:
1.  Wydzielenie planowanych terenów przestrzeni publicz-

nej pod drogi, ulice, ci¹gi piesze pieszo-jezdne, zieleñ publiczn¹
i izolacyjn¹ oraz dokonanie planowanych podzia³ów  niezabudo-
wanych nieruchomoœci na dzia³ki budowlane nale¿y dokonaæ
po przeprowadzeniu scalenia gruntów i podzia³u nieruchomo-
œci w oparciu o procedury  okreœlone w przepisach odrêbnych.

2.  W projektach podzia³u nieruchomoœci nale¿y utrzymaæ,
ustalone w rysunku planu zasady wydzielenia ulic i kierunki ich
przebiegu wyznaczone liniami rozgraniczaj¹cymi œciœle okreœlo-
nymi oraz utrzymaæ zasady wydzielenia i podzia³u na dzia³ki bu-
dowlane okreœlone liniami wewnêtrznego podzia³u œciœle okre-
œlonymi, a tak¿e nale¿y stosowaæ siê do orientacyjnych linii roz-
graniczaj¹cych i orientacyjnych linii wewnêtrznego podzia³u.

3.  Tereny przeznaczone na cele nowej zabudowy miesz-
kaniowej - MN i us³ugowej - U powinny byæ poddane podzia³om
wg zasad i parametrów okreœlonych na rysunku planu i spe³niaæ
standardy ustalonych planem szerokoœci frontów i powierzchni
dzia³ek.

4. Ustala siê na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN,  za-
sady podstawowego podzia³u na dzia³ki budowlane:

1) podstawowe powierzchnie dzia³ek mieszkaniowych jed-
norodzinnych winny wynosiæ w zabudowie wolno stoj¹cej nie
mniej ni¿ 600.0 m2 (optymalnie 1000.0 m2),

2) minimalna szerokoœæ dzia³ki powinna wynosiæ w zabu-
dowie wolno stoj¹cej minimum 20,0 m - maximum 30,0 m.

5.  Ustala siê na terenach zabudowy mieszkaniowej z us³u-
gami, oznaczonej na rysunku planu symbolem M/U, zasady po-
dzia³u na nowe dzia³ki budowlane:

1)powierzchnie nowych dzia³ek mog¹ wynosiæ nie wiêcej
ni¿  1500,0 m2,

2) szerokoœci frontów nie wiêcej ni¿ 40,0 m.

6.  Okreœlenie wewnêtrznych podzia³ów dzia³ek na plano-
wanych terenach us³ug - U, na     terenach zabudowy mieszka-
niowej z us³ugami - M/U i na terenach zabudowy us³ug     wytwór-
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czych, warsztatów, sk³adów i magazynów oraz fermy hodowla-
nej - UW i RHO,  powinno uwzglêdniaæ ustalenia planu w zakre-
sie usytuowania g³ównych wjazdów,  parkingów i zasad kszta³-
towania zabudowy oraz byæ uzasadnione potrzebami  planowa-
nych przedsiêwziêæ inwestycyjnych.

§ 8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:
1. Nale¿y stosowaæ w ca³ym obszarze planu zasady ochro-

ny zasobów wodnych okreœlone w ustawie Prawo ochrony œro-
dowiska i przepisach odrêbnych dla  G³ównych Zbiorników Wód
Podziemnych nr 335 Krapkowice, Strzelce Opolskie i nr 336
"Niecka Opolska".

2. Ustala siê zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi oraz zakaz sytuowania sta-
nowisk pracy i sk³adowisk materia³ów, wyrobów lub maszyn i
urz¹dzeñ budowlanych pod liniami elektroenergetycznymi:

1) wysokiego napiêcia 110 kV  lub w odleg³oœci mierzonej
w poziomie od skrajnych przewodów linii po obu jej stronach
mniejszej ni¿ 15,0 m,

2) œredniego napiêcia  15 kV  lub w odleg³oœci mierzonej
w poziomie od skrajnych przewodów linii po obu jej stronach
mniejszej ni¿  5,0 m.

3. Na obszarze potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ od
rzeki Odry oznaczonego na rysunku planu, stosownie do przepi-
sów odrêbnych ustala siê:

1)  zakaz wykonywania robót oraz czynnoœci, które mog¹
utrudniaæ ochronê przed  powodzi¹, a w szczególnoœci:

a)  wykonywania urz¹dzeñ wodnych i  lokalizacji innych
obiektów budowlanych   nie dopuszczonych decyzj¹ na podsta-
wie przepisów odrêbnych,

b) dokonywania zmian ukszta³towania terenu, sk³adowa-
nia materia³ów i prowadzenia innych robót nie zwi¹zanych z re-
gulacj¹ rzeki,

2)  zakaz lokalizacji i realizacji nowych budynków w obsza-
rze terasy zalewowej do czasu budowy obwa³owania krawêdzi
terasy zalewowej rzeki Odry poza granic¹ planu na zachód od
ulicy Gawêdy, w sposób zabezpieczaj¹cy tereny istniej¹cej za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej le¿¹ce w pasie o szero-
koœci 50 -100,0 m na wschód od tej ulicy przed powodzi¹ 100-
letni¹,

3) czasowe ograniczenie realizacji nowych budynków okre-
œlone zakazem w pkt 2 obejmuje czêœæ terenów po³o¿onych
pomiêdzy pó³nocno - zachodni¹ granic¹ planu a granic¹ zalewu
powodziowego z 1997 roku i planowan¹ na podwy¿szonym po-
ziomie (odcinek ok. 100,0 m) ulic¹ KD, które s¹ okreœlone pla-
nem jako tereny istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i us³ug
wytwórczych, oznaczone symbolami: MN i UW,(KP),

4) tereny wymienione w pkt 3 do czasu zabezpieczenia ich
przed powodzi¹  mog¹ byæ zagospodarowane i urz¹dzone po-
wierzchniowo bez mo¿liwoœci wznoszenia nowych sta³ych lub
tymczasowych budynków i obiektów mog¹cych utrudniæ ochro-
nê przed powodzi¹,

5) zwolnienie z ograniczeñ zabudowy i wskazanie dopusz-
czalnego sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania terenów
na obszarze zalewu powodziowego okreœlonych w pkt 3 i 4 mo¿e
byæ dokonywane wy³¹cznie w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ rzeki Odry
w oparciu o przepisy odrêbne.

4. Wymogi dotycz¹ce ograniczenia skutków oddzia³ywa-
nia realizacji ustaleñ planu na œrodowisko okreœla siê w spo-
sób nastêpuj¹cy:

1) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
obowi¹zuje zasada stosowania paliwa proekologicznego dla
celów grzewczych i bytowych zgodnie z zapisem § 10 ust. 5,

2) w zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleby i wód przed
zanieczyszczeniem ustala siê wymogi:

a) zorganizowanego, selektywnego gospodarowania od-

padami komunalnymi przez specjalistyczne  s³u¿by, zgodnie z
zapisem  § 10  ust. 8,

b) uregulowania gospodarki œciekami sanitarnymi oraz
œciekami pochodz¹cymi z wód opadowych i roztopowych, zgod-
nie z zapisem § 10 ust. 2 i 3,

c) zachowania naturalnego ukszta³towania terenów po³o-
¿onych wokó³ planowanych obiektów budowlanych i ogranicze-
nia prac niwelacyjnych.

5. W zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê obowi¹-
zek zachowania poziomu dopuszczalnego ha³asu  zewnêtrzne-
go mierzonego na granicy  terenu przeznaczenia  podstawowe-
go objêtego ochron¹, wg norm  okreœlonych w przepisach  od-
rêbnych.

6. Ustala siê odleg³oœci i strefy ograniczeñ zabudowy te-
renu wynikaj¹ce z uci¹¿liwoœci akustycznej ruchu komunikacyj-
nego mierzone od krawêdzi jezdni dla ulicy KZ:

1) zakazuje siê w pasie terenu  20,0 m od skrajnej krawê-
dzi jezdni realizacji nowych   budynków przeznaczonych na miesz-
kania,

2) zaleca siê wyposa¿enie budynków przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi i dzia³ek budowlanych, w pasie terenu 100,0 m
od krawêdzi jezdni, w elementy i urz¹dzenia podwy¿szaj¹ce izo-
lacyjnoœæ akustyczn¹ np. drzwi, okna, ogrodzenia, obwa³owania
ziemne z zieleni¹.

7. Ustala siê wymogi w  strefie zawodnionych zbiorników
pomarglowych, stanowi¹cej lokalny wêze³ ekologiczny:

1) zakazuje siê:
a) odprowadzenia œcieków do zbiorników wodnych, wy-

palania traw na brzegach zbiorników i pozyskiwania darni,
b) likwidacji istniej¹cego drzewostanu, wypalania i che-

micznego nawo¿enia ³¹k i pastwisk,
c) inwestowania, z wyj¹tkiem obiektów dopuszczonych tre-

œci¹ § 5 ust. 7 pkt 5 oraz technicznych urz¹dzeñ gospodarki
wodnej i podziemnych urz¹dzeñ infrastruktury komunalnej,

2)   zaleca siê:
a) ochronê i wzbogacenie wysokiej zieleni œródpolnej oraz

skupieñ krzewów,
b) ograniczenie chemicznego nawo¿enia terenów upraw

rolnych,
c) przy dokonywaniu nowych nasadzeñ drzew i krzewów

stosowaæ wy³¹cznie gatunkipochodzenia rodzimego w³aœciwe
dla lokalnego siedliska.

§ 9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji:

1. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce  przestrzeñ publiczn¹ w
zakresie komunikacji i wprowadza siê nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê
funkcjonaln¹ wg oznaczeñ:

1) KZ - ulica klasy zbiorczej uk³adu obs³uguj¹cego i tranzy-
towego (ul. Jana Sobieskiego - w ci¹gu drogi wojewódzkiej
nr 454 relacji Opole - Namys³ów)   - szerokoœæ w liniach rozgra-
niczenia:                                                              25,0 m,

2) KL - ulica klasy lokalnej uk³adu obs³uguj¹cego (ul. Ga-
wêdy - pó³nocna) - szerokoœæ w liniach rozgraniczenia:
                                                                                        15,0 - 20,0 m,

3) KD - ulice klasy dojazdowej uk³adu obs³uguj¹cego
- szerokoœæ w liniach rozgraniczenia:                         12,0 m,

4)  KY - ci¹gi pieszo - jezdne - szerokoœæ w liniach rozgra-
niczenia:                                                                    4,0 - 7,0 m,

5)  KX - ci¹gi piesze - szerokoœæ w liniach rozgraniczenia:
                                                                                3,0 - 5,0 m,
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6)  KR - œcie¿ki rowerowe w ci¹gach ulic Jana Sobieskie-
go i czêœci  ulicy Gawêdy (odcinek pó³nocny ulicy wzd³u¿ pó³noc-
nej granicy planu) - szerokoœæ œcie¿ek rowerowych jedno- i
dwukierunkowych:                                                       1,5 - 2,5 m.

2. Okreœla siê funkcje u¿ytkowe w pasach ulic i dróg po-
miêdzy liniami rozgraniczenia stanowi¹cych przestrzeñ publiczn¹
jako nastêpuj¹ce:

1) ruch ko³owy i postój pojazdów zgodnie z klasyfikacj¹ i
wynikaj¹cymi z niej parametrami funkcjonalnymi (jezdnie, wjaz-
dy na posesje, parkingi uliczne, zatoki postojowe, przystanki
autobusowe komunikacji miejskiej, itp.),

2) ruch pieszy i ruch rowerowy (chodniki, œcie¿ki rowerowe),
3) zieleñ izolacyjn¹  w miarê potrzeb i mo¿liwoœci terenowych,
4) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej i

nadziemnej dopuszczonej na warunkach okreœlonych w przepi-
sach odrêbnych,

5) lokalizacjê w sposób nie ograniczaj¹cy bezpieczeñstwa
ruchu:

a) obiektów in¿ynierskich oraz urz¹dzeñ technicznych zwi¹-
zanych z gospodark¹ drogow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowego,

b) komunalnych urz¹dzeñ budowlanych dopuszczonych
na warunkach okreœlonych w przepisach odrêbnych,

6) ruch ko³owy i postój pojazdów zgodnie z klasyfikacj¹ i
wynikaj¹cymi z niej parametrami funkcjonalnymi,

7) ruch pieszy i ruch rowerowy,
8) infrastrukturê techniczn¹ podziemn¹ na warunkach okre-

œlonych w przepisach odrêbnych,
9) lokalizacjê w sposób nie ograniczaj¹cy bezpieczeñstwa

ruchu, jak: obiektów in¿ynierskich oraz urz¹dzeñ technicznych
zwi¹zanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

3. KP - ustala siê jako przeznaczenie towarzysz¹ce - tere-
ny parkingów samochodowych  wraz z dojazdami i zieleni¹.

4. Ustala siê minimalne iloœci miejsc parkingowych, wy-
znaczonych w obrêbie w³asnoœci jako urz¹dzenia towarzysz¹ce,
na terenach w³asnych (dzia³kach) ka¿dej z podstawowych funk-
cji w iloœciach wynikaj¹cych z aktualnie stosowanych wskaŸni-
ków obs³ugi motoryzacji:

1) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-
nej symbolem MN:

a) 1,5 - 2,0  stanowiska / mieszkanie,
b) 22-24 stanowiska / 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej

us³ug,
2) w zabudowie mieszkaniowej z us³ugami  oznaczonej

symbolem M/U:
a) 1,0 - 2,0  stanowiska / mieszkanie,
b) 22-24 stanowiska / 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej

us³ug,
c) 22-24 stanowiska / 100 miejsc konsumpcyjnych,
3) w zabudowie us³ugowej oznaczonej symbolami:  UH, UG:
a) 30-36 stanowisk / 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
b) 45-50 stanowisk / 100 miejsc konsumpcyjnych,
4) w zabudowie us³ug wytwórczych, warsztatów, magazy-

nów oznaczonej symbolem UW i RHO:
a) 25 - 30  stanowisk / 100 zatrudnionych i klientów lub
30 - 36 stanowisk / 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,

b) iloœæ wynikaj¹ca z potrzeb technologicznych dla trans-
portu dostawczego i ciê¿arowego.

§ 10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej:

1. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) Ÿród³a zaopatrzenia w wodê -  z istniej¹cej sieci wodo-

ci¹gowej miasta Opola, po jej rozbudowie,  na warunkach usta-
lonych przez dysponenta sieci,

2) sieci wodoci¹gowe magistralne i rozdzielcze winny byæ
prowadzone w obrêbie pasów ulicznych, zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami szczególnymi, z uwzglêdnieniem dostêpnoœci
wody dla celów po¿arowych.

2. W zakresie odprowadzenia œcieków komunalnych:
1) planuje siê zbiorcze odprowadzenie  œcieków do syste-

mu kanalizacji miasta Opola (istniej¹ca oczyszczalnia œcieków)
na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci,

2) planuje siê istniej¹cy i planowany system kanalizacji
grawitacyjnej i grawitacyjno-ciœnieniowej z zastosowaniem lo-
kalnych przepompowni œcieków zlokalizowanych poza granic¹
planu i oznaczonych symbolem NO-2,

3) ustala siê zasadê prowadzenia sieci kolektorów  w pa-
sach ulicznych,

4) do czasu pe³nego wyposa¿enia obszaru opracowania
planu w systemy komunalne (sieci) dopuszcza siê czasow¹
lokalizacjê indywidualnych urz¹dzeñ do gromadzenia œcieków
sanitarnych (szczelne zbiorniki wybieralne) z usuwaniem i oczysz-
czaniem œcieków na terenie oczyszczalni œcieków w Opolu.

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopo-
wych:

1) planuje siê  system krytej kanalizacji deszczowej i od-
prowadzenie wód do rowu melioracyjnego przez osadnik NO-3
(poza granic¹ planu) i docelowo do rzeki Odry,

2) utrzymuje siê jako czasowe, istniej¹ce odprowadzenie
kanalizacji deszczowej z  ulicy Jana Sobieskiego do zbiornika
wód - W po wyposa¿eniu zrzutu   w separator, osadnik i odstoj-
nik na terenie oznaczonym NO-1, a docelowo do komunalnego
uk³adu kanalizacji deszczowej,

3) ustala siê zasadê prowadzenia sieci kanalizacji desz-
czowej w pasach ulicznych i drogowych, ci¹gów pieszych oraz
wydzielonych terenach zieleni,

4) ustala siê zasadê wyposa¿enia sieci kanalizacji desz-
czowej w miejscach odprowadzenia do cieków powierzchnio-
wych w niezbêdne urz¹dzenia oczyszczaj¹ce (osadniki szlamu,
separatory oleju).

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê:
1) prowadzenie sieci rozdzielczej w pasach drogowych

(liniach rozgraniczania ulic),
2) do czasu wyposa¿enia obszaru opracowania planu w

sieæ gazow¹ i zaopatrzenia w gaz dopuszcza siê lokalne i indy-
widualne zaopatrzenie w gaz p³ynny.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
1) dopuszcza siê stosowanie niskoemisyjnych indywidu-

alnych Ÿróde³ ciep³a opalanych gazem, olejem opa³owym lub
energi¹ elektryczn¹,

2) dopuszcza siê wyj¹tkowo stosowanie wysoko spraw-
nych Ÿróde³ ciep³a opalanych paliwem sta³ym, w oparciu o cha-
rakterystykê wp³ywu na œrodowisko przyjêtej technologii, zapew-
niaj¹cej nieprzekraczanie dopuszczalnych standardów emisyj-
nych okreœlonych w przepisach odrêbnych.

6. W zakresie elektroenergetyki ustala siê:
1) sumaryczne zapotrzebowanie mocy szczytowej na tere-

nie objêtym opracowaniem, które  wynosi oko³o 670 kW,
2) zasilanie obszaru opracowania planu z dwu istniej¹-

cych na obszarze planu stacji transformatorowych: Wróblin -
Wieœ (po wymianie transformatora) i Wróblin - Gawêdy (po prze-
budowie),

3) przebudowê istniej¹cych linii napowietrznych 15 kV.
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7.   W zakresie ³¹cznoœci:
1) zaleca siê prowadzenie sieci ³¹cznoœci w liniach roz-

graniczaj¹cych ulic,
2) poza terenami ulic, sieci ³¹cznoœci nale¿y prowadziæ

jako podziemne na terenach intensywnego zainwestowania, a
jako napowietrzne na terenach pozosta³ych.

8. W zakresie oczyszczania miasta i wywozu nieczystoœci
sta³ych:

 1) ustala siê zasadê gromadzenia odpadów sta³ych w
odrêbnych kontenerach, ich opró¿nianie i wywóz nieczystoœci
na sk³adowisko odpadów poza obszarem opracowania planu;

2) ustala siê wymóg prowadzenia zorganizowanej gospo-
darki odpadami komunalnymi wraz ich segregacj¹ oraz zakazu-
je siê  gromadzenia odpadów komunalnych na terenach jakiej-
kolwiek funkcji planu.

9. Ustalenia planu nie okreœlaj¹ rozwi¹zañ technicznych
systemów in¿ynieryjnego wyposa¿enia miasta w obszarze opra-
cowania; planowane inwestycje elementów systemu in¿ynieryj-
nego wyposa¿enia obszaru opracowania nale¿y poprzedziæ opra-
cowaniami projektowymi specjalistycznymi, dla których aktual-
ny stan zagospodarowania przestrzennego nale¿y traktowaæ jako
podstawowe warunki wyjœciowe.

§ 11. Ochrona  dziedzictwa kulturowego

1. Dla terenów objêtych ustaleniami planu obowi¹zuj¹
warunki ochrony krajobrazu kszta³towanego przez istniej¹c¹
zabudowê w pó³nocnej i po³udniowej czêœci ul. Gawêdy i
ul. Jana Sobieskiego wraz z okalaj¹c¹ je zieleni¹:

1) zachowanie walorów widokowych i przyrodniczych  te-
renu  jak: widok na koœció³ i cmentarz w Czarnow¹sach - zabytki
wpisane do rejestru województwa opolskiego na terenach przy-
legaj¹cych od pó³nocy do obszaru planu i po³o¿one w strefie "B"
ochrony konserwatorskiej,

2) ochrona zabudowy o cechach tradycyjnych i regional-
nych, charakteryzuj¹cej siê form¹ zabudowy, zastosowanymi
materia³ami i detalami i objêtej wpisem do ewidencji zabytków,

3) zaleca siê projektowaæ budynki mieszkalne nawi¹zuj¹-
ce bry³¹ do charakterystycznej formy s¹siedniej zabudowy,

4) zakazuje siê realizacji budynków krytych p³askim dachem,
s¹siaduj¹cych z istniej¹c¹ zabudow¹ o dachach stromych,

5) zaleca siê stosowaæ dach wysoki dwuspadowy usytu-
owany szczytem do ulicy.

2.  Ustala siê strefy ochrony konserwatorskiej oznaczone
granicami strefy na rysunku planu:

1) strefê "B" ochrony konserwatorskiej, która obejmuje
zespó³ zabudowy mieszkaniowej przy ulicach:  Gawêdy i Grodz-
kiej i Jana Sobieskiego  - wed³ug wykazu w ust. 4 oraz

2) strefê "B" wokó³ zabytków okreœlonych w ust. 1 pkt 1
obejmuj¹c¹ w czêœci tereny us³ug wytwórczych UW  i parkingu
KP w obszarze planu.

3. Ustala siê warunki u¿ytkowania i zagospodarowania
obszarów podlegaj¹cych ochronie w strefie  "B" ochrony kon-
serwatorskiej:

1) nakazuje siê zachowanie zasadniczych elementów hi-
storycznego rozplanowania jak: uk³adu dróg, podzia³u dzia³ek,

2) wymaga siê, aby nowa zabudowa gabarytami i sposo-
bem kszta³towania bry³y nawi¹zywa³a do s¹siedniej zabudowy
oraz do miejscowej tradycji architektonicznej,

3) nakazuje siê utrzymaæ bry³ê i gabaryty istniej¹cych bu-
dynków zabytkowych w przypadku ich przebudowy lub odtworze-
nia wg ustaleñ ust. 4 i ust. 5,

4) wszelka dzia³alnoœæ projektowa i budowlana w zakre-
sie przebudowy dotycz¹ca obiektów po³o¿onych w strefie "B",
wymaga uzyskania warunków konserwatorskich i uzgodnienia
z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków w Opolu.

4. Na obszarze opracowania planu oraz w jego bezpo-
œrednim s¹siedztwie, w strefie "B" ochrony konserwatorskiej
znajduj¹ siê zabytki architektury i budownictwa ujête w ewiden-
cji zabytków województwa opolskiego, s¹ to:

1) domy mieszkalne przy ulicy Gawêdy nr 6, 7, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18, 22,

2) budynki gospodarcze przy domach mieszkalnych przy
ul. Gawêdy 12, 16,

3) budynki mieszkalne przy ul. Grodzkiej 5, 9, 11,
4) budynek mieszkalny przy ul. Jana Sobieskiego 37.

5. Ustala siê zasady warunków u¿ytkowania i zagospoda-
rowania obiektów podlegaj¹cych ochronie konserwatorskiej,
zabytków architektury i budownictwa znajduj¹cych siê w ewi-
dencji zabytków województwa opolskiego, wymienionych w ust. 4:

1) obiekty ujête w ewidencji zabytków stanowi¹ dobra kul-
tury, których formê i detal architektoniczny, gabaryty, kszta³t da-
chów i materia³ ceramicznych pokryæ dachowych, œciany z  ceg³y
licowej, rysunek stolarki otworowej, a tak¿e bezpoœrednie oto-
czenie nale¿y zachowaæ w niezmienionej formie architektonicz-
nej i utrzymywaæ  w nale¿ytym stanie technicznym,

2) zakazana jest rozbiórka bez odtworzenia, nadbudowa i
rozbudowa naruszaj¹ca cechy obiektów, a wszelkie prace bu-
dowlane wymagaj¹ zezwolenia i uzgodnienia z Wojewódzkim
Urzêdem Ochrony Zabytków w Opolu,

3) dopuszcza siê przebudowê i podnoszenie standardu
wyposa¿enia budynków oraz zmianê funkcji pod warunkiem
zachowania bry³y i gabarytu istniej¹cych budynków,

4) wszelka dzia³alnoœæ projektowa i budowlana w zakre-
sie przebudowy dotycz¹ca obiektów po³o¿onych w strefie "B",
wykraczaj¹ca poza ustalenia okreœlone  w ust. 5, pkt 1 i 2, wy-
maga uzyskania warunków konserwatorskich i uzgodnienia z
Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków w Opolu.

§ 12. Tereny planowane do przeznaczenia okreœlonego
planem mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, pod
warunkiem udostêpnienia gruntów dla realizacji dojazdów i
uzbrojenia wynikaj¹cych z ustaleñ planu.

§ 13. Plan  ustala stawkê procentow¹ od wzrostu wartoœci
nieruchomoœci w zwi¹zku z jego uchwaleniem, s³u¿¹c¹ nalicze-
niu i pobraniu jednorazowej op³aty nale¿nej od w³aœciciela nie-
ruchomoœci dla Gminy Opole  przy zbyciu nieruchomoœci:

1) tereny mieszkaniowe - MN, M/U  15,0 %,
2) tereny us³ug  U, UW, RHO               20,0 %,
3) tereny pozosta³ych funkcji planu     5,0 %.

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezy-
dentowi  Miasta  Opola.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski
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 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U.  z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz.1568/, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach  i op³atach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84,
Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110  poz. 1039,
Nr 186 poz. 1840, Nr 203 poz. 1966 /  oraz   art. 6b  ustawy z dnia
11 paŸdziernika 1993 r. o podatku rolnym /Dz. U. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43
poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r.
Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680, z 2003 r. Nr 110
poz. 1039, Nr 162 poz. 1568/ art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŸ-
dziernika 2002  r. o podatku leœnym /Dz. U. Nr 200 poz. 1682/,
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr IX /69/95 z dnia 6 lutego 1995 r. w sprawie
poboru podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego oraz podatku
leœnego zmienia siê treœæ § 1 ust.. 2 na nastêpuj¹c¹:

  " Inkaso podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego oraz
podatku leœnego prowadz¹ na terenie wsi:

      1/ Antoniów: Kurda Bernard
Kurda Maria

     2/ Biestrzynnik: Czaplik Edyta
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Uchwa³a   Nr XVI/131/04
Rady  Miejskiej  w  Ozimku

z  dnia 26 stycznia 2004 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie poboru podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego oraz podatku leœnego.

     3/ Chobie: Reimann Ryszard
                                     Reimann Monika

Kotyœ Alojzy
     4/ Dylaki Starzycka Barbara
     5/ Grodziec: Grabowska Józefa

Grabowska Agnieszka
     6/ Krasiejów:                          Szubert Piotr
                                                               Szubert Sylwia

     7/ Krzy¿owa Dolina:              Sklorz Bernard
                                                               Sklorz Urszula

     8/ Pustków:                                       Majcher Helena
                                                                Kinder Danuta

     9/ Mnichus:                                       Smyk Wiktor
   10/ Schodnia:                          G³odowicz Edward
                                                               G³odowicz Ariel

   11/ Schodnia Nowa                          Stonoga Andrzej
   12/ Szczedrzyk:                          Wiesbach Joachim
                                                               Smolnik Katarzyna

.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po jej
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

 Przewodnicz¹cy
 Rady  Miejskiej

 Czes³aw Kaczmarek

Na  podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z  2001 r. Nr 142,
poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568  oraz art. 21 ust.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, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 113 poz. 1069/
Rada Miejska w Ozimku  uchwala,  co  nastêpuje:

§ 1. W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y Nr XL /271/01 z dnia
3 grudnia 2001 r.  w sprawie uchwalenia programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2002 do 2006
zmienia siê treœæ ust. 5 na nastêpuj¹c¹:
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Uchwa³a   Nr XVII/137/04
Rady  Miejskiej  w  Ozimku

z dnia 23 lutego 2004 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
na lata 2002 do 2006  oraz zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy.

" Decyzjê o zawarciu umowy najmu podejmuje Prezes
PGKiM - Spó³ka z o.o. po uprzednim jej uzgodnieniu z Burmi-
strzem. Dokonuj¹c tego uzgodnienia Prezes PGKiM winien
przed³o¿yæ opiniê komisji, o której mowa w ust. 11. ".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

Przewodnicz¹cy
Rady    Miejskiej

 Czes³aw   Kaczmarek
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Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 z póŸn. zm.), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Wprowadza siê zwolnienie dla przedsiêbiorców
tworz¹cych nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prószków w
podatku od nieruchomoœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³al-
noœci gospodarczej na nastêpuj¹cych zasadach:

a) za utworzenie od jednego do dziesiêciu nowych miejsc
pracy przedsiêbiorca uzyskuje na okres, przez który utrzymuje to
miejsce pracy, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 3 lata, czêœciowe zwol-
nienie z podatku od nieruchomoœci w kwocie 200,00 z³ mie-
siêcznie za ka¿de nowo utworzone miejsce pracy,

b) za utworzenie ka¿dego nastêpnego nowego miejsca
pracy powy¿ej dziesiêciu, przedsiêbiorca uzyskuje na okres
3 lat czêœciowe zwolnienie z podatku od nieruchomoœci w kwo-
cie 300,00 z³ miesiêcznie za ka¿de nowo utworzone miejsce
pracy.

2. Za nowo utworzone miejsce pracy uwa¿a siê stanowi-
sko pracy, na którym zatrudniony jest pracownik (bêd¹cy miesz-
kañcem Gminy Prószków) w pe³nym wymiarze czasu pracy na
podstawie umowy o pracê na czas nieokreœlony.

3. Dla podmiotów aktualnie prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ jako wyjœciowy stan zatrudnienia, ponad który usta-
la siê liczbê nowych miejsc pracy, przyjmuje siê najwy¿szy stan
zatrudnienia pracowników w pe³nym wymiarze czasu pracy, na
podstawie umowy o pracê na czas nieokreœlony w okresie
12 miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c, od którego przys³uguje
zwolnienie, a w przypadku krótszego okresu istnienia podmiotu
najwy¿szy stan zatrudnienia pracowników w pe³nym wymiarze
czasu pracy, na podstawie umowy o pracê na czas nieokreœlony
w okresie od miesi¹ca, w którym zosta³ utworzony dany podmiot
do miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c, od którego przys³uguje
zwolnienie.

4. Dla podmiotów rozpoczynaj¹cych prowadzenie dzia³al-
noœci gospodarczej w tym samym miesi¹cu, w którym sk³adaj¹
wniosek, o którym mowa w ust. 6 jako wyjœciowy stan zatrudnie-
nia, ponad który ustala siê liczbê nowych miejsc pracy, przyjmu-
je siê stan zerowy.

5.  O zwolnienie z podatku, o którym mowa w § 1, mog¹
ubiegaæ siê przedsiêbiorcy, którzy utworzyli nowe miejsca pracy
po dniu 1 stycznia 2004 r.

6. Udzielenie zwolnienia z podatku od nieruchomoœci, o
którym mowa w ust. 1, nastêpuje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym przedsiêbiorca z³o¿y wnio-
sek w zwi¹zku ze spe³nieniem warunków do uzyskania czêœcio-
wego zwolnienia z podatku od nieruchomoœci, okreœlonych ni-
niejsz¹ uchwa³¹.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, przedsiêbiorca
winien do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:

a) deklaracjê rozliczeniow¹ (formularz ZUS DRA) z 12 mie-
siêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia wniosku z potwierdze-
niem z³o¿enia jej w ZUS-ie (nie dotyczy nowo powsta³ych przed-
siêbiorców),
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Uchwa³a Nr XV/113/2003
Rady Gminy  Prószków

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoœci przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie
Gminy Prószków.

b) zg³oszenie do ubezpieczenia (formularz ZUS ZUA) po-
twierdzaj¹ce utworzenie nowych miejsc pracy z potwierdzeniem
jego z³o¿enia w ZUS-ie,

c) aktualny wypis z Rejestru przedsiêbiorców lub Ewiden-
cji Dzia³alnoœci Gospodarczej (nie dotyczy podmiotów wpisa-
nych do Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej, prowadzonej w
Urzêdzie Gminy w Prószkowie).

§ 2. 1. Miesiêczna kwota czêœciowego zwolnienia przed-
siêbiorcy z podatku od nieruchomoœci nie mo¿e przekroczyæ 80 %
kwoty nale¿nego podatku, obliczonego w skali jednego miesi¹ca.

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomoœci nie stosuje siê
w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy w handlu hurto-
wym i detalicznym, w dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, bankowej
i poœrednictwa finansowego, je¿eli stan zatrudnienia w ci¹gu
roku poprzedzaj¹cym z³o¿enia wniosku by³ ni¿szy ni¿ 5 etatów.

3. Przedsiêbiorców korzystaj¹cych z preferencji PFRON -
w zwi¹zku z zatrudnieniem osób niepe³nosprawnych oraz refun-
dacji wynagrodzeñ z Powiatowego Urzêdu Pracy w zwi¹zku z
zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych, inter-
wencyjnych i praktycznej nauki zawodu, zwolnienie, o którym
mowa w § 1 ust. 1, obni¿a siê o 50%.

§ 3. Przez ca³y okres obowi¹zywania zwolnienia w podat-
ku przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do utrzymania zadeklarowanych
we wniosku stanowisk pracy oraz sk³adania w Urzêdzie:

1) co 6 miesiêcy zaœwiadczenia z w³aœciwego Urzêdu
Skarbowego o nie zaleganiu z zap³at¹ podatków, do 30 czerwca
i do 31 stycznia ka¿dego roku podatkowego,

2)  co 6 miesiêcy zaœwiadczenia z w³aœciwego oddzia³u
ZUS o nie zaleganiu ze sk³adk¹ na ubezpieczenie spo³eczne za
zatrudnionych pracowników, do 30 czerwca i do 31 stycznia ka¿-
dego roku.

3)  informacji o stanie zatrudnienia - w terminie 7 dni od
dnia wyst¹pienia zmian.

§ 4.1. Przedsiêbiorca traci prawo do czêœciowego zwol-
nienia z podatku od nieruchomoœci w razie zaprzestania spe³-
niania warunków okreœlonych w niniejszej uchwale.

2. Utrata prawa do zwolnienia nastêpuje od miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zaprzestano spe³niania
warunków do zwolnienia.

3. W razie zaprzestania spe³niania warunków do czêœcio-
wego zwolnienia z podatku od nieruchomoœci, przedsiêbiorca
zobowi¹zany jest, w ci¹gu 14 dni od zaistnienia tych okoliczno-
œci, zawiadomiæ organ podatkowy sk³adaj¹c odpowiednie
oœwiadczenie.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa
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Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. /Dz.U. z 1998 r. Nr 64  poz.414, z 1999 r. Nr 28 poz.153,
Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz.1118 i 1126, Nr 20
poz.170,  Nr 79 poz. 885 i Nr 90 poz.1001, z 2000 r. Nr 12  poz.136
i Nr 19  poz.238, z 2001 r. Nr 72 poz. 748, Nr 88 poz.961, Nr 89
poz. 973, Nr 111 poz.1194, Nr 122 poz.1349 i Nr 154  poz.1792,
z 2003 r. Nr 7 poz. 79, Nr 44 poz.389, Nr 122 poz. 1143, Nr 128
poz.1176, Nr 135  poz.1268, Nr 137  poz.1304, Nr 203 poz.1966/,
Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwa³a okreœla zasady zwrotu wydatków poniesio-
nych za przyznane œwiadczenia z pomocy spo³ecznej na us³ugi
opiekuñcze, lecznicze, pomoc rzeczow¹, zasi³ki na ekonomicz-
ne usamodzielnienie i zasi³ki celowe  oraz na pokrycie kosztów
pogrzebu.

§ 2. 1. W przypadku, gdy dochód na osobê samotn¹ lub
na osobê w rodzinie przekracza kryterium dochodowe,o którym
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej, wydatki pod-
legaj¹ zwrotowi w ca³oœci lub w czêœci, w wysokoœci i terminie
okreœlonym w decyzji Kierownika Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej.

2. Wydanie decyzji poprzedza siê przeprowadzeniem wy-
wiadu œrodowiskowego.
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Uchwa³a Nr XVII/121/2004
Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie okreœlenia zasad zwrotu wydatków za œwiadczenia z pomocy spo³ecznej.

§ 3. 1. Zwrot poniesionych wydatków winien byæ dokonany
jednorazowo lub w równych ratach miesiêcznych, w okresie nie
d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy.

2. Na uzasadniony wniosek pracownika socjalnego lub
osoby zobowi¹zanej, okres sp³aty mo¿e byæ przed³u¿ony przez
Kierownika Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

§ 4. Kierownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu poniesionych wydatków na
œwiadczenie, o którym mowa w § 1 w przypadkach szczególnie
uzasadnionych, a zw³aszcza w przypadkach okreœlonych w
art. 41 ustawy o pomocy spo³ecznej.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Prószkowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Klaudia Lakwa

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej  /Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414,
z 1999 r. Nr 28 poz.153, Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz.756, Nr 162
poz.1118 i 1126, Nr 20 poz.170, Nr 79 poz. 885 i Nr 90 poz.1001,
z 2000 r. Nr 12 poz.136 i Nr 19 poz. 238, z 2001r. Nr 72 poz.748,
Nr 88 poz. 961, Nr  89 poz. 973, Nr 111 poz. 1194, Nr 122
poz. 1349 i Nr 154 poz.1792, z 2003 r. Nr 7 poz. 79, Nr 44 poz. 389,
Nr 122 poz.1143, Nr 128 poz. 1176,  Nr 135 poz. 1268, Nr 137 poz.1304,
Nr 203 poz.1966/, Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co na-
stêpuje:

 § 1. Zakres przyznawania us³ug opiekuñczych, miejsce
œwiadczenia oraz wysokoœæ odp³atnoœci oraz termin wnoszenia
op³at ustala Kierownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
kieruj¹c siê zasadami ustalonymi w niniejszej uchwale.

§ 2. Przyznanie us³ug opiekuñczych i specjalistycznych
us³ug opiekuñczych mo¿e nast¹piæ:

a/ w przypadku osoby chorej, po stwierdzeniu przez leka-
rza, ¿e dana osoba wymaga opieki innej osoby ze wzglêdu na
stan zdrowia,
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 Uchwa³a  Nr XVII/122/2004
Rady  Miejskiej  w  Prószkowie

z  dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñ-
cze oraz szczegó³owych zasad  zwolnienia  czêœciowego lub ca³kowitego  z op³at i trybu ich pobierania.

b/ w przypadku osoby, która wymaga opieki ze wzglêdu na
wiek lub inne przyczyny, po wczeœniejszym przeprowadzeniu
wywiadu œrodowiskowego.

 § 3. Przy przyznawaniu us³ug opiekuñczych i specjalistycz-
nych us³ug opiekuñczych nale¿y kierowaæ siê dobrem danej
osoby i jej potrzebami.

 § 4. Us³ugi opiekuñcze przyznaje siê na okres, na jaki jest
niezbêdne œwiadczenie tych us³ug, ustalony w drodze wywiadu
œrodowiskowego.

§ 5. 1. Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opie-
kuñcze wykonywane mog¹ byæ przez opiekunki posiadaj¹ce
odpowiednie kwalifikacje.

2. Wykonanie us³ug powinno byæ ka¿dorazowo potwier-
dzone, z okreœleniem czasu pracy Opiekunki przez podopiecz-
nego lub jego pe³nomocnika.
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§ 6. Odp³atnoœæ za jedn¹ godzinê us³ugi opiekuñczej wy-
nosi  8.50 z³.

§ 7. Odp³atnoœæ za us³ugi opiekuñcze ustala siê w zale¿-
noœci od posiadanego dochodu na osobê zgodnie z tabel¹ sta-
nowi¹c¹ za³¹cznik do uchwa³y.

§ 8. Kwoty okreœlaj¹ce dochód na osobê s¹ waloryzowa-
ne na zasadach i w trybie okreœlonym w art. 35a ustawy o pomo-
cy spo³ecznej.

§ 9. Ca³kowite zwolnienie od op³at za us³ugi opiekuñcze
przys³uguje osobom, których wysokoœæ dochodu  nie przekra-
cza kwoty dochodu okreœlonego w art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy
o pomocy spo³ecznej.

 § 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierow-
nik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e ca³kowicie
lub czêœciowo zwolniæ od ponoszenia odp³atnoœci.

§ 11. 1. Nale¿noœæ za œwiadczone us³ugi opiekuñcze win-
na byæ wp³acana miesiêcznie  z do³u do 15 dnia nastêpnego
miesi¹ca do kasy Gminy lub na konto bankowe.

2. Podstawê wnoszenia op³at za us³ugi opiekuñcze sta-
nowi miesiêczne rozliczenie  karty pracy osoby œwiadcz¹cej us³u-
gi potwierdzone przez pracodawcê.

 § 12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prósz-
kowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Klaudia Lakwa

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVII/122/2004
Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 17 lutego 2004 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze 
 

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od kosztu 
usług wykonanych dla: 

Dochód   na osobę   zgodnie 
z art.4 ust.1 ustawy o 
pomocy społecznej osób samotnie 

gospodarujących 
Osób gospodarujących w 

rodzinie 
   do 100% 
powyŜej 100% - do 150% 
powyŜej 150% - do 200% 
powyŜej 200% - do 250% 
powyŜej 250% - do 300% 

   powyŜej 300% 

nieodpłatnie 
5% 
10% 
20% 
40% 
100% 

nieodpłatnie 
10% 
20% 
30% 
50% 
100% 

 

   Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 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 153, poz.127, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz.1568),  Rada Miejska w  Prószkowie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1.  W sprawach wa¿nych dla Gminy, okreœlonych przez
Radê Miejsk¹  albo Burmistrza Prószkowa lub w przypadkach okre-
œlonych w ustawach, przeprowadza siê konsultacje z mieszkañcami
na zasadach i w trybie okreœlonym w niniejszej uchwale.

§ 2.  Burmistrz Prószkowa jest organizatorem konsultacji,
o których mowa w § 1.
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Uchwa³a Nr XVII/126/2004
Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Prószków.

§ 3.  1. Burmistrz zawiadamia o zamiarze przeprowadze-
nia konsultacji z mieszkañcami najpóŸniej na 3 dni przed ich
terminem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Prószkowie oraz poprzez rozplakatowanie
w miejscach publicznych.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
a) okreœlenie przedmiotu konsultacji,
b) okreœlenie formy konsultacji,
c) wskazanie miejsc przeprowadzenia konsultacji oraz ter-

minu ich rozpoczêcia i zakoñczenia.

§ 4.  1. Konsultacje z mieszkañcami mog¹ byæ przeprowa-
dzone w nastêpuj¹cych formach:
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a) spotkañ z mieszkañcami,
b) spotkañ z delegatami mieszkañców, którymi mog¹ byæ

osoby pe³noletnie posiadaj¹ce pisemne upowa¿nienie co naj-
mniej 30 mieszkañców,

c) ankiety - polegaj¹cej na przekazaniu przez Burmistrza
mieszkañcom Gminy pisemnego zapytania zawieraj¹cego pro-
blematykê objêt¹ przedmiotem konsultacji; pouczenie co do jej
wype³nienia oraz sposobu przekazania wype³nionej ankiety.

2. Mo¿liwe jest ³¹czenie formy ankiety z innymi sposobami
przeprowadzania konsultacji.

§ 5. 1. Burmistrz powo³uje komisjê do spraw konsultacji z
mieszkañcami, w sk³ad której mog¹ wchodziæ, pracownicy Urzê-
du Miejskiego oraz pracownicy gminnych jednostek organiza-
cyjnych.

2. Zadaniem komisji jest wykonanie prac zwi¹zanych z
przeprowadzeniem konsultacji, tj. organizacja spotkañ z miesz-
kañcami, sporz¹dzenie protoko³u z tych spotkañ, dokonanie
podsumowania wyników ankiet oraz sporz¹dzenie sprawozda-
nia z przebiegu konsultacji, zawieraj¹cego przedstawienie ich
wyników w ci¹gu 5 dni od daty zakoñczenia konsultacji.

3. Protokó³, o którym mowa w ust. 2, powinien odzwiercie-
dlaæ przebieg konsultacji oraz powinien byæ podpisany przez
wszystkich cz³onków komisji. W zale¿noœci od rodzaju wybrane-
go trybu konsultacji oraz w miarê mo¿liwoœci do protoko³u do³¹-
cza siê: wyniki g³osowania w sprawie przedmiotu konsultacji, z
wyszczególnieniem liczby g³osów "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹-
cych siê", listê mieszkañców b¹dŸ ich delegatów, z wyszczegól-
nieniem imion, nazwisk i numerów dowodu osobistego.

§ 6.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Prósz-
kowa.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Klaudia Lakwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,
poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806), Rada Gminy w
Reñskiej Wsi uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê ulicy stanowi¹cej nieruchomoœæ ozna-
czon¹ w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 748 i 747/9 we wsi
Wiêkszyce nazwê, ulica Leœna.

Ulicê oznaczono na za³¹czniku graficznym kolorem ¿ó³tym.
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Uchwa³a Nr XIII/84/04
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Wiêkszycach.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Reñ-
ska Wieœ.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig
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Rada Gminy w Turawie na podstawie art. 39  ust. 4 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 46 ust. 5
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej /Dz. U.
z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z póŸn. zm./, uchwala co nastêpuje:

§ 1. Upowa¿nia siê pe³ni¹cego obowi¹zki Kierownika
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Turawie do wydawa-
nia decyzji administracyjnych w zakresie wykonania zadañ zle-

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734,
z 2002 r.  Nr 216 poz. 1826, z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), Rada
Gminy w Reñskiej Wsi uchwala, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê o 20 punktów procentowych wysokoœæ
wskaŸników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 usta-
wy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
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Uchwa³a Nr XIII/88/04
 Rady Gminy w Reñskiej Wsi

z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie obni¿enia wysokoœci wskaŸników procentowych wydatków w celu ustalenia wysokoœci dodatku
 mieszkaniowego.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Reñskiej Wsi.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig
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Uchwa³a Nr XII/117/2003
Rady Gminy Turawa

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie upowa¿nienia pe³ni¹cego obowi¹zki Kierownika Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Turawie
do wydawania decyzji administracyjnych.

conych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w celu
wykonania zadañ w³asnych Gminy oraz w³asnych o charakterze
obowi¹zkowym.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus

Rada Gminy Turawa na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 46 ust. 5a ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414 z póŸn. zm.) uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr XII/118/2003
Rady Gminy Turawa

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie zastêpowania i upowa¿nienia do wydania decyzji administracyjnej w ramach zadañ w³asnych i zleconych
w czasie nieobecnoœci Kierownika Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, oraz uchylenia uchwa³y Nr XXXI/324/02

 z dnia 15 marca 2002 r.

§ 1. Na wniosek pe³ni¹cego obowi¹zki Kierownika Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Turawie, upowa¿nia siê
pe³ni¹cego obowi¹zki G³ównego Ksiêgowego GOPS w Tura-
wie do zastêpowania Kierownika w czasie jego nieobecnoœci
oraz do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wyko-
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nania zadañ zleconych oraz do wydawania decyzji administra-
cyjnych w celu wykonania zadañ w³asnych Gminy oraz w³asnych
o charakterze obowi¹zkowym.

§ 2. Uchyla siê uchwa³ê Rady Gminy w Turawie
Nr XXXI/ 324/02  z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie upowa¿nie-
nia Pani Krystyny Kurek starszego pracownika socjalnego GOPS
w Turawie do zastêpowania Kierownika w czasie jego nieobecno-

œci oraz do wystawiania decyzji administracyjnych w zakresie zadañ
zleconych oraz zadañ w³asnych o charakterze obowi¹zkowym.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132
poz. 622, z 1997 r. Nr 60 poz. 369, z 1997 r. Nr 121 poz. 770,
z 2000 r. Nr 22 poz. 272, z 2001 r. Nr 100 poz.1085, z 2001r.
Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 7
poz. 78), Rada Gminy Turawa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Ustala siê górn¹ stawkê za wywóz nieczystoœci
sta³ych w wysokoœci 3,00 z³ brutto miesiêcznie od osoby, w ro-
dzinach sk³adaj¹cych siê  do 5 osób ³¹cznie.

2. W rodzinach sk³adaj¹cych siê z 6 osób i wiêcej, stawka
za wywóz nieczystoœci sta³ych obowi¹zywaæ bêdzie jak dla ro-
dzin 5 osobowych.
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Uchwa³a Nr XIII/123/03
Rady Gminy Turawa

z dnia 19 grudnia 2003 r.

w sprawie górnych stawek op³at za wywóz nieczystoœci sta³ych.

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

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

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr II/10/02 Rady Gminy Turawa
z dnia 6 grudnia 2002 r.

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy
Artur Gallus

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej /Dz. U. z 1998 r. Nr 64  poz. 414,
Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 118 i 1126, z 1999 r.
Nr 20 poz. 170, Nr 79 poz. 885, Nr 90 poz. 1001, z 2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 19 poz. 238, z 2001 r. Nr 72 poz. 748, Nr 88 poz. 961,
Nr 89 poz. 973, Nr 111 poz. 1194, Nr 122 poz. 1349, Nr 154
poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79/ i w zwi¹zku z art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806
oraz  z  2003 r. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Wo³czynie
uchwala:

§ 1. Uchyliæ uchwa³ê Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia
26 maja 2003 r. Nr IX/94/2003 w sprawie okreœlania zasad zwrotu
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Uchwa³a  Nr XVI/161/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie uchylenia uchwa³y Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia 26 maja 2003 r. Nr IX/94/2003
w sprawie okreœlania zasad zwrotu wydatków poniesionych na œwiadczenia przyznawane

w ramach zadañ w³asnych gminy w zakresie do¿ywiania uczniów.

wydatków poniesionych na œwiadczenia przyznawane w ramach
zadañ w³asnych gminy w zakresie do¿ywiania uczniów.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego,
nie wczeœniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Maszkowski
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W dniu 19 lutego 2004 r. Prezes URE decyzjami: Nr WCC/
742J/11/U/OWR/2004/TT i PCC/773F/11/W/OWR/2004/TT doko-
na³ zmiany przedmiotu i zakresu dzia³alnoœci oraz warunków
prowadzenia dzia³alnoœci w koncesjach na wytwarzanie oraz
na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a udzielonych przedsiêbiorcy -
HARPEN POLSKA Sp. z o.o. z siedzib¹ we Wroc³awiu.

Uzasadnienie

W dniu 29 wrzeœnia 2003 r. wszczêto z urzêdu postêpowa-
nie administracyjne w sprawie zmiany warunków koncesji na
wytwarzanie oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a udzielo-
nej przedsiêbiorcy Harpen Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ we Wro-
c³awiu decyzjami Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia
3 lutego 1999 r. Nr WCC/742/11/W/3/99/ZJ ze zmianami oraz PCC/
773/11/W/3/99/ZJ ze zmianami po przejêciu przez Stronê Przedsiê-
biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ we Wroc³awiu.

W toku prowadzonego postêpowania Strona wyst¹pi³a o
zmianê przedmiotu i zakresu dzia³alnoœci w koncesji na przesy-
³anie i dystrybucjê ciep³a, adekwatnie do zakresu us³ug œwiad-
czonych odbiorcom ciep³a, poprzez wykreœlenie z koncesji za-
kwalifikowanych jako sieci ciep³ownicze zewnêtrzne instalacje
odbiorcze zasilane z nastêpuj¹cych kot³owni: w Kochcicach
ul. Zamkowa 1, w Lubliñcu ul. Paderewskiego 10, w Niemodli-
nie ul. Al. Wolnoœci 2, w Niemodlinie ul. Reymonta 7, w Nowym
Œwiêtowie 126A oraz w Strzy¿owie ul. Daszyñskiego Szko³a Nr 2.

Po przeprowadzeniu postêpowania dowodowego w ni-
niejszej sprawie dokonano rozszerzenia przedmiotu dzia³alno-
œci objêtej koncesj¹ na wytwarzanie ciep³a o 5 Ÿróde³ ciep³a w
Zawidowie, które by³y eksploatowane przez Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ we Wroc³awiu przejête
przez Stronê i dokonano zmiany przedmiotu i zakresu dzia³alno-
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Informacja

z dnia 19 lutego 2004 r.

o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a dla HARPEN POLSKA Spó³ka z o.o. z siedzib¹ we Wroc³awiu.

œci na przesy³aniu i dystrybucji ciep³a oraz zgodnie z wnioskiem
strony wykreœlono zakwalifikowane jako sieci ciep³ownicze ze-
wnêtrzne instalacje odbiorcze.

Warunki wykonywania dzia³alnoœci objêtej koncesj¹ na
wytwarzanie ciep³a zosta³y okreœlone zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 -
Prawo energetyczne.

W zwi¹zku z powy¿szym na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i
art. 32 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504 ze zm.) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Prezes Urzêdu Regula-
cji decyzjami z dnia 19 lutego 2004 r. zmieni³ koncesje z dnia
3 lutego 1999 r. Nr WCC/742/11/W/3/99/ZJ ze zmianami na wy-
twarzanie ciep³a oraz na podstawie art. 41 ust.1 i art. 32 ust. 1 pkt
3 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.)
oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko-
deks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zmianami) zmieni³ koncesjê Nr PCC/773/11/W/3/
99/ZJ ze zmianami na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.

Informacja o decyzjach zostanie opublikowana w Dzienni-
kach Urzêdowych Województw: Dolnoœl¹skiego, Opolskiego,
Œl¹skiego oraz Podkarpackiego.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo - Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ w Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia
24 lutego 2004 r. Nr OWR-4210-3(2)/2004/73/V-C/MB, wydan¹
na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.), na wniosek Energetyki Cieplnej
Opolszczyzny S.A. z siedzib¹ w Opolu umorzono postêpowanie
administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciep³a.

Uzasadnienie
W dniu 26 stycznia 2004 r. na wniosek Energetyki Ciepl-

nej Opolszczyzny S.A. z siedzib¹ w Opolu, wszczêto postêpowa-
nie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciep³a zatwier-
dzonej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 1 sierpnia 2003 r. Nr OWR-
820/73-A/18/2003/V/MB ze zmian¹, w zwi¹zku z przyjêciem do
eksploatacji nowych Ÿróde³ ciep³a i sieci ciep³owniczych.

W dniu 20 lutego 2004 r. Przedsiêbiorstwo z³o¿y³o pismo o wyco-
fanie wniosku w sprawie zmiany taryfy dla ciep³a.

Z uwagi na to, ¿e umorzenie postêpowania nie jest sprzecz-
ne z interesem spo³ecznym, postanowiono przychyliæ siê do
wniosku strony i orzec jak w rozstrzygniêciu, stosownie do treœci
art. 105 § 2 Kpa.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

                                           Urz¹d Regulacji Energetyki
                               Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

   z siedzib¹ we Wroc³awiu
                                                                  Dyrektor

                                                               Wincenty Rêkas
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Informacja

  z dnia 24 lutego 2004 r.

o decyzji dotycz¹cej umorzenia postêpowania administracyjnego w sprawie zmiany taryfy dla ciep³a
Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. z siedzib¹ w Opolu.
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§ 1. Stwierdza siê, i¿:
- Rada Miejska w Kluczborku uchwa³¹ Nr XXI /197/04

z dnia 28 stycznia 2004 r. stwierdzi³a wygaœniêcie mandatu rad-
nego Pana  PI£ATA Piotra  w Okrêgu wyborczym  Nr 1, z listy
Nr 12 - KWW Forum Spo³eczne, wskutek prawomocnego ska-
zuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo umyœlne.
W zwi¹zku  z powy¿szym Rada Miejska w Kluczborku  podjê³a
uchwa³ê Nr XXII/203/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wst¹-
pienia Pana  DUDZIKA  Bogdana  w Okrêgu wyborczym Nr 1,
który z tej samej listy w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoœci.
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Obwieszczenie
 Komisarza Wyborczego w Opolu  I

z dnia 1 marca  2004 r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

§ 2. Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ustawy z
dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547) podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o
wst¹pieniu:

- DUDZIKA  Bogdana   - na wakuj¹cy mandat radnego
Rady Miejskiej w Kluczborku.

§ 3. Obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

  Komisarz   Wyborczy
Ryszard Janowski

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z  2003 r. Nr 159, poz. 1547) podaje siê do pu-
blicznej wiadomoœci wyniki g³osowania i wyniki wyborów uzu-
pe³niaj¹cych do Rady Gminy w Skarbimierzu.

I. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono w Okrêgu wy-
borczym Nr 7. Liczba osób   uprawnionych do g³osowania wyno-
si³a 1115. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (osoby,  którym wydano
karty do g³osowania ) 318 wyborców, co stanowi  28,52 % upraw-
nionych   do g³osowania.

Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach   - 318.
G³osów wa¿nych oddano - 313, to  jest   98,43 %  ogólnej

liczby g³osów oddanych.
G³osów niewa¿nych oddano -  5, to jest 1,57 %  ogólnej

liczby g³osów oddanych.
G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.

417

Obwieszczenie
 Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 1 marca  2004 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w  Skarbimierzu przeprowadzonych w dniu  29 lutego 2004 r.

II. Wyniki wyborów w Okrêgu wyborczym  s¹ nastêpuj¹ce:

Okrêg wyborczy Nr 7  obejmuj¹cy 3 mandaty w którym
wybierany by³ 1 radny.

  A. Wybory odby³y siê.
 B. G³osowanie przeprowadzono.
 C. Ogólna liczba g³osów oddanych            318
 D. G³osów wa¿nych oddano            313
 E. Radnym  zosta³  wybrany:
 z listy Nr 2  KWW " Nasze Osiedle"   HARGOT   Jacek
 F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

Komisarz  Wyborczy
   Ryszard Janowski

§ 1. Stwierdza siê, i¿:
- Rada Miejska w G³ucho³azach uchwa³¹ Nr XV/130/04 z

dnia 29 stycznia 2004 r. stwierdzi³a wygaœniêcie mandatu rad-
nego Pana AUGUSTYNA  Zbigniewa  w Okrêgu wyborczym  Nr 3,
z listy Nr 8 - KWW "Samorz¹dowy Blok Wyborczy", wskutek pi-
semnego zrzeczenia siê mandatu. W zwi¹zku  z powy¿szym

Rada Miejska w G³ucho³azach podjê³a uchwa³ê Nr XVI/132/04 z
dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wst¹pienia Pana  CHASZCZE-
WICZA Jana w Okrêgu wyborczym Nr 3, który z tej samej listy w
wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³
prawa wybieralnoœci.
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Obwieszczenie
 Komisarza Wyborczego w Opolu  II

z dnia 1 marca  2004 r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
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§ 2. Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) podaje siê
do publicznej wiadomoœci informacjê o wst¹pieniu:

- CHASZCZEWICZA Jana  - na wakuj¹cy mandat radnego
Rady Miejskiej w G³ucho³azach.

§ 3. Obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

    Komisarz   Wyborczy
    Tadeusz Dominczyk

 pomiêdzy
Powiatem Kluczborskim, reprezentowanym przez Zarz¹d

Powiatu, w imieniu którego dzia³aj¹:

1. Starosta Kluczborski - Stanis³aw Rakoczy
2. Cz³onek  Zarz¹du - Mieczys³aw Czapliñski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Piotra Poœpiecha,

a Gmin¹ Kluczbork reprezentowan¹ przez Burmistrza Mia-
sta Kluczborka - Jaros³awa Kielara,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ewy Wasilewskiej

o nastêpuj¹cej treœci:

§ 1. 1. Powiat Kluczborski przyjmuje powierzone przez
Gminê Kluczbork zadania dotycz¹ce doradztwa metodycznego
dla nauczycieli wynikaj¹ce z potrzeb edukacyjnych wystêpuj¹-
cych na terenie Gminy Kluczbork i jako organ prowadz¹cy zleca
realizacjê Powiatowemu Oœrodkowi Doskonalenia Nauczycieli
w Kluczborku.

2. Powiat Kluczborski deklaruje objêcie doradztwem me-
todycznym nauczycieli przedmiotów, do których realizacji zostali
powo³ani doradcy metodyczni.

3. Powiat Kluczborski w ramach powierzonego przez Gmi-
nê Kluczbork  zadania zobowi¹zuje siê do:

1) rozpoznawania potrzeb w zakresie doradztwa metodycz-
nego,

2) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, w tym m.in.
udzielania konsultacji indywidualnych, obserwacji lekcji z póŸ-
niejszym omówieniem i instrukta¿em w procesie adaptacji za-
wodowej, udostêpniania nauczycielom materia³ów szkolenio-
wych, umo¿liwiania nauczycielom obserwacji zajêæ prowadzo-
nych przez doradcê,

3) organizacji konferencji przedmiotowo - metodycznych,
4) prowadzenia konsultacji zbiorowych,
5) prowadzenia edukacyjnej dzia³alnoœci popularyzatorskiej,
6) prowadzenia konsultacji w sprawach zdobywania stopni

awansu zawodowego.
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Porozumienie

zawarte w dniu 22 stycznia 2004 r.

w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli

4. Powiat Kluczborski przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Gmina Kluczbork przeka¿e na rzecz Powiatu Klucz-
borskiego w roku 2004 - 15% œrodków, o których mowa w
art. 70a, ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczycie-
la, a w latach nastêpnych po 30% tych œrodków.

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, przekazywana bêdzie
przez Gminê Kluczbork w kwartalnych ratach, do dnia 10 ostat-
niego miesi¹ca kwarta³u, na rachunek bankowy Powiatu Klucz-
borskiego nr: 21 10203668 106050335 prowadzony w Banku
PKO BP S.A. O/Kluczbork.

6. Roczne sprawozdanie z realizacji zadañ, o których mowa
w § 1 ust. 3 niniejszego Porozumienia, Powiatowy Oœrodek Do-
skonalenia Nauczycieli w Kluczborku przeka¿e Gminie Klucz-
bork do koñca stycznia nastêpnego roku.

§ 2. Gmina Kluczbork powierza Powiatowi Kluczborskie-
mu zadania dotycz¹ce organizacji doradztwa metodycznego dla
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach, dla  których
jest organem prowadz¹cym.

§ 3. 1. Porozumienie zawarto od dnia 1 lutego 2004 r. na
czas nieokreœlony.

2. Strony przewiduj¹ mo¿liwoœæ rozwi¹zania niniejszego
Porozumienia za trzymiesiêcznym okresem wypowiedzenia.

§ 4. Porozumienie sporz¹dzono w czterech egzemplarzach,
po dwa dla ka¿dej ze stron.

§5. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

W imieniu      W imieniu
Gminy Kluczbork      Powiatu Kluczborskiego

Burmistrz                    Starosta
Jaros³aw Kielar                               Stanis³aw Rakoczy

Skarbnik                                            Wicestarosta
Ewa Wasilewska        Mieczys³aw Czapliñski

                                                           Skarbnik
                                                           Piotr Poœpiech
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 pomiêdzy
Powiatem Kluczborskim, reprezentowanym przez Zarz¹d

Powiatu, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Starosta Kluczborski - Stanis³aw Rakoczy
2. Cz³onek  Zarz¹du - Mieczys³aw Czapliñski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Piotra Poœpiecha,
a Powiatem Namys³owskim, reprezentowanym przez Za-

rz¹d Powiatu, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Starosta Namys³owski - Andrzej Spór
2. Cz³onek Zarz¹du - Adam Maci¹g
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu  - Katarzyny Parzonki
o nastêpuj¹cej treœci:

§ 1. 1. Powiat Kluczborski przyjmuje powierzone przez
Powiat Namys³owski zadania dotycz¹ce doradztwa metodycz-
nego dla nauczycieli wynikaj¹ce z potrzeb edukacyjnych wystê-
puj¹cych na terenie Powiatu Namys³owskiego i jako organ pro-
wadz¹cy zleca realizacjê Powiatowemu Oœrodkowi Doskonale-
nia Nauczycieli w Kluczborku.

2. Powiat Kluczborski deklaruje objêcie doradztwem me-
todycznym nauczycieli przedmiotów, do których realizacji zostali
powo³ani doradcy metodyczni.

3. Powiat Kluczborski w ramach powierzonego przez Po-
wiat Namys³owski zadania zobowi¹zuje siê do:

1) rozpoznawania potrzeb w zakresie doradztwa meto-
dycznego,

2) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, w tym m.in.
udzielania konsultacji indywidualnych, obserwacji lekcji z póŸ-
niejszym omówieniem i instrukta¿em w procesie adaptacji za-
wodowej, udostêpniania nauczycielom materia³ów szkolenio-
wych, umo¿liwiania nauczycielom obserwacji zajêæ prowadzo-
nych przez doradcê,

3) organizacji konferencji przedmiotowo - metodycznych,
4) prowadzenia konsultacji zbiorowych,
5) prowadzenia edukacyjnej dzia³alnoœci popularyzatorskiej,
6) prowadzenia konsultacji w sprawach zdobywania stopni

awansu zawodowego.
4. Powiat Kluczborski przyjmuje zadania, o których mowa

w ust. 3, a Powiat Namys³owski przeka¿e na rzecz Powiatu Klucz-
borskiego w roku 2004 - 20% œrodków, o których mowa w art.
70a, ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a
w latach nastêpnych po 30% tych œrodków.
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Porozumienie

zawarte w dniu 9 lutego 2004 r.

w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, przekazywana bêdzie
przez Powiat Namys³owski w kwartalnych ratach, do dnia 10
ostatniego miesi¹ca kwarta³u, na rachunek bankowy Powiatu
Kluczborskiego nr: 21 10203668 106050335 prowadzony w
Banku PKO BP S.A. O/Kluczbork.

6. Roczne sprawozdanie z realizacji zadañ, o których mowa
w § 1 ust. 3 niniejszego Porozumienia, Powiatowy Oœrodek Do-
skonalenia Nauczycieli w Kluczborku przeka¿e Powiatowi Na-
mys³owskiemu do koñca stycznia nastêpnego roku.

§ 2. Powiat Namys³owski powierza Powiatowi Kluczbor-
skiemu zadania dotycz¹ce organizacji doradztwa metodyczne-
go dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach, dla
których jest organem prowadz¹cym.

§ 3. 1. Porozumienie zawarto od dnia 1 stycznia 2004 r. na
czas nieokreœlony.

2. Strony przewiduj¹ mo¿liwoœæ rozwi¹zania niniejszego
Porozumienia za trzymiesiêcznym okresem wypowiedzenia.

§ 4. Porozumienie sporz¹dzono w czterech egzemplarzach,
po dwa dla ka¿dej ze stron.

§5. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

W imieniu      W imieniu
Powiatu Namys³owski        Powiatu Kluczborskiego

Starosta Namys³owski                  Starosta
Andrzej Spór                                    Stanis³aw Rakoczy

Wicestarosta Namys³owski          Wicestarosta
Adam Maci¹g                                   Mieczys³aw Czapliñski
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Zarz¹dzenie  Nr 21/04
Wojewody Opolskiego

  z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w  Byczynie.

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 ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ) w zwi¹zku
z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Byczynie Nr XIV/129/04 z dnia
19 lutego 2004 r. zarz¹dzam:

§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej w  Byczynie w 4 mandatowym Okrêgu wyborczym Nr 3,
w którym na wakuj¹cy mandat wybierany bêdzie 1 radny.

§ 2. Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ 16 maja  2004 r.

Skarbnik                                         Skarbnik
Katarzyna Parzonka                   Piotr Poœpiech
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KALENDARZ  WYBORCZY 

 

Termin wykonania 

czynności wyborczej 

Treść czynności 

 
do 17.03.2004 r. 
 

 
− podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 

zarządzenia Wojewody Opolskiego o przeprowadzeniu wyborów 
uzupełniających, 

 
 
do 27.03.2004 r. 

 
− podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, 

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

 
 
do 01.04.2004 r. 

 
− powołanie przez  Komisarza Wyborczego w Opolu I  Miejskiej 

Komisji Wyborczej w Byczynie, 
 

 
do 16.04.2004 r. 
do godz. 24.00 

 
− zgłaszanie Miejskiej  Komisji Wyborczej list kandydatów  na 

radnych, 
 

 
do 25.04.2004 r. 
 
 
 

 
− powołanie przez Burmistrza  Obwodowej Komisji Wyborczej, 
− podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, 

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

 
 
do 01.05.2004 r. 
 
 

 
− rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej  o 

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

 
 
do 02.05.2004 r. 

 
− sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie  Gminy, 
 

  
     15.05.2004 r.      
       

 
− przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej 

spisu wyborców, 
 

    
     16.05.2004 r. 
godz.6.00-20.00    

 
− głosowanie. 
 

 

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

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

Wojewoda Opolski
  El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr  21/04

Wojewody Opolskiego
z dnia 1 marca 2004 r.

Uwaga
Je¿eli koniec terminu do wykonania czynnoœci okreœlonej

w kalendarzu wyborczym przypada na dzieñ ustawowo wolny od
pracy, to termin up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
/art.205 Ordynacji wyborczej/


