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Na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r.
o pomocy spo³ecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 414, z 1998 r. Nr 106,
poz.668, Nr 117,  poz.756 i  Nr 162, poz.1118 i 1126, z 1999 r.
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 i 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, Nr 7, poz.79, Nr 44, poz.389, Nr 122, poz. 1143,
Nr 128, poz.1176, Nr 135, poz. 1268, z 2003r. Nr 128 poz. 1176,
Nr 137 poz.1304, Nr 203 poz.1966/, Rada Gminy Cisek uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Uchwa³a okreœla zasady zwrotu wydatków poniesio-
nych przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Cisku na do¿ywianie
uczniów, je¿eli dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza
100% kryterium dochodowego, okreœlonego zgodnie z art.4
ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej.

§ 2. Ustala siê, ¿e w przypadku, gdy dochód na osobê w
rodzinie ucznia przekracza wartoœæ, o której mowa w §1, przy-
znany zasi³ek podlega zwrotowi w ca³oœci lub w czêœci w wyso-
koœci i terminie okreœlonym w decyzji administracyjnej.

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991r. o systemie oœwiaty /Dz. U. z 1997r. Nr 67 poz. 329 z póŸn.
zm./ oraz art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592
z póŸn. zm./, Rada Gminy Branice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Z dniem 1 wrzeœnia 2004r. ustala siê nastêpuj¹cy
plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminê
Branice:

1. Publiczne Przedszkole w Branicach z nastêpuj¹cymi
oddzia³ami zamiejscowymi w:

Bliszczycach, Wysokiej, Wiechowicach.

422

Uchwa³y Nr XX/95/04
Rady Gminy Branice

z dnia 24 lutego 2004r.

w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminê publicznych przedszkoli.

2. Publiczne Przedszkole we W³odzieninie z nastêpuj¹cy-
mi oddzia³ami zamiejscowymi w:

Dzbañcach, Lewicach.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Branice

Zdzis³aw Telega
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Uchwa³a Nr XVI/ 64/2004
Rady Gminy Cisek

z dnia 23 lutego 2004r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na œwiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych
w zakresie do¿ywiania uczniów w 2004 roku.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie
z art.41 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej,
kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e odst¹piæ od ¿¹da-
nia zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posi³-
ków.

§ 4. Œwiadczeniobiorca obowi¹zany jest do zwrotu otrzy-
manego œwiadczenia jednorazowo lub w ratach miesiêcznych.

§ 5. Ponowne przyznanie œwiadczenia mo¿e nast¹piæ po
ca³kowitej sp³acie otrzymanego wczeœniej œwiadczenia.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Pawe³ Ryborz
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Na podstawie art.6 ust. 11 w zwi¹zku z ust.10 - ustawy z
dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych  (Dz.U.
Nr 71 poz.734 z póŸn. zm.), art.18 ust.2 pkt 15- ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142
poz.1591 z póŸn.zm) - Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala:

§ 1. Obni¿a siê z  70% do 50% wysokoœæ wskaŸników
procentowych wydatków przypadaj¹cych na normatywn¹ po-
wierzchniê zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych
wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, je¿eli powierzchnia
tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
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Uchwa³a Nr XV/107/04
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia  2 lutego 2004r.

w sprawie obni¿enia wskaŸnika procentowego wyp³aty wysokoœci dodatków mieszkaniowych .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim  Kiwic

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 póŸn. zm.) oraz   art. 26  ust.1 i 2 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, i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 109 poz.1157, Nr 120
poz.1268; Nr 14 poz.124, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 5 poz. 42,
Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112) w zwi¹zku z art. 85 ust.2 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) - Rada Gminy Domaszo-
wice uchwala, co nastêpuje:

Ustalenia ogólne

§ 1.1. Uchwala siê  miejscowy plan  zagospodarowania
przestrzennego wsi  Siemys³ów zwany w dalszej czêœci niniej-
szej uchwa³y planem.

2. Przedmiotem planu obejmuje siê obszary okreœlone
na rysunku planu:

- Nr 1 sporz¹dzonym na mapie w skali 1: 2000, obejmuj¹-
cym tereny istniej¹cego zainwestowania wsi, tereny przezna-
czone pod zabudowê i tereny u¿ytków rolnych w bezpoœrednim
otoczeniu oraz na rysunku planu,

- Nr 2 sporz¹dzonym na mapie w skali 1 : 5000, obejmuj¹-
cym  tereny pozosta³e: grunty rolne, trwa³e u¿ytki zielone, istnie-
j¹ce tereny leœne i tereny projektowane do zalesienia  oraz tere-
ny po³o¿one na obszarze wsi w rozproszeniu.

3. Rysunek planu Nr 1 i Nr 2 stanowi¹ integraln¹ czêœæ
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sta-
nowi¹ odpowiednio za³¹cznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwa³y.

4. Zakres planu obejmuje ustalenie:
- nowego przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych

tereny o ró¿nym przeznaczeniu i  ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
- warunków zabudowy i zasad zagospodarowania tere-

nów objêtych zmian¹ w planie,
- warunków wynikaj¹cych z ochrony œrodowiska przyrod-

niczego i kulturowego,
- zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.

5. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa
w § 3, zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siê dotychczaso-
wy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodarowania
terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

6. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami regulacyjnymi i funkcjo-
nalnymi planu s¹:

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

lub o ró¿nych  zasadach  zabudowy i zagospodarowania,
c/   symbole przeznaczenia terenów,
d/   nieprzekraczalne linie zabudowy,
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny lub

po¿¹dany, mog¹ ulec zmianie na etapie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

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

rozgraniczaj¹cymi obszar o okreœlonej funkcji, oznaczonej na
rysunku planu odpowiednim symbolem u¿ytkowania,

2) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia dominuj¹cego na danym terenie,
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Uchwa³a Nr XII/73/03
Rady Gminy Domaszowice

z  dnia 29 grudnia  2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Siemys³ów.
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3) dzia³ce mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³-
kê/ nieruchomoœæ o podstawowej funkcji mieszkaniowej,

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

5) urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty technicznego wyposa¿enia /naziemne i podziem-
ne/, s³u¿¹ce funkcji podstawowej terenu,

6) przepisach szczególnych - aktualnie obowi¹zuj¹ce w
trakcie realizacji planu przepisy ustaw i przepisy wykonawcze
oraz Polskie Normy,

7) przedsiêwziêciu - rozumie siê przez to inwestycje bu-
dowlane lub inne ingerencje w œrodowisko, polegaj¹ce na prze-
kszta³ceniu lub zmianie sposobu u¿ytkowania terenu,  w tym rów-
nie¿ na wydobywanie zasobów naturalnych,

8) przedsiêwziêciu mog¹cym znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia inwesty-
cyjne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œro-
dowisko i przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œro-
dowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³y-
wania na œrodowisko mo¿e byæ wymagany, na podstawie przepi-
sów szczególnych,

9) szkodliwych uci¹¿liwoœciach dla œrodowiska - nale¿y
przez to rozumieæ zjawiska fizyczne lub stany o natê¿eniu utrud-
niaj¹cym ¿ycie, albo dokuczliwe dla œrodowiska, w stopniu po-
woduj¹cym zagro¿enie dla zdrowia ludzi, uszkodzenie lub znisz-
czenie œrodowiska,

10) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ obiekty
i urz¹dzenia, a w szczególnoœci: obiekty oœwiaty, ochrony zdrowia
i opieki spo³ecznej, sportu i rekreacji o których mowa w ustawie
o gospodarce nieruchomoœciami, a tak¿e innych zadañ realizo-
wanych  w ramach zadañ w³asnych Gminy, zadañ zleconych oraz
wprowadzanych do realizacji  w drodze negocjacji przez admini-
stracjê rz¹dow¹,

11) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty us³ugowe: handlowe, gastronomiczne, rzemios³a, insty-
tucji finansowych, jednostek gospodarczych o charakterze us³u-
gowym, nie zak³ócaj¹cych funkcji mieszkaniowej oraz nie wywo-
³uj¹cych konfliktów s¹siedzkich,

12) us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ dzia³al-
noœæ us³ugow¹, która nie powoduje wystêpowania zjawisk fi-
zycznych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych dla
otoczenia. W przypadku niniejszego planu nale¿y przez to rozu-
mieæ us³ugi handlu, ma³ej gastronomii, szewskie, fryzjerskie,
hotelowe, optyczne, krawieckie, lekarskie, us³ugi biurowe itp. re-
alizowane jako obiekty wbudowane na dzia³ce zabudowy miesz-
kaniowej,

13) us³ugach o charakterze nieuci¹¿liwym - nale¿y przez
to rozumieæ dzia³alnoœæ, która nie powoduje wystêpowania zja-
wisk fizycznych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych
dla otaczaj¹cego œrodowiska w zakresie: emisji ha³asu o pozio-
mie przekraczaj¹cym normy okreœlone w planie, w tym ha³asu
od obs³uguj¹cych œrodków transportu, emisji nieprzyjemnych
zapachów, koniecznoœci korzystania z transportu pojazdami o
dopuszczalnej masie powy¿ej 3,5 tony - nie zaliczona do przed-
siêwziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³y-
wania na œrodowisko jest wymagany lub mo¿e byæ wymagany,

14) strefie ochrony konserwatorskiej - nale¿y przez to
rozumieæ obszar, na którym elementy dawnego uk³adu przestrzen-
nego zachowa³y siê w stanie nienaruszonym lub jedynie nie-
znacznie przekszta³conym. Jest to obszar uznany za szczególnie
wa¿ny jako materialne œwiadectwo historyczne. W strefie tej za-
k³ada siê pierwszeñstwo wymagañ konserwatorskich nad pozo-
sta³¹ dzia³alnoœæ inwestycyjn¹,

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

16) odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ
nieczystoœci sta³e i ciek³e powstaj¹ce w gospodarstwach do-
mowych, w obiektach u¿ytecznoœci publicznej i obs³ugi ludno-
œci, w tym nieczystoœci gromadzone w zbiornikach bezodp³y-
wowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz od-
pady uliczne, z wyj¹tkiem odpadów niebezpiecznych z zak³a-
dów opieki zdrowotnej i weterynaryjnych,

17) odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozu-
mieæ odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad
chemiczny, biologiczny, inne w³aœciwoœci i okolicznoœci stano-
wi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo œrodowiska, o
których mowa w ustawie o odpadach,

18) drogach g³ównych, lokalnych gminnych, dojazdo-
wych oraz ci¹gach pieszo-jezdnych - nale¿y przez to rozu-
mieæ drogi publiczne realizowane na zasadach okreœlonych  w
przepisach o drogach publicznych,

19) drogach wewnêtrznych - nale¿y przez to rozumieæ
drogi dojazdowe do obiektów u¿ytkowanych przez podmioty pro-
wadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dojazdowe do gruntów rol-
nych,

20) linii zabudowy obowi¹zuj¹cej - liniê wyznaczaj¹ca
wymagan¹ odleg³oœæ budynków o funkcji podstawowej od drogi
(mierzon¹ od krawêdzi jezdni drogi do zasadniczej œciany bu-
dynku). Linia ta jest jednoczeœnie lini¹ zabudowy  obowi¹zu-
j¹c¹ dla budynków towarzysz¹cych,

21) linii zabudowy nieprzekraczalnej - liniê wyznaczaj¹-
ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³oœæ zabudowy od drogi
(mierzon¹ od krawêdzi jezdni drogi do zasadniczej œciany bu-
dynku).

§ 3. Na obszarze objêtym planem wydziela siê tereny,
którym nadaje siê  oznaczenia okreœlaj¹ce przeznaczenie tere-
nów w sposób nastêpuj¹cy:

1/ MM - tereny zabudowy mieszanej,
2/ PPn - tereny dzia³alnoœci gospodarczej,
3/ UPr - tereny us³ug publicznych - kultu religijnego,
4/ UP - tereny us³ug publicznych - kultury,
5/ UC - tereny us³ug komercyjnych,
6/ UPi - tereny us³ug publicznych innych,
7/ UPs - tereny us³ug sportu,
8/ ZP - tereny parków,
9/ ZC - tereny cmentarzy,
10/ WZ - tereny urz¹dzeñ gospodarki wodnej,
11/ TE - tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
12/ ZL - tereny lasów,
13/ LSp - tereny do zalesienia,
14/ ZN - tereny zieleni niskiej,
15/ ZZ - tereny trwa³ych u¿ytków zielonych,
16/ RP - tereny u¿ytków rolnych,
17/ W - tereny wód otwartych,
18/ KUz - tereny dróg  klasy zbiorczej,
19/ KUi      - tereny dróg klasy lokalnej,
20/ KUd - tereny dróg klasy dojazdowej.

§ 4. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wyznaczonych
i oznaczonych symbolami:

MM - tereny zabudowy mieszanej
Przeznaczenie podstawowe -  tereny istniej¹cej i  projek-

towanej  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej i   zagrodo-
wej, z  obiektami towarzysz¹cymi   oraz us³ug: bytowych,  ko-
mercyjnych  i  us³ug  charakterze nieuci¹¿liwym.

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



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 17 1233 -         Poz.425

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenów oznaczonych symbolami MM:

Zasady  zagospodarowania  terenów:
1) dopuszczalne remonty przebudowa i rozbudowa istnie-

j¹cych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych,
obiektów us³ugowych oraz obiektów produkcyjnych i us³ugowych,
istniej¹cych w granicach  terenów oznaczonych symbolem MM,
jeœli ich dzia³alnoœæ nie powoduje przekroczenia dopuszczal-
nych norm dla œrodowiska i uci¹¿liwoœci na terenach s¹sied-
nich,

2) dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych na drodze wtórnych podzia³ów dzia³ek (zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi) oraz zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach wyburzonych,

3) us³ugi bytowe, us³ugi  komercyjne i us³ugi  o charakte-
rze nieuci¹¿liwym, mog¹ byæ realizowane samodzielnie / na wy-
dzielonej dzia³ce / w lukach istniej¹cej zabudowy lub jako towa-
rzysz¹ce istniej¹cej zabudowie mieszkaniowej. Obiekty uznane
za zabytkowe mog¹ byæ remontowane, przebudowywane lub
wymieniane wy³¹cznie za zgod¹ i na warunkach okreœlonych
przez organ w³aœciwy do spraw ochrony zabytków,

4) dozwolone remonty, przebudowa i rozbudowa istniej¹-
cej zabudowy o charakterze zagrodowym zwi¹zanej z gospodar-
ka roln¹ w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi. Dopuszczalna wielkoœæ obiektów produkcji zwierzêcej
realizowanej w granicach terenów oznaczonych symbolem MM
do 15 DJP,

5) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów i urz¹dzeñ us³ugowych, zaliczonych do kategorii przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, które
zawsze wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œro-
dowisko ,

6) dla terenów po³o¿onych na obszarze strefy ochrony kon-
serwatorskiej, okreœlonej na rysunku i ochrony krajobrazu kultu-
rowego oraz strefy obserwacji archeologicznej - obowi¹zuj¹ usta-
lenia zawarte w §7,

7) dla obiektów po³o¿onych w pierwszej linii zabudowy drogi
KUz, przy modernizacji przebudowie lub wymianie nale¿y
uwzglêdniæ izolacje akustyczne eliminuj¹ce ha³as powodowany
ruchem samochodów.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³oœæ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okreœla

rysunek planu. W miejscach, gdzie jej nie okreœla liniê zabudo-
wy, nale¿y dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy na dzia³kach
s¹siednich. Teren pomiêdzy lini¹  rozgraniczaj¹ca a lini¹ zabu-
dowy, poza niezbêdnymi dojœciami i dojazdami, przeznaczyæ na
urz¹dzenie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach us³ugowych na
miejsca parkingowe dla klientów,

2) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy mieszkaniowej  - do
dwóch kondygnacji nadziemnych z mo¿liwoœci¹ wykorzystania
poddasza do celów u¿ytkowych, zabudowy pozosta³ej - jedna
kondygnacja nadziemna,

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

4) budynki gospodarcze i gara¿e nale¿y lokalizowaæ na
zapleczu dzia³ki lub bezpoœrednio przy granicy dzia³ki s¹siada
lub dobudowanych do budynków gospodarczych i gara¿y na dzia³-
kach s¹siednich,

5) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, do-
jazdy i dojœcia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% powierzchni
dzia³ki, pozosta³¹ czêœæ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie czynn¹
tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

6) ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e, bez zgody Zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okreœlonego niniejszym planem.
Wyklucza siê lokalizacjê ogrodzeñ konstrukcji ¿elbetowej lub z
p³yt ¿elbetowych,

7) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
MM wyklucza siê lokalizacjê obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzeda¿owej powy¿ej 200 m2.

PPn  - tereny dzia³alnoœci gospodarczej
Przeznaczenie podstawowe -   wielofunkcyjna dzia³alnoœæ

gospodarcza o charakterze produkcyjnym, sk³adowym, maga-
zynowania, urz¹dzeñ  obs³ugi rolnictwa oraz urz¹dzeñ  produk-
cji rolnej, bazy komunalne, urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji ,  urz¹-
dzeñ ochrony œrodowiska,

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i gospo-
darcze oraz place i sta³e miejsca postojowe, zwi¹zane z dzia³al-
noœci¹ gospodarcz¹, urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zie-
leñ towarzysz¹ca  zabudowie,

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem PPn:

Zasady zagospodarowania terenów:
a) istniej¹ca zabudowa  rolnicza mo¿e podlegaæ remon-

tom, przebudowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie spo-
sobu u¿ytkowania, zgodnie z warunkami  techniczno budowla-
nymi i wymogami ochrony œrodowiska,

b) dopuszcza siê podzia³ terenu na mniejsze nierucho-
moœci pod warunkiem zapewnienia dla ka¿dej nowo wydzielo-
nej nieruchomoœci dostêpu do komunikacji zewnêtrznej oraz
sieci infrastruktury technicznej,

c) dopuszcza siê lokalizacjê mieszkañ dla w³aœcicieli za-
k³adów powsta³ych w wyniku podzia³u nieruchomoœci,

d) dzia³alnoœæ produkcyjna i us³ugowa, prowadzona i pla-
nowana powinna odpowiadaæ wymogom przepisów szczegól-
nych z zakresu ochrony œrodowiska, a w szczególnoœci:

- szkodliwe oddzia³ywanie na œrodowisko zwi¹zane z t¹
dzia³alnoœci¹ nie mo¿e wykraczaæ poza teren prowadzonej dzia-
³alnoœci,

- przedsiêwziêcia  mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œro-
dowisko, w razie okolicznoœci wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na œrodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego zgodnie z przepisami szczególnymi,

- ha³as powodowany dzia³alnoœci¹ nie mo¿e przekraczaæ
na granicy zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych poziomów
okreœlonych w przepisach szczególnych,

- w rozwi¹zaniach techniczno - technologicznych inwesty-
cji nale¿y stosowaæ wysokie standardy zabezpieczenia ziemi,
powietrza i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.

Zasady zabudowy dzia³ek:
a) przy lokalizacji nowych obiektów - liniê zabudowy od

krawêdzi jezdni dróg zachowaæ jak u obiektów istniej¹cych. Wjaz-
dy z istniej¹cych dróg klasy lokalnej. W granicach dzia³ki zapew-
niæ niezbêdne miejsca postojowe dla samochodów,

b) wysokoœæ zabudowy produkcyjno - us³ugowej, 1 kon-
dygnacja nadziemna, z uwzglêdnieniem wymogów technolo-
gicznych, lecz nie wiêcej ni¿ 11,0 m,

c) ogrodzenia trwa³e a¿urowe. Zakazuje siê stosowania
ogrodzeñ konstrukcji ¿elbetowej i z p³yt ¿elbetowych. Wzd³u¿
ogrodzenia wskazane nasadzenia zieleni¹ o zmiennej wysoko-
œci, zimozielon¹.

UPr -  teren us³ug publicznych - kultu religijnego
Przeznaczenie podstawowe - koœció³ parafialny

p.w. Wszystkich Œwiêtych.
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Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - obiekty i urz¹dzenia  zwi¹za-
ne z podstawow¹  funkcj¹ terenu, podstawowa infrastruktura tech-
niczna, zieleñ.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu oznaczonego symbolem UPr :

a) teren po³o¿ony w obrêbie strefy ,,B" ochrony konserwa-
torskiej, obiekt wpisany do rejestru zabytków - obowi¹zuj¹ usta-
lenia okreœlone w § 7,

b) dozwolona jest lokalizacja obiektów zwi¹zanych z funkcj¹
koœcio³a tzn.: budynków mieszkalnych, gospodarczych, ogrodze-
nia, miejsc postojowych dla samochodów i rowerów, urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

c) wyklucza siê lokalizacjê na terenie oraz obiekcie koœcio-
³a takich urz¹dzeñ jak maszty, anteny, nadajników,

d) zakaz wycinki drzew na terenie bez zgody konserwatora
przyrody.

UP - teren us³ug publicznych - us³ug kultury

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu oznaczonego symbolem UP:

Przeznaczenie podstawowe - obiekt kultury ,œwietlica wiejska
1/ adaptacja obiektu z mo¿liwoœci¹ dokonywania remon-

tów, przebudowy i rozbudowy do potrzeb,
2/ dopuszczalne wprowadzenie funkcji mieszkalnej w pod-

daszu budynku.

UC - teren us³ug komercyjnych

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu oznaczonego symbolem UC:

a) przeznaczenie podstawowe - us³ugi handlowe i gastro-
nomiczne,

b) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - infrastruktura techniczna,
sta³e i czasowe miejsca postojowe, zieleñ, ma³a architektura,

c) obiekty nale¿y realizowaæ jako jednokondygnacyjne. Do-
puszcza siê realizacjê II kondygnacji dla celów biurowych lub
mieszkalnych,

d) w zagospodarowaniu zapewniæ niezbêdn¹ iloœæ miejsc
postojowych dla samochodów,

e) nale¿y zachowaæ liniê zabudowy od krawêdzi jezdni dro-
gi  klasy zbiorczej KUz - min. 10, 0 m., od drogi KUd - min.  6,0 m,

f) wjazd i wyjazd z terenu wy³¹cznie na drogê KUd.

UPs -  teren us³ug publicznych - urz¹dzeñ sportu i rekreacji

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu oznaczonego symbolem UPs:

a) przeznaczenie podstawowe - boisko sportowe,
b) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - parking, sieæ infrastruktu-

ry technicznej,
c) na terenie dopuszczalna realizacja urz¹dzeñ i obiektów

zwi¹zanych wy³¹cznie ze sportem i rekreacj¹ / boisko go gier,
bie¿nie, widownia, szatnie itp./,

d) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ego handlu i  ga-
stronomii.

UPi -  teren us³ug publicznych  innych - ochrony przeciw-
po¿arowej

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu   oznaczonego symbolem UPi:

a) przeznaczenie podstawowe - remiza stra¿acka,
b) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - parking, sieæ infrastruktu-

ry technicznej,

c) adaptacja obiektu z mo¿liwoœci¹ dokonywania remon-
tów przebudowy i rozbudowy do potrzeb.

ZP -   tereny zieleni parkowej

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem  ZP:

a) przeznaczenie podstawowe - park /dawny park dwor-
ski objêty ochron¹ konserwatorsk¹/ - obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 7,

b) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - obiekty i urz¹dzenia
zwi¹zane wy³¹cznie  z funkcj¹ rekreacyjn¹ terenu,

c) teren wraz z zespo³em zieleni parkowej oraz koœcio-
³em parafialnym stanowi¹ obiekty zabytkowe objête  ochron¹
konserwatorsk¹. Wszelkie dzia³ania na terenie parku, w³¹cz-
nie z wycink¹ i nasadzeniami drzew i krzewów, wymaga uzgod-
nienia z w³aœciwymi  s³u¿bami ochrony zabytków.

ZC-  teren us³ug publicznych - cmentarz

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem ZC:

a) przy zagospodarowaniu terenu obowi¹zuj¹ warunki
okreœlone przepisami szczególnymi,

b)dozwolona lokalizacja domu przedpogrzebowego,
pomników oraz innych   elementów ma³ej architektury,

c) ogrodzenie cmentarza trwa³e, a¿urowe, wzd³u¿ ogro-
dzenia wskazane nasadzenie zieleni   o zmiennej wysokoœci
zimozielonej,

d) strefa sanitarna od cmentarza do zabudowy mieszka-
niowej, zak³adów  ¿ywienia oraz produkcji i sk³adowania ¿yw-
noœci wynosi 50 m.

WZ - teren urz¹dzeñ gospodarki wodnej - ujêcie wody

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem  WZ:

a) strefê ochrony poœredniej zewnêtrznej jak okreœlono
na rysunku planu. Zakres dzia³añ dla inwestycji realizowanych
na obszarze objêtym stref¹ ochrony ujêcia wody, zgodnie z
przepisem szczególnym,

b) adaptacja obiektu z mo¿liwoœci¹ dokonywania remon-
tów, zgodnie z przepisami szczególnymi.

c) zakaz lokalizacji obiektów nie zwi¹zanych z funkcj¹
terenu.

TE - teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych-stacja
transformatorowa

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem TE:

a) adaptacja obiektu z mo¿liwoœci¹ dokonywania remon-
tów i przebudowy obiektu i linii, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi,

b) mo¿liwoœæ budowy nowych obiektów w granicach te-
renów oznaczonych symbolem MM, w uzgodnieniu z w³aœci-
cielem terenu lub na jego wniosek.

ZL - Tereny u¿ytków leœnych - lasy i u¿ytki leœne

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych  symbolem LZ:

Na terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
a) obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹,
b) infrastruktury technicznej,
c) urz¹dzeñ turystyki i wypoczynku bez zmiany przeznacze-

nia terenu, w uzgodnieniu z  w³aœcicielem (zarz¹dc¹) terenu.
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Teren stanowi grunty leœne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i leœnych. Przeznaczenie tych gruntów
leœnych na cele nieleœne mo¿e byæ dokonane tylko w trybie zmiany
planu, okreœlonym w przepisach ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.

LSp  - tereny do  zalesienia, obejmuj¹ce nieu¿ytki i grunty
rolne najni¿szych klas  bonitacyjnych, i nie wykorzystywanych
rolniczo.

Zalesianie prowadziæ zgodnie z zasadami urz¹dzania lasu.
Wymagane dopasowanie sk³adu gatunkowego planowanych
nasadzeñ do warunków siedliskowych istniej¹cych komplek-
sów leœnych po³o¿onych w s¹siedztwie i do sk³adu gatunkowe-
go odpowiadaj¹cego drzewostanom w³aœciwym dla tego ob-
szaru geograficznego.

ZN - tereny zieleni niskiej - adaptacja.
Wskazane urz¹dzenie jako zieleni ozdobnej.

ZZ - tereny trwa³ych u¿ytków  zielonych
Tereny stanowi¹ grunty rolne w rozumieniu przepisów o

ochronie gruntów rolnych i leœnych. Przeznaczenie tych gruntów
na cele nierolnicze mo¿e byæ dokonane tylko w trybie zmiany
planu okreœlonym w przepisach obowi¹zuj¹cej ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym.

RP - tereny u¿ytków rolnych bez prawa zabudowy

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolem RP:

Na terenie dopuszcza siê lokalizacjê:
a) lokalizacjê zabudowy stanowi¹cej grunty rolne w rozu-

mieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leœnych oraz
sieci komunalnej infrastruktury technicznej z urz¹dzeniami  to-
warzysz¹cymi,

b) zalesianie nieu¿ytków oraz gruntów klas V i VI oraz wska-
zanych na rysunku planu w  kompleksach nie mniejszych ni¿
0,5 ha,  urz¹dzanie zieleni œródpolnej,

c) urz¹dzanie stawów hodowlanych, na warunkach okre-
œlonych w przepisach szczególnych,

d) teren stanowi grunty rolne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i leœnych. Przeznaczenie  tych gruntów
na cele nierolnicze mo¿e byæ dokonane tylko w trybie zmiany
planu, okreœlonym w przepisach obowi¹zuj¹cej ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym.

W - tereny wód stoj¹cych i cieków wodnych
a) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych œcieków i od-

padów do wód,
b) wszelka dzia³alnoœæ prowadz¹ca do naruszenia re¿i-

mu wodnego wymaga zachowania warunków okreœlonych w
prawie wodnym.

§ 5. Zasady  rozwoju  komunikacji
1.  Ustala siê nastêpuj¹ce warunki kszta³towania tere-

nów komunikacji drogowej:
a) mo¿liwoœæ dokonywania remontów istniej¹cych dróg,

ich przebudowê wraz z lokalizacj¹ urz¹dzeñ technicznych, nie-
zbêdnych do zabezpieczenia ruchu pojazdów /zatoki postojowe,
przystanki autobusowe itp./,

b) wykonanie nowych dróg w zakresie okreœlonym niniej-
szym planem,

c) dozwolona budowa i przebudowa sieci infrastruktury
technicznej w obrêbie linii rozgraniczenia ulic i dróg w uzgodnie-
niu z zarz¹dcami dróg,

d) istniej¹cy drzewostan wzd³u¿ drogi /ulicy wiejskiej/ pod-
lega ochronie i obowi¹zkowej pielêgnacji dla zabezpieczenia

bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Wycinka drzew zaliczonych
do alei pomnikowej wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania pasa
drogowego dróg:

KUz   - teren drogi klasy zbiorczej
Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych  drogi - 20 - 25 m,
b) jezdnia o szerokoœci co najmniej 5,5 m,
c) na skrzy¿owaniach z drogami klasy KUi i KUd, nale¿y

stosowaæ naro¿ne œciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze
ni¿ 5m x 5m

d) szerokoœæ chodnika - min.1,5 m,
e) przy przebudowie lub remoncie drogi, wskazane jest

wykonanie œcie¿ki rowerowej szerokoœci nie mniejszej ni¿ 1,5m
dla ruchu jednokierunkowego i 2,5 m dla ruchu dwukierunko-
wego.

KUi - teren drogi klasy lokalnej
Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 15-20m (do-

puszcza siê dostosowanie linii rozgraniczaj¹cych do istniej¹ce-
go zainwestowania),

b) szerokoœæ jezdni utwardzonej -  min. 5,5 m,
c) chodnik o szerokoœci  - min. 1,50 m,
d) na skrzy¿owaniach z drogami klasy KUz i KUd  stoso-

waæ nale¿y naro¿ne œciêcia linii rozgraniczaj¹cych, nie mniejsze
ni¿ 5m x 5m.

 KUd - teren drogi / ulice  / klasy dojazdowej:
Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10-15 m (do-

puszcza siê dostosowanie linii  rozgraniczaj¹cych do istniej¹-
cego zainwestowania),

b) szerokoœæ jezdni utwardzonej -  min. 5,0 m,
c) chodnik o szerokoœci  - min.1,20 m,
d) na skrzy¿owaniach z drogami  klasy KUz i KUi  stoso-

waæ nale¿y naro¿ne œciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze
ni¿ 5m x 5m.

3. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê:
1) umieszczanie zieleni urz¹dzonej,
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warun-

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

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

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

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

produkcyjnych oraz ochrony  przeciwpo¿arowej :
a) z wiejskiej sieci wodoci¹gowej oraz przez jej przebudo-

wê oraz rozbudowê na terenach rozwojowych,
b) sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y  prowadziæ w liniach rozgra-

niczaj¹cych dróg; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê
prowadzenie odcinków sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg,
w uzgodnieniu z w³aœcicielami nieruchomoœci, wymagane for-
malne ustalenia zasad dostêpnoœci w sytuacjach awaryjnych
lub w celu dokonywania remontów,

c) odcinki sieci nale¿y wykonaæ o przekrojach zabezpie-
czaj¹cych potrzeby przeciwpo¿arowe oraz wyposa¿yæ w hydranty
przeciwpo¿arowe.
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2. Odprowadzanie œcieków:
a) w okresie przejœciowym do czasu realizacji kanalizacji

sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do szczel-
nych zbiorników, a nastêpnie ich wywóz do  punktu zlewnego na
oczyszczali œcieków w Namys³owie

b) projektuje siê system kanalizacji grawitacyjno - t³oczny
z przepompowni¹ œcieków z odprowadzeniem œcieków do
oczyszczalni œcieków w Namys³owie,

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

d) dopuszcza siê prowadzenie odcinków kanalizacji sani-
tarnej poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic, w uzgodnieniu z w³a-
œcicielami nieruchomoœci, wymagane jest formalne ustalenie
zasad dostêpnoœci sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej
modernizacji,

e) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê stoso-
wanie indywidualnych lub grupowych oczyszczalni œcieków
(oczyszczalnie przydomowe),

f) kanalizacja deszczowa - docelowo przewidywana reali-
zacja kanalizacji deszczowej, zbieraj¹cej wody opadowe z na-
wierzchni  utwardzonych (ulic, placów, terenów zabudowy), prze-
wody prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, odprowa-
dzenie wód opadowych za pomoc¹ projektowanych kolektorów,
do istniej¹cych cieków i rowów (za zgod¹ ich zarz¹dcy),

g) bezwzglêdnie zabrania siê wprowadzania nie oczysz-
czonych œcieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz
gruntów.

3. Elektroenergetyka:
1/ w zakresie niskich napiêæ
Plan ustala :

a) zasilanie istniej¹cej i projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej i us³ugowej istniej¹c¹ sieci¹ napowietrzn¹ niskiego
napiêcia,

b) adaptacjê istniej¹cych stacji transformatorowych, z do-
puszczeniem mo¿liwoœci ich modernizacji lub likwidacji,

c) dopuszcza siê kablowanie istniej¹cych odcinków sieci
napowietrznych. W przypadku kolizji z projektowan¹  zabudow¹
oraz  w rejonach intensywnej istniej¹cej i projektowanej zabu-
dowy, na koszt inwestora po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci,

d) dopuszcza budowê nowych stacji transformatorowych i
linii na terenach istniej¹cej i projektowanej zabudowy po uzgod-
nieniu i za zgod¹ u¿ytkownika lub w³aœciciela terenu  lub na jego
wniosek,

e) przy budowie nowych stacji transformatorowych i linii
nale¿y zachowaæ wymogi przepisów szczególnych i Polskich
Norm.

4.Telekomunikacja - kanalizacj¹ kablow¹  nale¿y prowa-
dziæ  w liniach rozgraniczaj¹cych dróg (w pasie chodnika); pro-
wadzenie poza pasem drogi wymaga uzgodnienia z w³aœcicie-
lem lub u¿ytkownikiem terenu.

5. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - ze Ÿróde³ indywidual-
nych. Wskazane sukcesywne przechodzenie w istniej¹cej za-
budowie w ramach remontów na zastosowanie do celów grzew-
czych paliw o niskiej emisji oraz biopaliwa.

Nowe sieci infrastruktury technicznej, o których mowa wy-
¿ej nale¿y prowadziæ w obrêbie linii  rozgraniczaj¹cych istniej¹-
cych i projektowanych pasów drogowych, w uzgodnieniu z za-
rz¹dcami dróg. Dopuszcza siê odstêpstwa, w przypadkach uza-
sadnionych szczegó³owymi rozwi¹zaniami technicznymi. Pro-
wadzenie sieci oraz lokalizowanie urz¹dzeñ towarzysz¹cych na
nieruchomoœciach poza liniami rozgraniczaj¹cymi pasów dro-
gowych, wymaga zgody w³aœciciela lub u¿ytkownika nierucho-
moœci.

§ 7. Zasady zagospodarowania terenów i obiektów
podlegaj¹cych ochronie

1. Ochrona dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:
a) na obszarze objêtym planem znajduj¹ siê nastêpuj¹ce

obiekty podlegaj¹ce ochronie   konserwatorskiej:
- koœció³ parafialny p.w. Wszystkich Œwiêtych,  mur - drew.

wpisany w rejestrze  zabytków pod numerem 1107/66 z dnia
5 lutego 1966 r.,

- park dworski,
b) uzgodnienia z organem ds. ochrony zabytków wyma-

gaj¹ projekty techniczne modernizacji i adaptacji obiektów za-
bytkowych i projekty zagospodarowania terenu, zmieniaj¹ce
zagospodarowanie,

c) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na ele-
menty i przedmioty œwiadcz¹ce o znalezisku archeologicznym,
nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ s³u¿by ochrony zabytków. Wszel-
kie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty nie-
ruchome  i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochronie praw-
nej,

d) dla obszaru po³o¿onego w obrêbie strefy ochrony kon-
serwatorskiej ,,B" wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia:

- obowi¹zek zachowania historycznego uk³adu przestrzen-
nego (rozplanowania ulicy, linii zabudowy, kompozycji wnêtrza
urbanistycznego  i kompozycji zieleni),

- obowi¹zek zachowania zasadniczych elementów uk³a-
du przestrzennego w tym: œcian frontowych budynków, kszta³to-
wanie pasa drogowego oraz ci¹gów i skupisk zieleni,

- obowi¹zek dostosowania nowej zabudowy do historycz-
nej kompozycji przestrzennej, w zakresie linii zabudowy, skali,
bry³y, podzia³ów architektonicznych, proporcji powierzchni muru
i otworów okiennych oraz nawi¹zanie formami wspó³czesnymi
do lokalnej tradycji architektonicznej,

- nale¿y stosowaæ  tradycyjne i regionalne formy zabudo-
wy, rozwi¹zania materia³owe   i techniczne, dachy o symetrycz-
nym nachyleniu po³aci, uk³ad kalenicy dostosowaæ do budynku
na s¹siedniej dzia³ce. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicz-
nej lub materia³u dachówkopodobnego,

- obowi¹zek dostosowania gabarytów oraz formy nowej
zabudowy do otoczenia; zabudowê mieszkaln¹ realizowaæ jako
I lub II kondygnacyjn¹ , zabudowê us³ugowo -produkcyjn¹, I kon-
dygnacyjn¹ o wysokoœci nie wiêcej ni¿ 6,0 m.

§ 8. Warunki i zasady realizacji planu wynikaj¹ce z po-
trzeb ochrony œrodowiska i zdrowia ludzi

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

2. W zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmos-
ferycznego - nakazuje siê stosowanie technologii i rozwi¹zañ
technicznych, pozwalaj¹cych na dotrzymanie norm imisji w gra-
nicach terenów lokalizacji obiektu us³ugowo - produkcyjnego.
Nale¿y wykluczyæ stosowanie w nowo budowanych obiektach
paliwa sta³ego i innych,  o podwy¿szonej emisji zanieczyszczeñ.

3. Przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œro-
dowisko, w razie okolicznoœci wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na œrodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego zgodnie z przepisami szczególnymi.

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

5. Gospodarkê odpadami:
a/ komunalnymi, nale¿y prowadziæ zgodnie z gminnym sys-

temem gromadzenia i odprowadzania nieczystoœci,
b/ innymi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-

gólnymi w tym zakresie.
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6. Wyznacza siê strefê ochrony sanitarnej wokó³ cmenta-
rza o szerokoœci 50,0 m od granicy terenu, w obrêbie której
obowi¹zuje zakaz budowy nowej zabudowy mieszkaniowej, za-
k³adów ¿ywienia, produkcji i przechowywania ¿ywnoœci.

7. Ustala siê odleg³oœæ realizacji nowej zabudowy ze sta-
³ym pobytem ludzi od linii elektroenergetycznych: 15 KV - 6,0 m,
mierz¹c od skrajnego przewodu roboczego.

8. Dla obiektów, w których bêd¹ przechowywane substan-
cje toksyczne, nale¿y wykonaæ zabezpieczenia eliminuj¹ce prze-
nikanie ich do wód wraz z urz¹dzeniami monitoruj¹cymi.

9. Na obszarze objêtym planem zabrania siê wprowadza-
nia do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntów nie oczysz-
czonych œcieków bytowych i opadowych z terenów komunikacji
oraz placów sk³adowych.

10. Przed przyst¹pieniem do budowy nale¿y zdj¹æ wierzch-
ni¹ warstwê gleby (humus) i zagospodarowaæ przy rekultywacji
terenu.

11. Ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowi-
sku powodowane przez poszczególne grupy Ÿróde³ ha³asu w
tym drogowego, z wy³¹czeniem ha³asu powodowanego przez
linie elektroenergetyczne, wyra¿one równowa¿nym poziomem
dŸwiêku A w dB na granicy dzia³ek zabudowy chronionej z mocy
przepisów szczególnych:

a) dla terenów  oznaczonych symbolem MM, UPr, UP:
- od Ÿróde³ komunikacji drogowej :

Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 55 dB(A),
Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 45 dB(A),

- od pozosta³ych obiektów i grup Ÿróde³ ha³asu

Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 45 dB(A),
Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 40 dB(A),

b) dla pozosta³ych terenów norm ha³asu nie okreœla siê.

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

12. Pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, w
szczególnoœci znajduj¹ce siê  w obiektach lokalizowanych i
modernizowanych w pierwszej linii zabudowy dróg publicznych,
powinny spe³niaæ wymagania Polskiej Normy, reguluj¹cej ochro-
nê przed ha³asem pomieszczeñ w budynkach oraz dopuszczal-
ne wartoœci poziomu dŸwiêku w pomieszczeniach.

§ 9. Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci objêtych
planem

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

dzinnej powinny wynosiæ:
a) w zabudowie wolnostoj¹cej - min. 700 m2,
b) w zabudowie bliŸniaczej      - min. 460m2,

2) szerokoœæ frontu dzia³ki powinna wynosiæ min. 20,0 m
w zabudowie wolno stoj¹cej oraz min.18,0 m w zabudowie bliŸ-
niaczej,

3) zgodnoœæ z ustaleniami planu projektu podzia³u nieru-
chomoœci podlega zarówno na przeznaczeniu terenu, jak i mo¿-
liwoœci zagospodarowania wydzielonych nowych nieruchomo-
œci / dzia³ek /,

4) podzia³ nieruchomoœci mo¿e byæ dokonany, je¿eli nowo
powsta³e nieruchomoœci maj¹ dostêp do drogi publicznej. Je-
¿eli dostêp do drogi publicznej wymaga ustanowienia s³u¿eb-
noœci, podzia³u nieruchomoœci dokonuje siê pod warunkiem,
¿e zostanie ona ustanowiona zgodnie z przepisami.

§ 10. Ustalenia pozosta³e

1. Tereny, dla których plan miejscowy ustala inne od do-
tychczasowego przeznaczenia, mog¹ byæ wykorzystane w spo-
sób dotychczasowy do czasu zagospodarowania zgodnego z
planem, o ile u¿ytkowanie nie stanowi ograniczenia zagospo-
darowania zgodnego z planem na terenach s¹siednich.

2. W sprawach nie okreœlonych ustaleniami niniejszego
planu obowi¹zuj¹ przepisy ustaw szczególnych i norm.

§ 11. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art.36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê nastêpuj¹ce stawki
procentowe, w stosunku do wzrostu wartoœci nieruchomoœci
objêtych niniejszym planem, s³u¿¹ce naliczeniu jednorazowej
op³aty uiszczonej przez w³aœcicieli nieruchomoœci, w przypadku
ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego
planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) dla wydzielonych dzia³ek do zabudowy w granicach te-
renów oznaczonych ymbolem MM,                     -  10 %

2) dla pozosta³ych terenów        -   0 %.

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Domaszowice.

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

Przewodnicz¹cy
   Rady Gminy
   Jan Nowak



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 17

- 1238 -            Poz. 425



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 17 - 1239 -            Poz.425



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 17

- 1240 -             Poz. 425



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 17 - 1241 -        Poz. 425



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 17

- 1242 -           Poz.426

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 póŸn. zm.) oraz   art. 26  ust.1 i 2 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, i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 109 poz.1157, Nr 120
poz.1268, Nr 14 poz.124, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 5 poz.42,
Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz.1112r; z 2003 r. Nr 80 poz.717 ) oraz
art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717) - Rada
Gminy Domaszowice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustalenia  podstawowe
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego wsi Polkowskie zwany w dalszej czêœci niniejszej
uchwa³y planem.

2. Przedmiotem planu obejmuje siê obszary okreœlone
na rysunku planu:

- Nr 1 sporz¹dzonym na mapie w skali 1: 2000, obejmuj¹-
cym tereny istniej¹cego zainwestowania wsi, tereny przezna-
czone pod zabudowê i tereny u¿ytków rolnych w bezpoœrednim
otoczeniu oraz na rysunku planu,

- Nr 2 sporz¹dzonym na mapie w skali 1 : 5000, obejmuj¹-
cym tereny pozosta³e: grunty rolne, trwa³e u¿ytki zielone, istnie-
j¹ce tereny leœne i tereny projektowane do zalesienia  oraz tere-
ny po³o¿one na obszarze wsi w rozproszeniu.

3. Rysunek planu Nr 1 i Nr 2 stanowi¹ integraln¹ czêœæ
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sta-
nowi¹ odpowiednio za³¹cznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwa³y.

4. Zakres planu obejmuje ustalenie:
- nowego przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych

tereny o ró¿nym przeznaczeniu i  ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
- warunków zabudowy i zasad zagospodarowania tere-

nów objêtych planem,
- warunków wynikaj¹cych z ochrony œrodowiska przyrod-

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

w § 4, zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siê dotychczaso-
wy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodarowania
terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

6. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami regulacyjnymi i funkcjo-
nalnymi planu s¹:

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

lub o ró¿nych  zasadach  zabudowy i zagospodarowania,
c/ symbole przeznaczenia terenów,
d/ nieprzekraczalne linie zabudowy.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny lub

po¿¹dany, mog¹ ulec zmianie na etapie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

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

rozgraniczaj¹cymi obszar o okreœlonej funkcji, oznaczonej na
rysunku planu odpowiednim symbolem u¿ytkowania,
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 w sprawie uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego wsi  Polkowskie.

2) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia dominuj¹cego na danym terenie,

3) dzia³ce mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³-
kê/ nieruchomoœæ o podstawowej funkcji mieszkaniowej,

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

5) urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty technicznego wyposa¿enia /naziemne i podziem-
ne/, s³u¿¹ce funkcji podstawowej terenu,

6) przepisach szczególnych - aktualnie obowi¹zuj¹ce w
trakcie realizacji planu przepisy ustaw i przepisy wykonawcze
oraz Polskie Normy,

7) przedsiêwziêciu - rozumie siê przez to inwestycje bu-
dowlane lub inne ingerencje w œrodowisko, polegaj¹ce na prze-
kszta³ceniu lub zmianie sposobu u¿ytkowania terenu,  w tym
równie¿ na wydobywanie zasobów naturalnych,

8) przedsiêwziêciu mog¹cym znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia inwe-
stycyjne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na
œrodowisko i przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu od-
dzia³ywania na œrodowisko mo¿e byæ wymagany, na podstawie
przepisów szczególnych,

9) szkodliwych uci¹¿liwoœciach dla œrodowiska - nale¿y
przez to rozumieæ zjawiska fizyczne lub stany o natê¿eniu utrud-
niaj¹cym ¿ycie, albo dokuczliwe dla œrodowiska, w stopniu po-
woduj¹cym zagro¿enie dla zdrowia ludzi, uszkodzenie lub znisz-
czenie œrodowiska,

10) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ obiek-
ty i urz¹dzenia, a w szczególnoœci: obiekty oœwiaty, ochrony zdro-
wia i opieki spo³ecznej, sportu i rekreacji o których mowa w
ustawie o gospodarce nieruchomoœciami, a tak¿e innych za-
dañ realizowanych  w ramach zadañ w³asnych gminy, zadañ
zleconych oraz wprowadzanych do realizacji  w drodze negocja-
cji przez administracjê rz¹dow¹,

11) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty us³ugowe: handlowe, gastronomiczne, rzemios³a, in-
stytucji finansowych, jednostek gospodarczych o charakterze
us³ugowym, nie zak³ócaj¹cych funkcji mieszkaniowej oraz nie
wywo³uj¹cych konfliktów s¹siedzkich,

12) us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ dzia³al-
noœæ us³ugow¹, która nie powoduje wystêpowania zjawisk fi-
zycznych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych dla
otoczenia. W przypadku niniejszego planu nale¿y przez to rozu-
mieæ us³ugi handlu, ma³ej gastronomii, szewskie, fryzjerskie,
hotelowe, optyczne, krawieckie, lekarskie, us³ugi biurowe itp.
realizowane jako obiekty wbudowane na dzia³ce zabudowy
mieszkaniowej,

13) us³ugach o charakterze nieuci¹¿liwym - nale¿y przez
to rozumieæ dzia³alnoœæ, która nie powoduje wystêpowania zja-
wisk fizycznych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczli-
wych dla otaczaj¹cego œrodowiska w zakresie: emisji ha³asu o
poziomie przekraczaj¹cym normy okreœlone w planie, w tym
ha³asu od obs³uguj¹cych œrodków transportu, emisji nieprzy-
jemnych zapachów, koniecznoœci korzystania z transportu po-
jazdami o dopuszczalnej masie powy¿ej 3,5 tony - nie zaliczona
do przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu
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oddzia³ywania na œrodowisko jest wymagany lub mo¿e byæ wy-
magany,

14) strefie ochrony konserwatorskiej - nale¿y przez to
rozumieæ obszar, na którym elementy dawnego uk³adu prze-
strzennego zachowa³y siê w stanie nienaruszonym lub jedynie
nieznacznie przekszta³conym. Jest to obszar uznany za szcze-
gólnie wa¿ny jako materialne œwiadectwo historyczne. W strefie
tej zak³ada siê pierwszeñstwo wymagañ konserwatorskich nad
pozosta³¹ dzia³alnoœæ inwestycyjn¹,

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

16) odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ
nieczystoœci sta³e i ciek³e powstaj¹ce w gospodarstwach do-
mowych, w obiektach u¿ytecznoœci publicznej i obs³ugi ludno-
œci, w tym nieczystoœci gromadzone w zbiornikach bezodp³ywo-
wych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady
uliczne, z wyj¹tkiem odpadów niebezpiecznych z zak³adów opie-
ki zdrowotnej i weterynaryjnych,

17) odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozumieæ
odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad che-
miczny, biologiczny, inne w³aœciwoœci i okolicznoœci stanowi¹
zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo œrodowiska, o któ-
rych mowa w ustawie o odpadach,

18) drogach g³ównych, lokalnych gminnych, dojazdo-
wych oraz ci¹gach pieszo-jezdnych - nale¿y przez to rozumieæ
drogi publiczne realizowane na zasadach okreœlonych  w prze-
pisach o drogach publicznych,

19) drogach wewnêtrznych - nale¿y przez to rozumieæ dro-
gi dojazdowe do obiektów u¿ytkowanych przez podmioty prowa-
dz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dojazdowe do gruntów rolnych,

20) linii zabudowy obowi¹zuj¹cej - liniê wyznaczaj¹ca
wymagan¹ odleg³oœæ budynków o funkcji podstawowej od dro-
gi (mierzon¹ od krawêdzi jezdni drogi do zasadniczej œciany
budynku). Linia ta jest jednoczeœnie lini¹ zabudowy  obowi¹zu-
j¹c¹ dla budynków towarzysz¹cych,

21) linii zabudowy nieprzekraczalnej - liniê wyznaczaj¹-
ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³oœæ zabudowy od drogi (mie-
rzon¹ od krawêdzi jezdni drogi do zasadniczej œciany budynku).

§ 3. Na obszarze objêtym planem wydziela siê tereny ,
którym nadaje siê  oznaczenia oraz okreœla siê  przeznaczenie
terenów w sposób nastêpuj¹cy:

1) MM - tereny zabudowy mieszanej
2) PPn - tereny dzia³alnoœci gospodarczej
3) UPs - tereny us³ug sportu
4) RLU - tereny obs³ugi gospodarki leœnej
5) ZC - tereny cmentarzy
6) TE - tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych
7) ZL - tereny lasów
8) LSp - tereny do zalesienia
9) ZN - tereny zieleni niskiej
10) ZZ - tereny trwa³ych u¿ytków zielonych
11) RP - tereny u¿ytków rolnych
12) W - tereny wód otwartych
13) KUi - tereny dróg  klasy lokalnej
14) KUd - tereny dróg klasy dojazdowej
15) EG - trasa przebiegu gazoci¹gu
16) EE - trasa przebiegu linii elektroenergetycznych

§ 4. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wyznaczonych
i oznaczonych symbolami

MM - Tereny zabudowy mieszanej
Przeznaczenie podstawowe -  tereny istniej¹cej i  projek-

towanej  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej i   zagrodo-

wej z  obiektami towarzysz¹cymi oraz us³ug bytowych, komercyj-
nych i us³ug o charakterze nieuci¹¿liwym.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i gospo-
darcze oraz miejsca postojowe zwi¹zane z funkcj¹ mieszka-
niow¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura technicz-
na, zieleñ towarzysz¹ca. Dopuszczalne ³¹czenie funkcji miesz-
kaniowej i us³ugowej.

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

Zasady  zagospodarowania  terenów:
1) dopuszczalne s¹ remonty, przebudowa  i rozbudowa

istniej¹cych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zagro-
dowych, obiektów us³ugowych oraz obiektów produkcyjnych i
us³ugowych istniej¹cych w granicach  terenów oznaczonych sym-
bolem MM, jeœli ich dzia³alnoœæ nie powoduje przekroczenia do-
puszczalnych norm dla œrodowiska i uci¹¿liwoœci na terenach
s¹siednich,

2) dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych w lukach istniej¹cej zabudowy oraz na drodze wtór-
nych podzia³ów dzia³ek (zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi) oraz zabudowa odtworzeniowa po budynkach
wyburzonych,

3) us³ugi bytowe, us³ugi  komercyjne i us³ugi  o charakte-
rze nieuci¹¿liwym, mog¹ byæ realizowane samodzielnie / na wy-
dzielonej dzia³ce / w lukach istniej¹cej zabudowy lub  jako towa-
rzysz¹ce istniej¹cej zabudowie mieszkaniowej.

Obiekty uznane za zabytkowe, jak i zaliczone w trakcie re-
alizacji planu jako zabytkowe, mog¹ byæ remontowane, przebu-
dowywane lub wymieniane wy³¹cznie za zgod¹ i na warunkach
okreœlonych przez organ w³aœciwy do spraw ochrony zabytków,

4) dozwolone remonty, przebudowa i rozbudowa istniej¹-
cej zabudowy o charakterze zagrodowym, zwi¹zanej z gospo-
darka roln¹ w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi. Dopuszczalna wielkoœæ obiektów produkcji zwie-
rzêcej realizowanej w granicach terenów oznaczonych symbo-
lem MM do 15 DJP,

5) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów i urz¹dzeñ us³ugowych zaliczonych do kategorii przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, które
zawsze wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œro-
dowisko,

6) dla terenów po³o¿onych na obszarze strefy ochrony kon-
serwatorskiej ,,B", okreœlonej na rysunku planu oraz na obsza-
rze strefy obserwacji archeologicznej - obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w §7,

7) dla obiektów po³o¿onych w pierwszej linii zabudowy
drogi KUi, przy modernizacji, przebudowie lub wymianie nale¿y
uwzglêdniæ izolacje akustyczne œcian i okien eliminuj¹ce ha³as
powodowany ruchem samochodów,

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) odleg³oœæ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okreœla

rysunek planu. W miejscach, gdzie plan jej nie okreœla, liniê
zabudowy  nale¿y   dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy na dzia³-
kach s¹siednich. Teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹
zabudowy poza niezbêdnymi dojœciami i dojazdami, mo¿na prze-
znaczyæ na urz¹dzenie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach us³u-
gowych na miejsca parkingowe,

2) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy mieszkaniowej  -
do dwóch kondygnacji nadziemnych z  mo¿liwoœci¹ wykorzysta-
nia poddasza do celów u¿ytkowych, pozosta³ej zabudowy - jed-
na kondygnacja nadziemna,

3) architekturê budynków mieszkalnych dostosowaæ wy-
gl¹dem i skal¹ do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy
regionalnej, uk³ad kalenicy budynku  nale¿y dostosowaæ do za-
budowy na dzia³kach s¹siednich,
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4) budynki gospodarcze i gara¿e nale¿y lokalizowaæ na
zapleczu dzia³ki lub bezpoœrednio przy granicy dzia³ki s¹siada
lub jako dobudowane do budynków gospodarczych i gara¿y na
dzia³kach s¹siednich,

5) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, do-
jazdy i dojœcia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% powierzch-
ni dzia³ki; pozosta³¹ czêœæ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹ tzn. jako trawniki, zieleñ ozdobn¹, ogrody,

6) ogrodzenie dzia³ki od strony drogi publicznej nie mo¿e
bez zgody zarz¹dcy drogi przekraczaæ pasa drogowego okreœlo-
nego niniejszym planem. Wyklucza siê lokalizacjê ogrodzeñ
konstrukcji ¿elbetowej lub z p³yt ¿elbetowych,

7) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
MM wyklucza siê lokalizacjê obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzeda¿owej powy¿ej 200 m2.

8) w granicach terenów MM dopuszcza siê, w lukach za-
budowy, lokalizacjê us³ug publicznych lub adaptacjê na ten cel
istniej¹cych obiektów.

PPn  - tereny dzia³alnoœci gospodarczej
Przeznaczenie podstawowe -  wielofunkcyjna dzia³alnoœæ

gospodarcza o charakterze rolniczym, us³ugowo-produkcyjnym,
sk³adowym, magazynowania, urz¹dzeñ obs³ugi rolnictwa oraz
urz¹dzeñ produkcji rolnej, bazy komunalne, urz¹dzeñ obs³ugi
komunikacji, urz¹dzeñ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i gospo-
darcze oraz place i sta³e miejsca postojowe, zwi¹zane z dzia³al-
noœci¹ gospodarcz¹, urz¹dzenia infrastruktury technicznej ,zie-
leñ towarzysz¹ca  zabudowie,

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem PPn:

Zasady zagospodarowania terenów:
a) istniej¹ca zabudowa rolnicza mo¿e podlegaæ remon-

tom, przebudowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie spo-
sobu u¿ytkowania, zgodnie z warunkami techniczno budowla-
nymi i wymogami ochrony œrodowiska,

b) dopuszcza siê podzia³ terenu na mniejsze nierucho-
moœci, pod warunkiem zapewnienia dla ka¿dej nowo wydzielo-
nej nieruchomoœci dostêpu do komunikacji zewnêtrznej oraz
sieci infrastruktury technicznej,

c) dopuszcza siê lokalizacjê mieszkañ dla w³aœcicieli za-
k³adów powsta³ych w wyniku podzia³u nieruchomoœci,

d) dzia³alnoœæ produkcyjna i us³ugowa, prowadzona i pla-
nowana powinna odpowiadaæ wymogom przepisów szczegól-
nych z zakresu ochrony œrodowiska, a w szczególnoœci:

- szkodliwe oddzia³ywanie na œrodowisko zwi¹zane z t¹
dzia³alnoœci¹ nie mo¿e wykraczaæ poza teren prowadzonej dzia-
³alnoœci,

- przedsiêwziêcia  mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œro-
dowisko, w razie okolicznoœci, wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na œrodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego, zgodnie z przepisami szczególnymi,

- ha³as powodowany dzia³alnoœci¹ nie mo¿e przekraczaæ
na granicy zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych poziomów
okreœlonych w przepisach szczególnych,

- w rozwi¹zaniach techniczno - technologicznych inwesty-
cji nale¿y stosowaæ wysokie standardy zabezpieczenia ziemi,
powietrza i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.

Zasady zabudowy dzia³ek:
a) przy lokalizacji nowych budynków - liniê zabudowy od

krawêdzi jezdni dróg zachowaæ, jak budynków istniej¹cych. Wjaz-
dy z istniej¹cych dróg klasy lokalnej. W granicach dzia³ki zapew-
niæ niezbêdne miejsca postojowe dla samochodów.

b) wysokoœæ zabudowy produkcyjno - us³ugowej, jedna
kondygnacja nadziemna, z uwzglêdnieniem wymogów techno-
logicznych, lecz nie wiêcej ni¿ 11,0 m.

c) ogrodzenia trwa³e a¿urowe. Zakazuje siê stosowania
ogrodzeñ konstrukcji ¿elbetowej i z p³yt ¿elbetowych. Wzd³u¿
ogrodzenia wskazane nasadzenia zieleni¹ o zmiennej wysoko-
œci, zimozielon¹.

UPs - teren us³ug publicznych - urz¹dzeñ sportu i re-
kreacji

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu   oznaczonego symbolem UPs:

a) przeznaczenie podstawowe - boisko sportowe,
b) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - parking, urz¹dzenia in-

frastruktury technicznej,
c) na terenie dopuszczalna realizacja urz¹dzeñ i obiektów

zwi¹zanych wy³¹cznie ze sportem i rekreacj¹ /boisko go gier,
bie¿nie, widownia, szatnie itp./,

d) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ego handlu i
gastronomii.

RLU -  teren obs³ugi gospodarki leœnej - leœniczówka
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenu oznaczonego symbolem RLU:
a) przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów i urz¹dzeñ

gospodarki leœnej,
b) utrzymuje siê istniej¹ce zasady u¿ytkowania i urz¹dza-

nia terenu,  oraz dopuszcza siê mo¿liwoœæ dokonywania remon-
tów, rozbudowy i wymiany zu¿ytej technicznie zabudowy pod wa-
runkiem zachowania:

- dotychczasowej linii i wysokoœci zabudowy,
- wymogów technicznych, sanitarnych i po¿arowych.

ZC-  teren us³ug publicznych - cmentarz
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenu oznaczonego symbolem ZC:
a) przy zagospodarowaniu terenu obowi¹zuj¹ warunki okre-

œlone przepisami szczególnymi,
b) dozwolona lokalizacja domu przedpogrzebowego, po-

mników oraz innych elementów ma³ej architektury,
c) ogrodzenie cmentarza trwa³e, a¿urowe, wzd³u¿ ogro-

dzenia wskazane nasadzenie zieleni o zmiennej wysokoœci zi-
mozielonej,

d) strefa sanitarna od cmentarza do zabudowy mieszka-
niowej, zak³adów ¿ywienia oraz produkcji i sk³adowania ¿ywno-
œci wynosi 50 m,

e) przy rozbudowie cmentarza, zagospodarowaniem i po-
dzia³em na kwatery grzebalne oraz ogrodzeniem, nale¿y nawi¹-
zaæ do istniej¹cego zagospodarowania cmentarza.

TE - teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych - stacja
transformatorowa

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem TE:

a) adaptacja obiektu, z mo¿liwoœci¹ dokonywania remon-
tów i przebudowy obiektu oraz dowi¹zanych linii energetycznych
zgodnie z przepisami szczególnymi.

b) mo¿liwoœæ budowy nowych stacji transformatorowych
w granicach terenów MM w uzgodnieniu z w³aœcicielem terenu.

ZL - tereny u¿ytków leœnych - lasy i u¿ytki leœne
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenów oznaczonych  symbolem LZ:
Na terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
a) obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹,
b) urz¹dzeñ turystyki i wypoczynku bez zmiany przeznacze-

nia terenu, w uzgodnieniu z w³aœcicielem (zarz¹dc¹) terenu.
c) niezbêdnej sieci infrastruktury technicznej.
Przeznaczenie gruntów  leœnych (ZL)  na cele nieleœne

mo¿e byæ  dokonane  tylko  w trybie zmiany planu,  okreœlonym w
przepisach ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
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LSp  - tereny do  zalesienia, obejmuj¹ce nieu¿ytki i grunty
rolne najni¿szych klas bonitacyjnych, nie wykorzystywanych rol-
niczo.

Zalesianie prowadziæ zgodnie z zasadami urz¹dzania lasu.
Wymagane dostosowanie sk³adu gatunkowego planowanych
nasadzeñ do warunków siedliskowych istniej¹cych komplek-
sów leœnych po³o¿onych w s¹siedztwie i do sk³adu gatunkowe-
go odpowiadaj¹cego drzewostanom w³aœciwym dla tego ob-
szaru geograficznego.

ZN - tereny zieleni niskiej - adaptacja
 Wskazane urz¹dzenie jako zieleni niskiej ozdobnej.

ZZ - tereny trwa³ych u¿ytków  zielonych, bez prawa
zabudowy

Tereny stanowi¹ grunty rolne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych  i  leœnych. Przeznaczenie  tych grun-
tów na cele nierolnicze mo¿e byæ dokonane tylko w trybie zmiany
planu, okreœlonym w przepisach obowi¹zuj¹cej ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym.

RP - tereny u¿ytków rolnych bez prawa zabudowy
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenów oznaczonych symbolem RP:
Na terenie dopuszcza siê :
a) lokalizacjê zabudowy stanowi¹cej grunty rolne w rozu-

mieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leœnych oraz
sieci komunalnej infrastruktury technicznej z urz¹dzeniami  to-
warzysz¹cymi,

b) zalesianie u¿ytków rolnych, spe³niaj¹cych warunki okre-
œlone w przepisach szczególnych i aktach wykonawczych,

c) urz¹dzanie stawów hodowlanych, na warunkach okre-
œlonych w przepisach szczególnych,

d) tereny stanowi¹ grunty rolne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i leœnych. Przeznaczenie  tych gruntów
na cele nierolnicze, mo¿e byæ dokonane tylko w trybie zmiany
planu, okreœlonym w przepisach obowi¹zuj¹cej ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym.

W - tereny wód stoj¹cych i cieków wodnych
Zakaz wprowadzania nie oczyszczonych œcieków i odpa-

dów do wód. Dzia³alnoœæ prowadz¹ca do naruszenia istniej¹-
cego re¿imu wodnego wymaga  postêpowania okreœlonego w
prawie wodnym

EG - trasa przebiegu gazoci¹gu relacji Ska³¹gi - Wo³-
czyn - Namys³ów DN 100. Dla gazoci¹gu obowi¹zuje strefa kon-
trolowana okreœlona w przepisach szczególnych. Mo¿liwoœæ do-
konywania remontu i przebudowy gazoci¹gu zgodnie z warun-
kami technicznymi budowy gazoci¹gów i Polskimi Normami.

EE - trasa przebiegu linii elektroenergetycznej wysokie-
go napiêcia 400 kV relacji Dobrzeñ Wielki - Trêbaczów. Mo¿li-
woœæ dokonywania remontu i przebudowy linii zgodnie z warun-
kami technicznymi budowy linii elektroenergetycznych i Polski-
mi Normami

§ 5. Zasady kszta³towania uk³adu komunikacyjnego
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki kszta³towania tere-

nów komunikacji drogowej:
a) dopuszczalne remonty i przebudowa dróg istniej¹cych

wraz z lokalizacj¹ urz¹dzeñ  technicznych niezbêdnych do zabez-
pieczenia ruchu pojazdów / zatoki postojowe,  przystanki auto-
busowe  itp./,

b) wykonanie nowych dróg w zakresie okreœlonym niniej-
szym planem,

c) dozwolona budowa i przebudowa sieci infrastruktury
technicznej w obrêbie linii rozgraniczenia ulic i dróg, w uzgod-
nieniu z zarz¹dcami dróg,

d) istniej¹cy drzewostan wzd³u¿ drogi /ulicy wiejskiej/ pod-
lega ochronie i obowi¹zkowej pielêgnacji dla zabezpieczenia
bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Wycinka drzew zaliczonych
do alei pomnikowej wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania pasa
drogowego dróg:

KUi  - teren drogi  klasy lokalnej
Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych  drogi 15 - 20 m,
b) jezdnia o szerokoœci co najmniej 5,5 m,
c) na skrzy¿owaniach z drogami klasy KUd nale¿y stoso-

waæ naro¿ne œciêcia linii rozgraniczaj¹cych, nie mniejsze ni¿
5m x 5m

d) szerokoœæ chodnika - min. 1,5 m,
e) przy przebudowie lub remoncie drogi wskazane jest

wykonanie œcie¿ki rowerowej szerokoœci, nie mniejszej ni¿ 1,5m
dla ruchu jednokierunkowego i 2,5 m dla ruchu dwukierunko-
wego.

KUd - teren drogi / ulice  / klasy dojazdowej:
Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10-15 m (do-

puszcza siê dostosowanie linii  rozgraniczaj¹cych do istniej¹-
cego zainwestowania),

b) szerokoœæ jezdni utwardzonej -  min. 5,0 m,
c) chodnik o szerokoœci  - min.1,20 m,
d) na skrzy¿owaniach z drogami klasy KUi stosowaæ nale¿y

naro¿ne œciêcia linii rozgraniczaj¹cych, nie mniejsze ni¿ 5m x 5m.
3. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê:
1) umieszczanie zieleni urz¹dzonej,
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, na warun-

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

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

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

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

produkcyjnych oraz ochrony przeciwpo¿arowej :
a) z wiejskiej sieci wodoci¹gowej. Mo¿liwoœæ budowy no-

wej sieci wodoci¹gowej, przebudowy i rozbudowy oraz budowy
sieci rozdzielczej na terenach rozwojowych,

b) sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y prowadziæ w liniach rozgrani-
czaj¹cych dróg, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê
prowadzenie odcinków sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg,
w uzgodnieniu z w³aœcicielami nieruchomoœci, wymagane for-
malne ustalenia zasad dostêpnoœci w sytuacjach awaryjnych
lub w celu dokonywania remontów,

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

2. Odprowadzanie œcieków:
a) w okresie przejœciowym do czasu realizacji kanalizacji

sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcieków do szczel-
nych zbiorników, a nastêpnie ich wywóz do  punktu zlewnego na
oczyszczali œcieków w Namys³owie,

b) projektuje siê system kanalizacji grawitacyjno - t³oczny
z przepompowni¹ œcieków, z odprowadzeniem œcieków do
oczyszczalni œcieków w Namys³owie,

c) sieæ kanalizacyjn¹ nale¿y prowadziæ w obrêbie linii roz-
graniczaj¹cych istniej¹cych i planowanych pasów drogowych,
w uzgodnieniu z administratorami dróg,
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d) dopuszcza siê prowadzenie odcinków kanalizacji sani-
tarnej poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic, w uzgodnieniu z w³a-
œcicielami nieruchomoœci, wymagane jest formalne ustalenie
zasad dostêpnoœci sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej
modernizacji,

e) w uzasadnionych przypadkach /rozproszenie zabudo-
wy/, dopuszcza siê stosowanie indywidualnych lub grupowych
oczyszczalni œcieków (oczyszczalnie przydomowe),

f) kanalizacja deszczowa - docelowo przewidywana reali-
zacja kanalizacji deszczowej, zbieraj¹cej wody opadowe z na-
wierzchni  utwardzonych (ulic, placów, terenów zabudowy), prze-
wody prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, odprowa-
dzenie wód opadowych za pomoc¹ projektowanych kolektorów,
do istniej¹cych cieków i rowów (za zgod¹ ich zarz¹dcy),

g) bezwzglêdnie zabrania siê wprowadzania nie oczysz-
czonych œcieków bezpoœrednio do wód powierzchniowych, pod-
ziemnych oraz gruntów.

3. Elektroenergetyka:
a/ w zakresie wysokich napiêæ:
Przez teren objêtym planem przebiega linia elektroener-

getyczna wysokiego napiêcia 400KV Dobrzeñ - Trêbaczew.
Plan ustala:
1) adaptacjê linii z mo¿liwoœci¹ dokonywania remontów,

przy zastosowaniu rozwi¹zañ technicznych i technologicznych,
które zapewni¹ standardy jakoœci œrodowiska. W przypadku bra-
ku mo¿liwoœci dotrzymania wymaganych standardów jakoœci
œrodowiska, wymagane utworzenie obszaru ograniczonego u¿yt-
kowania, zgodnie z przepisami szczególnymi.

2) do czasu utworzenia obszaru ograniczonego u¿ytkowa-
nia wyznacza siê jak okreœlono na rysunku planu strefê
ochronn¹, w obrêbie której obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiek-
tów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,

b/ w zakresie niskich napiêæ
Plan ustala :
1) zasilanie istniej¹cej i projektowanej zabudowy miesz-

kaniowej i us³ugowej  istniej¹c¹ sieci¹  napowietrzn¹ niskiego
napiêcia,

2) adaptacjê istniej¹cych stacji transformatorowych, z do-
puszczeniem mo¿liwoœci ich modernizacji lub likwidacji.

3) dopuszcza siê kablowanie istniej¹cych odcinków sieci
napowietrznych w przypadku kolizji z projektowan¹  zabudow¹
oraz w rejonach intensywnej istniej¹cej i projektowanej zabu-
dowy, na koszt inwestora, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci,

4) dopuszcza budowê nowych stacji transformatorowych i
linii na terenach istniej¹cej i projektowanej zabudowy  oznaczo-
nych symbolem MM po uzgodnieniu i za zgoda u¿ytkownika lub
w³aœciciela terenu lub na jego wniosek.

5) przy budowie nowych stacji transformatorowych i linii,
obowi¹zuj¹ przepisy szczególne i Polskie Normy.

4. Gazownictwo:
Przez teren objêty planem przebiega gazoci¹g wysoko-

prê¿ny relacji Ska³¹gi - Wo³czyn - Namys³ów DN 100.
Plan ustala :
1) utrzymanie, z mo¿liwoœci¹ dokonywania remontów i

przebudowy istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ,
2) mo¿liwoœæ budowy stacji redukcyjnej na terenie uzgod-

nionym z w³aœcicielem terenu.
5.Telekomunikacja:
Plan ustala - kanalizacj¹ kablow¹  nale¿y prowadziæ  w

liniach rozgraniczaj¹cych dróg (w pasie chodnika), prowadze-
nie poza pasem drogi wymaga uzgodnienia z w³aœcicielem lub
u¿ytkownikiem terenu

6. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹:
Plan ustala - zaopatrzenie w ciep³o ze Ÿróde³ indywidual-

nych. Wskazane sukcesywne przechodzenie w istniej¹cej za-
budowie w ramach remontów na zastosowanie do celów grzew-
czych  paliw o niskiej emisji lub biopaliwa.

Nowe sieci infrastruktury technicznej, o których mowa wy-
¿ej, nale¿y prowadziæ w obrêbie linii  rozgraniczaj¹cych istniej¹-
cych i projektowanych pasów drogowych, w uzgodnieniu z za-
rz¹dcami dróg. Dopuszcza siê odstêpstwa w przypadkach uza-
sadnionych szczegó³owymi rozwi¹zaniami technicznymi. Pro-
wadzenie sieci oraz lokalizowanie urz¹dzeñ towarzysz¹cych na
nieruchomoœciach poza liniami rozgraniczaj¹cymi pasów dro-
gowych wymaga zgody w³aœciciela lub u¿ytkownika nierucho-
moœci.

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

1. Ochrona dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:
a) obiekty zabytkowe po³o¿one na terenie wsi:
- dom mieszkalny nr 14
2. Uzgodnienia z organem ds. ochrony zabytków na eta-

pie ustalania warunków zagospodarowania terenu i kszta³to-
wania zabudowy wymagaj¹:

a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne modernizacji i ada-
ptacji w obiektach zabytkowych i w ich bezpoœrednim otoczeniu,

b) wszelkie prace, które nie wymagaj¹ uzyskania pozwo-
lenia na budowê, ale ich  realizacja mog³aby spowodowaæ po-
gorszenie stanu zachowania dóbr kultury (dotyczy to takich przy-
padków jak: monta¿ okien z PCV, ok³adanie coko³ów i parterów
budynków p³ytami ceramicznymi i gresami, wymiana pokrycia
dachów na  blachodachówkê, gont papowy, instalowanie tablic
i urz¹dzeñ reklamowych).

3.  Dla terenów po³o¿onych  w obrêbie wyznaczonej stre-
fy ochrony konserwatorskiej ,,B",  wprowadza siê nastêpuj¹-
ce ustalenia:

- obowi¹zek zachowania historycznego uk³adu przestrzen-
nego (rozplanowania ulicy, linii zabudowy, kompozycji wnêtrza
urbanistycznego i kompozycji zieleni),

- obowi¹zek zachowania zasadniczych elementów uk³a-
du przestrzennego, w tym: œcian frontowych budynków, kszta³to-
wanie pasa drogowego oraz ci¹gów i skupisk zieleni,

- obowi¹zek dostosowania nowej zabudowy do historycz-
nej kompozycji przestrzennej, w zakresie linii zabudowy, skali,
bry³y, podzia³ów architektonicznych, proporcji powierzchni muru
i otworów okiennych oraz nawi¹zanie formami wspó³czesnymi
do lokalnej tradycji architektonicznej,

- nale¿y stosowaæ  tradycyjne i regionalne formy zabudo-
wy, rozwi¹zania materia³owe i techniczne, dachy o symetrycz-
nym nachyleniu po³aci, uk³ad kalenicy dostosowaæ do budynku
na s¹siedniej dzia³ce. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicz-
nej lub materia³u dachówkopodobnego,

- obowi¹zek dostosowania gabarytów oraz formy nowej
zabudowy do otoczenia, zabudowê mieszkaln¹ realizowaæ jako
I lub II kondygnacyjn¹ , zabudowê us³ugowo -produkcyjn¹, I kon-
dygnacyjna o wysokoœci nie wiêcej ni¿ 6,0 m.

4. Stanowiska archeologiczne:
1) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty

oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe wskazuj¹-
ce na stanowisko archeologiczne podlegaj¹ ochronie prawnej,

2) o fakcie znaleziska archeologicznego nale¿y powiado-
miæ Wójta Gminy i w³aœciwy organ ds. zabytków a miejsce  od-
powiednio zabezpieczyæ.

§ 8. Warunki i zasady realizacji planu wynikaj¹ce z po-
trzeb ochrony œrodowiska i zdrowia ludzi

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

2. W zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmos-
ferycznego - nakazuje siê stosowanie technologii i rozwi¹zañ
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technicznych pozwalaj¹cych na dotrzymanie norm imisji w gra-
nicach terenów lokalizacji obiektu us³ugowo - produkcyjnego.
Nale¿y wykluczyæ stosowanie w nowo budowanych obiektach
paliwa sta³ego i innych  o podwy¿szonej emisji zanieczyszczeñ.

3. Przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œro-
dowisko, w razie okolicznoœci wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na œrodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego, zgodnie z przepisami szczególnymi.

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

5. Gospodarkê odpadami:
a) komunalnymi nale¿y prowadziæ zgodnie z gminnym sys-

temem gromadzenia i odprowadzania nieczystoœci.
b) innymi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-

gólnymi w tym zakresie.
6. Wyznacza siê strefê ochrony sanitarnej wokó³ cmenta-

rza o szerokoœci 50 m od granicy terenu, w obrêbie której obo-
wi¹zuje zakaz budowy nowej zabudowy mieszkaniowej, zak³a-
dów ¿ywienia, produkcji i przechowywania ¿ywnoœci.

7. Ustala siê odleg³oœæ realizacji nowej  zabudowy ze sta-
³ym pobytem ludzi od linii elektroenergetycznych: 15 KV - 6,0 m,
od 400KV - 35,0 m, mierz¹c od skrajnego przewodu roboczego.
W strefie od linii 400 KV  do czasu ustanowienia przez w³aœciwy
organ obszaru ograniczonego u¿ytkowania, zakazuje siê lokali-
zacji budynków przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.

8. Ustala siê odleg³oœæ realizacji nowej zabudowy ze sta-
³ym pobytem ludzi od linii gazoci¹gu wysokoprê¿nego: 4 m, mie-
rz¹c od œrodka - osi gazoci¹gu. W strefie kontrolowanej  gazo-
ci¹gu wyklucza siê mo¿liwoœæ realizacji budynków mieszkal-
nych, obiektów u¿ytecznoœci publicznej i obiektów przeznaczo-
nych na sta³y pobyt ludzi, sadzenia drzew.

9.W budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, istniej¹cych
w ci¹gu drogi KUi, w ramach modernizacji wskazane jest zasto-
sowanie podwy¿szonej izolacyjnoœci akustycznej œcian i okien.

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

11. Na obszarze objêtym planem zabrania siê wprowa-
dzania bezpoœrednio do wód powierzchniowych, podziemnych i
gruntów nie oczyszczonych œcieków bytowych i opadowych z te-
renów komunikacji oraz placów sk³adowych.

12. Przed przyst¹pieniem do budowy, nale¿y zdj¹æ wierzchni¹
warstwê gleby (humus)  i zagospodarowaæ przy rekultywacji terenu.

13. Na czêœci obszaru wsi po³o¿onej w strefie ochrony
zlewni rzeki Widawy, w decyzjach o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania uwzglêdniaæ wymagania ochrony œrodowiska,
wynikaj¹ce z po³o¿enia na tych obszarach.

14. Ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowi-
sku powodowane przez poszczególne grupy Ÿróde³ ha³asu w
tym drogowego, z wy³¹czeniem ha³asu powodowanego przez
linie elektroenergetyczne, wyra¿one równowa¿nym poziomem
dŸwiêku A w dB, na granicy dzia³ek zabudowy chronionej z mocy
przepisów szczególnych:

a) dla terenów MM:

 - od Ÿróde³ komunikacji drogowej :

Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 55 dB(A)
Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 45 dB(A)

 - od pozosta³ych obiektów i grup Ÿróde³ ha³asu:

 Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 45 dB(A)
 Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 40 dB(A)

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

15. Pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, w
szczególnoœci znajduj¹ce siê w obiektach lokalizowanych i
modernizowanych w pierwszej linii zabudowy dróg publicznych,
powinny spe³niaæ wymagania Polskiej Normy, reguluj¹cej ochro-
nê przed ha³asem pomieszczeñ w budynkach oraz dopuszczal-
ne wartoœci poziomu dŸwiêku w pomieszczeniach.

§ 9. Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci objêtych
planem

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

dzinnej powinny wynosiæ:
a) w zabudowie wolno stoj¹cej - min. 700 m2,
b) w zabudowie bliŸniaczej - min. 460m2,
2) szerokoœæ frontu dzia³ki powinna wynosiæ min. 20,0 m

w zabudowie wolno stoj¹cej oraz min.18,0 m w zabudowie bliŸ-
niaczej,

3) zgodnoœæ z ustaleniami niniejszego planu projektu po-
dzia³u nieruchomoœci, polega zarówno na przeznaczeniu tere-
nu jak i mo¿liwoœci zagospodarowania wydzielonych, nowych
nieruchomoœci /dzia³ek/.

4) podzia³ nieruchomoœci mo¿e byæ dokonany, je¿eli nowo
powsta³e nieruchomoœci maj¹ dostêp do drogi publicznej. Je-
¿eli dostêp do drogi publicznej wymaga ustanowienia s³u¿eb-
noœci, podzia³u nieruchomoœci dokonuje siê pod warunkiem,
¿e zostanie ona ustanowiona zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami szczególnymi.

§ 10. Ustalenia pozosta³e
1. Tereny, dla których plan miejscowy ustala inne od do-

tychczasowego przeznaczenia, mog¹ byæ wykorzystane w spo-
sób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania zgodnego z
planem, o ile u¿ytkowanie nie stanowi ograniczenia zagospo-
darowania zgodnego z planem na terenach s¹siednich.

2. W sprawach nie okreœlonych ustaleniami niniejszego
planu obowi¹zuj¹ przepisy ustaw szczególnych i norm.

§ 11. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art.36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê nastêpuj¹ce stawki
procentowe, w stosunku do wzrostu wartoœci nieruchomoœci
objêtych niniejszym planem, s³u¿¹ce naliczeniu jednorazowej
op³aty uiszczonej przez w³aœcicieli nieruchomoœci, w przypadku
ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego
planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) dla nowych wydzielonych dzia³ek do  zabudowy  w gra-
nicach terenów oznaczonych  symbolem:  MM              -  10 %

2) dla pozosta³ych terenów                                     -     0 %.

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Domaszowice.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

   Jan Nowak
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z  2001r.
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 ,
Nr 162 , poz. 1568 ) oraz  art. 14 a ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 , Nr 106 , poz.
496 ; z 1997 r. Nr 28 , poz. 153 , Nr 141 , poz. 943 ; z 1998 r.
Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000r Nr 12, poz. 136,
Nr 19 , poz. 239, Nr 48 , poz. 550, Nr 104 , poz. 1104 , Nr 120 , poz.
1268 , Nr 122 , poz. 1320 ; z 2001 r. Nr 111 , poz. 1194 ,  Nr 144 ,
poz. 1615; z 2002 r.  Nr 41,  poz. 362, Nr 113 , poz. 984,  Nr 141,
poz. 1185 , Nr 200 , poz. 1683 , Nr 6 poz. 65 ; z 2003 r.  Nr 137,
poz. 1304 ), Rada Gminy Jemielnica uchwala:

§ 1. Ustala siê sieæ prowadzonych przez Gminê Jemielni-
ca publicznych przedszkoli:

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.
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 ) Rada Gminy uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Zmienia siê w ca³oœci za³¹cznik nr 2 do Statutu Gminy
przyjêtego uchwa³¹ Rady Gminy Nr II/3/02 dnia 9 grudnia 2002 r.
który otrzymuje nowe brzmienie:

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

1. Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Jemielnicy.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy, wraz z pla-
cówkami filialnymi w Piotrówce i Barucie.

3. Publiczne Przedszkole w Jemielnicy, wraz z oddzia³ami
zamiejscowymi w Centawie i G¹siorowicach.
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Uchwa³a XV/87/04
Rady Gminy  Jemielnica

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia  sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminê Jemielnica.

1. Publiczne Przedszkole w Jemielnicy ul. Wiejska 76
z oddzia³ami zamiejscowymi w:

- Centawie ul. Powstañców Œl. 13,
- G¹siorowicach  ul. Szkolna 17.
2. Publiczne Przedszkole w Piotrówce ul. Koœciuszki 105

z oddzia³ami zamiejscowymi w :
- Barucie ul. Ksiêdza Wajdy 5,
- £aziskach ul. Strzelecka 37.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2004 r.,
po jej uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

  Przewodnicz¹cy
   Rady Gminy
Herbert Pyka
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Uchwa³a Nr XV/88/04
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Jemielnica.

4. Publiczne Przedszkole w Piotrówce, wraz z oddzia³ami
zamiejscowymi w Barucie  i £aziskach.

5. Publiczna Szko³a Podstawowa w Jemielnicy.

6. Publiczna Szko³a Podstawowa w Piotrówce.

7. Publiczne Gimnazjum w Jemielnicy.

§ 2. Inne postanowienia Statutu pozostaj¹ bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
   Rady Gminy
Herbert Pyka
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, 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. 4 ustawy z
dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz.
369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100,
poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r.
Nr 7, poz. 78), po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

 § 1.  Ustala siê "Regulamin utrzymania porz¹dku i czysto-
œci na terenie Gminy Kluczbork", stanowi¹cy za³¹cznik do niniej-
szej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Kluczborka.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XLIV/431/97 z dnia 16 grudnia
1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i
porz¹dku na terenie Miasta i Gminy Kluczbork.

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

Przewodnicz¹cy
                                          Rady  Miejskiej  w  Kluczborku

                                                                           Janusz Kêdzia

                                                                             Za³¹cznik
                                                       do uchwa³y Nr XXII/205/04

Rady  Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 lutego 2004 r.

R  E  G  U  L  A  M  I  N
UTRZYMANIA  CZYSTOŒCI  I  PORZ¥DKU  NA  TERENIE

GMINY  KLUCZBORK

Rozdzia³   1
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin ustala szczegó³owe zasady utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci znajduj¹cych siê
w mieœcie i gminie Kluczbork.

2. Postanowienia Regulaminu s¹ interpretowane i stoso-
wane zgodnie z przepisami ustawy z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzy-
maniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z
póŸn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póŸn. zm.).
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Uchwa³a Nr XXII/205/04
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Kluczbork.

§ 2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku - nale¿y

przez to rozumieæ ustawê z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzyma-
niu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z
póŸn. zm.),

2) ustawie o odpadach - nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z
póŸn. zm.),

3) odpadach komunalnych drobnych - nale¿y przez to
rozumieæ odpady zbierane do typowych pojemników, stanowi¹-
cych wyposa¿enie nieruchomoœci,

4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - nale-
¿y przez to rozumieæ odpady komunalne, które nie mog¹ byæ
umieszczone ze wzglêdu na swoje rozmiary lub masê w typo-
wych pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoœci,

5) odpadach roœlinnych - nale¿y przez to rozumieæ odpa-
dy powstaj¹ce na prywatnych lub publicznych terenach zielo-
nych wskutek ich pielêgnacji lub uprawiania oraz odpady po-
chodzenia roœlinnego z targowisk,

6) w³aœcicielach nieruchomoœci - rozumie siê przez to
wszelkie formy prawne w³adania nieruchomoœci¹,

7) zak³adzie utylizacji odpadów komunalnych - nale¿y
przez to rozumieæ sk³adowisko odpadów innych ni¿ niebezpiecz-
ne i obojêtnych w Gotartowie oraz punkt zlewny œcieków do-
wo¿onych w Ligocie Dolnej i oczyszczalniê œcieków w Ligocie Dolnej,

8) firmie wywozowej - nale¿y przez to rozumieæ przedsiê-
biorcê, posiadaj¹cego zezwolenie na wykonywanie us³ug zwi¹-
zanych z usuwaniem odpadów komunalnych sta³ych lub wywo-
zem nieczystoœci ciek³ych.

§ 3. Regulamin obowi¹zuje:
1) w³aœcicieli nieruchomoœci,
2) kierowników budów,
3) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicz-

nej,
4) wszystkich korzystaj¹cych z terenów bêd¹cych w³asno-

œci¹ Gminy.

Rozdzia³   2
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹d-

ku na nieruchomoœciach i terenach u¿ytku publicznego

§ 4.1. W³aœciciele nieruchomoœci obowi¹zani s¹ do se-
lektywnej zbiórki nastêpuj¹cych odpadów:

1) szk³a opakowaniowego bia³ego i kolorowego,
2) tworzyw sztucznych,
3) makulatury.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje siê

specjalnie oznakowane pojemniki lub worki, zlokalizowane w
miejscach ogólnie dostêpnych na terenie miasta i gminy.

3. Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów, o
których mowa w ust. 2, nieodp³atnie zapewnia Gmina.

4. Wywóz odpadów pochodz¹cych z selektywnej zbiórki
nastêpuje zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie z
firm¹ wywozow¹, dostarczonym w³aœcicielom nieruchomoœci.
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§ 5.1. W³aœciciele nieruchomoœci obowi¹zani s¹ do utrzy-
mywania czystoœci, porz¹dku oraz nale¿ytego stanu sanitarno-
higienicznego nieruchomoœci.

2. W³aœciciele nieruchomoœci albo inne podmioty wska-
zane ustaw¹ z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach - maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego oczyszcze-
nia chodnika po³o¿onego wzd³u¿ nieruchomoœci ze œniegu i lodu
oraz usuwania b³ota i innych zanieczyszczeñ.

3. Obowi¹zek okreœlony w ust. 2 dotyczy tak¿e innych czê-
œci nieruchomoœci, s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego.

§ 6.1. Obowi¹zek oczyszczania  chodników i innych czêœci
nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego ze œniegu i lodu,
winien byæ realizowany przez odgarniêcie w miejsce nie powo-
duj¹ce zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów i podjêcie dzia-
³añ usuwaj¹cych lub co najmniej ograniczaj¹cych œliskoœæ chodnika.

Piasek u¿yty do tych celów nale¿y usun¹æ z chodnika nie-
zw³ocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników, winny byæ gro-
madzone w pojemnikach na odpady,  z zachowaniem postano-
wieñ § 17 ust. 2 i 3.

3. Zakazuje siê zgarniania œniegu, lodu, b³ota lub innych
zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.

4. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1-3 dotycz¹ w³aœcicieli nie-
ruchomoœci, b¹dŸ innych podmiotów, obci¹¿onych obowi¹zkiem
oczyszczania chodników oraz zarz¹dców dróg.

§ 7.1. W³aœciciele nieruchomoœci, na których znajduj¹ siê
tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego, maj¹ obowi¹-
zek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na œmieci
i systematycznego ich opró¿niania, w sposób nie dopuszczaj¹-
cy do przepe³nienia.

2.  Obowi¹zek okreœlony w ust. 1 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹-
cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze zabudowa-
nym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz 515 z póŸn.
zm.) oraz  w odniesieniu do przystanków komunikacji publicz-
nej, przedsiêbiorców korzystaj¹cych z takich przystanków.

§ 8.1. Na nieruchomoœciach lub ich czêœciach, takich jak
chodniki, podwórka itp.

- mycie samochodów mo¿e odbywaæ siê jedynie w miej-
scach utwardzonych i pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce œcieki
odprowadzane s¹ do kanalizacji  sanitarnej  lub gromadzone, w
sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z wymaganiami
niniejszego Regulaminu; w szczególnoœci œcieki takie nie mog¹ byæ
bezpoœrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi,

- doraŸne naprawy i regulacje samochodów mog¹ siê
odbywaæ wy³¹cznie  w miejscach do tego celu wyznaczonych i
pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone w
pojemnikach do tego przeznaczonych,

-  na nieruchomoœciach lub ich czêœciach, takich jak chod-
niki i podwórka, zabrania siê   prowadzenia napraw blacharsko
- lakierniczych.

2. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdów samocho-
dowych na ulicach, chodnikach, w  parkach i lasach.

§ 9. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli posesji i dzia³ek rolnych
nie uprawianych rolniczo, do systematycznego ich wykaszania i
utrzymania w takim stanie, aby nie powodowa³y rozsiewania siê
chwastów i nie by³y siedliskiem gryzoni.

Rozdzia³   3
Zasady usuwania odpadów komunalnych z nierucho-

moœci

§ 10.1. Odpady komunalne sta³e, powstaj¹ce na terenie
nieruchomoœci, musz¹ byæ gromadzone w urz¹dzeniach odpo-

wiadaj¹cych wymaganiom okreœlonym w niniejszym Regula-
minie. Nieczystoœci ciek³e, które nie s¹ odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej b¹dŸ przydomowej oczyszczalni œcieków, musz¹
byæ gromadzone w zbiornikach odpowiadaj¹cych wymaganiom
wynikaj¹cym z przepisów odrêbnych, w szczególnoœci ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z póŸn. zm.).

2. Je¿eli na terenie nieruchomoœci powstaj¹ tak¿e odpa-
dy  inne ni¿ komunalne, musz¹ byæ one gromadzone w sposób
wyodrêbniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodaro-
wania takimi odpadami okreœlaj¹ przepisy odrêbne (ustawa o
odpadach).

§ 11. Odpady inne ni¿ komunalne, powstaj¹ce w zwi¹zku
z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ na terenie danej nie-
ruchomoœci, nie mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹-
cych gromadzeniu odpadów komunalnych, lecz w specjalnie do
tego przeznaczonych pojemnikach. Szczegó³owe zasady postê-
powania z tymi odpadami okreœlaj¹ przepisy odrêbne.

§ 12.1. Pojemniki na odpady komunalne drobne, nale¿y
ustawiaæ w miejscach ³atwo dostêpnych, zarówno dla ich u¿yt-
kowników jak i pracowników firmy wywozowej, w sposób nie
powoduj¹cych uci¹¿liwoœci i utrudnieñ dla mieszkañców nieru-
chomoœci.

2. Pojemniki powinny byæ ustawione w granicach nieru-
chomoœci, w miejscu trwale oznaczonym, na równej powierzch-
ni, w miarê mo¿liwoœci utwardzonej, zabezpieczonej   przed zbie-
raniem siê wody i b³ota.

3. Miejsce ustawienia pojemników w³aœciciel nierucho-
moœci jest obowi¹zany utrzymywaæ w czystoœci. Koszty przygo-
towania i utrzymania miejsca ustawiania pojemników ponosi
w³aœciciel nieruchomoœci.

4. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1- 3  dotycz¹  tak¿e urz¹-
dzeñ  s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych.

5. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje siê odpowiednio do ustawia-
nia koszy na odpady na drogach publicznych i przystankach ko-
munikacji zbiorowej.

§ 13.1. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek utrzymy-
waæ pojemniki na odpady, a tak¿e ich otoczenie w takim stanie
sanitarnym, technicznym i porz¹dkowym, aby korzystanie z nich
mog³o odbywaæ siê bez przeszkód i nie powodowa³o zagro¿eñ
dla zdrowia u¿ytkowników.

2. Obowi¹zek okreœlony w ust. 1 spoczywa te¿ na korzy-
staj¹cych z pojemników, w sytuacji, gdy znajduj¹ siê one na
terenie innego w³aœciciela, a tak¿e okreœlonych w § 3 ust. 4 Regula-
minu.

§ 14. Powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci odpady ro-
œlinne powinny byæ w miarê mo¿liwoœci przeznaczane do kom-
postowania we w³asnym zakresie.

§ 15.1. Odpady  komunalne drobne musz¹ byæ usuwane
z terenu nieruchomoœci okresowo, w terminach uzgodnionych z
firm¹ wywozow¹, z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ utrzymanie
nale¿ytego porz¹dku wokó³ pojemników, jednak nie rzadziej ni¿:

1) w miesi¹cach IV-IX - 2 razy w miesi¹cu,
2) w miesi¹cach X-III - 1 raz w miesi¹cu.
2. Nieczystoœci ciek³e musz¹ byæ usuwane z nieruchomo-

œci z czêstotliwoœci¹ i w sposób gwarantuj¹cy, ¿e nie nast¹pi
wyp³yw ze zbiornika wynikaj¹cy z jego przepe³nienia, a tak¿e za-
nieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak
nie rzadzej ni¿ 1 raz na 2 miesi¹ce.

3. W obiektach biurowych, przemys³owych i handlowych -
iloœæ pojemników i czêstotliwoœæ ich opró¿niania musi byæ zgod-
na z charakterem prowadzonej dzia³alnoœci i iloœci¹ wytwarza-
nych odpadów.
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4. Dowody korzystania z us³ug tj. umowa, faktura b¹dŸ
potwiedzenie wykonania us³ugi w zakresie usuwania nieczy-
stoœci sta³ych i ciek³ych w³aœciciele nieruchomoœci winni prze-
chowywaæ przez okres jednego roku.

Rozdzia³   4
Urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

§ 16. W³aœciciel nieruchomoœci zapewnia wyposa¿enie
jej w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunal-
nych, poprzez zakup takich urz¹dzeñ lub wydzier¿awienie od fir-
my  wywozowej.

§ 17.1. Gromadzenie odpadów komunalnych sta³ych musi
byæ prowadzone w nastêpuj¹cych urz¹dzeniach:

1) na terenie wsi ka¿da nieruchomoœæ wyposa¿ona w co
najmniej 1 sztukê typowych  pojemników na odpady o pojemno-
œci 110 litrów.

2) na terenie miasta:
a) w budynkach jednorodzinnych w 1 sztukê typowych po-

jemników na odpady o pojemnoœci 110 litrów,
b) w budynkach wielorodzinnych w pojemniki typowe o

pojemnoœci 1100 litrów  (koleby), w niezbêdnej iloœci wynikaj¹-
cych z iloœci osób zamieszkuj¹cych budynek,

c) w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, w pojemniki typo-
we o pojemnoœci 1100 litrów (koleby),

3) na drogach publicznych w koszach ulicznych zakupio-
nych ze œrodków zarz¹dcy drogi lub firmy œwiadcz¹cej us³ugê
wywozu, a na pozosta³ych terenach publicznych w koszach  ulicz-
nych zakupionych ze œrodków w³aœciciela (zarz¹dcy) terenu lub
firmy œwiadcz¹cej us³ugê wywozu,

4) dopuszcza siê gromadzenie odpadów komunalnych
sta³ych w kontenerach KP - 7 na cmentarzach, posesjach nale-
¿¹cych do zwi¹zków wyznaniowych oraz posesjach zarz¹dza-
nych przez jednostki administracji specjalnych, takich jak MON,
MSWiA,

5) zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady i
koszach ulicznych œniegu, lodu,   gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gruzu
budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i wy-
buchowych, a tak¿e odpadów z dzia³alnoœci gospodarczej,

6) zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów  komunalnych, tak¿e suchych odpadów roœlinnych,

7) w sytuacjach wyj¹tkowego krótkotrwa³ego zwiêkszenia
iloœci odpadów komunalnych  dozwolone jest gromadzenie ich
w szczelnych workach z tworzywa,

8) w przypadku prowadzenia  robót remontowo-budowla-
nych  w³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek zg³osiæ firmie
œwiadcz¹cej us³ugi wywozowe koniecznoœæ podstawienia po-
jemnika s³u¿¹cego do gromadzenia  odpadów powstaj¹cych w
wyniku prowadzenia powy¿szych robót.

§ 18. Je¿eli na terenie nieruchomoœci znajduje siê pia-
skownica dla dzieci, regularna wymiana piasku i zabezpiecze-
nie przed dostêpem psów i kotów nale¿y do w³aœcicieli i zarz¹-
dzaj¹cych nieruchomoœciami.

§ 19. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomo-
œci, w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoœci przez
osoby do tego uprawnione i usuwane mo¿liwie jak najszybciej,
w terminach uzgodnionych z firm¹ wywozow¹.

Rozdzia³   5
Obowi¹zki w³aœcicieli zwierz¹t domowych

§ 20.1. Osoby bêd¹ce w³aœcicielami lub opiekunami psów
i innych zwierz¹t domowych, s¹ zobowi¹zane do sprawowania

w³aœciwej opieki nad tymi zwierzêtami w tym w szczególnoœci
nie pozostawiania bez dozoru i zapewnienia ochrony przed za-
gro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla innych ludzi.

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest dozwolo-
ne, pod warunkiem, ¿e pies bêdzie prowadzony na smyczy. Zwol-
nienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach ma³o
uczêszczanych, pod warunkiem, ¿e opiekun ma mo¿liwoœæ spra-
wowania bezpoœredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. W³aœciciele lub opiekunowie zwierz¹t domowych s¹ zo-
bowi¹zani do usuniêcia zanieczyszczeñ spowodowanych przez
ich zwierzêta na klatkach schodowych lub innych pomieszcze-
niach wspólnych w budynku, a tak¿e na terenach u¿ytku publicz-
nego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleñce itp.

4. W³aœciciele psów zobowi¹zani s¹ do poddawania ich
obowi¹zkowym szczepieniom.

5. Zakazuje siê wyprowadzania zwierz¹t domowych do
piaskownic i innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dla dzieci.

6. Psy pozostaj¹ce bez dozoru w miejscach publicznych
bêd¹ wy³apywane przez firmê posiadaj¹c¹ stosowne upraw-
nienia i odwo¿one do schroniska dla zwierz¹t. Ich odbiór ze
schroniska nast¹pi na wy³¹czny koszt w³aœciciela.

7.  Za szkody wyrz¹dzone przez zwierzê domowe odpo-
wiada jego opiekun.

Rozdzia³   6
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na tere-

nach wy³¹czonych z produkcji rolniczej

§ 21.1. Zabrania siê utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
na nieruchomoœciach po³o¿onych w granicach administracyj-
nych miasta  Kluczborka. Zakaz ten obejmuje: konie, byd³o, trzo-
dê chlewn¹, owce i kozy oraz drób powy¿ej 10 szt.

2. Na terenach zwartej zabudowy wprowadza siê zakaz
hodowli pszczó³, zwierz¹t futerkowych oraz go³êbi.

3. Zakazy okreœlone w ust. 1 i 2 nie dotycz¹ rolników po-
siadaj¹cych gospodarstwo rolne na terenie miasta i bêd¹cych
p³atnikami podatku rolnego do Gminy.

Rozdzia³   7
Wyznaczanie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej

deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 22.1. Nieruchomoœci i obiekty na nich zlokalizowane,
które nale¿¹ do osób prawnych, osób fizycznych, prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, urzêdów, organów administracyjnych,
zak³adów opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej, szkó³ i placó-
wek w rozumieniu przepisów o systemie oœwiaty, placówek kul-
turalno-oœwiatowych  ---  s¹ objête obowi¹zkow¹ deratyzacj¹.

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 prze-
prowadzana jest przez w³aœcicieli nieruchomoœci i na ich koszt
dwa razy w roku w terminach:

I - sza      od 1  -  30 kwietnia ka¿dego roku,
II - ga       od 1  -  30 listopada ka¿dego roku.

Rozdzia³   8
Postanowienia koñcowe

§ 23. 1. Kontrolê i egzekwowanie postanowieñ niniejsze-
go Regulaminu powierza siê Stra¿y Miejskiej w Kluczborku.

2. Wykonanie obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomoœci okre-
œlonych w niniejszym Regulaminie podlega egzekucji admini-
stracyjnej.

3. Naruszenie obowi¹zków okreœlonych w niniejszym
Regulaminie podlega postêpowaniu w sprawach o wykrocze-
nia i zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach.
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Na podstawie art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz.838, Nr 86,
poz. 958; z 2001r. Nr.125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz.365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1816, Nr 216, poz.1826; z 2003 r.
Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.721, Nr 200, poz.1953), Rada Miejska
w Namys³owie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê wysokoœæ stawek op³aty za zajêcie 1 m2

pasa drogowego drogi gminnej za jeden dzieñ zajêcia:

1) w celu prowadzenia robót w pasie drogowym :

a)  za zajêcie chodnika  - 0,40 z³/m2,

b ) za zajêcie do 20% szerokoœci jezdni  - 0,40 z³/m2,

 c)  za zajêcie od 20% do 50% szerokoœci jezdni   - 1,0 z³/m2,

d)  za zajêcie powy¿ej 50% szerokoœci jezdni  - 2,0 z³ m2,

e)za zajêcie pozosta³ych elementów pasa drogowego
  - 0,20 z³/m2,

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

§ 1.1. Zmieniæ uchwa³ê Nr XXXIX /181/2002 Rady Gminy
Lasowice Wielkie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie okreœle-
nia maksymalnej stawki za wywóz odpadów sta³ych na terenie
Gminy Lasowice Wielkie jak ni¿ej:
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Uchwa³a Nr XV/102/2004
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 28 stycznia 2004 r.

o zmianie uchwa³y Nr XXXIX/181/2002 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie okreœlenia maksymalnej
stawki za wywóz odpadów sta³ych na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

1) w § 1 cyfrê "30" zast¹piæ na cyfrê  "35".

§ 2.1. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i na tablicach og³oszeñ  poszcze-
gólnych So³ectw.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek
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Uchwa³a Nr XIII/106/04
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego drogi gminnej.

2)  w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów bu-
dowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam    - 0,40 z³/m2,

 3) za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoœci w
celach innych ni¿ wymienione w pkt 1 i 2    - 0,50 z³/m2.

§ 2. Ustala siê roczn¹ stawkê op³aty za zajêcie 1 m2 pasa
drogowego drogi gminnej za umieszczanie w pasie drogowym
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami
zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wyso-
koœci 146 z³.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

Przewodnicz¹ca Rady
 Teresa Ceglecka-Zielonka
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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 przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Uchwaliæ miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu po³o¿onego pomiêdzy ul. Krzanowick¹ i rzek¹
Swornic¹ w Opolu.

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu po³o¿onego pomiêdzy ul. Krzanowick¹ i rzek¹ Swornic¹
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 li-
terowym 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-
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Uchwa³a Nr XXV/213/04
Rady Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego pomiêdzy
ul. Krzanowick¹ i rzek¹ Swornic¹ w Opolu.

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 ustalenia 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
budynków lub teren przeznaczony do u¿ytkowania dla funkcji:
kultu  religijnego, kultury, administracji, obs³ugi bankowej, pocz-
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ty, telekomunikacji, handlu, gastronomii, rzemios³a, sportu, re-
kreacji oraz innych podobnych 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, kopaliny,
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 us³ug i gastro-
nomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza siê po-
wierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wysta-
wowej itp.).

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

³em oko³o 24 ha.
2. Plan przeznacza na cele nierolnicze grunty rolne klasy V

i VI oraz grunty klasy IV o ³¹cznej powierzchni 0,63 ha, nie wyma-
gaj¹ce zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze, w tym:

1) grunty rolne RIV b o powierzchni- 0,05 ha;
2) ³¹ki £ IV o powierzchni- 0,35 ha;
3) pastwiska PIV b o powierzchni- 0,23 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) stanowiska archeologiczne;
3) granice obszarów i stref ograniczonego u¿ytkowania:
a) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ od rzeki

Swornicy,
b) obszar p³ytkiego poziomu wód gruntowych,
c) strefy ograniczeñ zabudowy od linii elektroenergetycz-

nych wysokiego napiêcia,
d) strefa ograniczeñ zabudowy mieszkaniowej od ulic kla-

sy KL 1 ze wzglêdu na ha³as;
4) przeznaczenie terenów o ró¿nym sposobie u¿ytkowa-

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

a) tereny mieszkalnictwa - MN, MN/U,
b) tereny us³ug - U (wg rodzajów),
c) tereny - us³ug wytwórczych, sk³adów i magazynów - UW,
d) tereny oœrodków produkcji hodowlanej - RHO,
e) tereny rolnictwa - RP, RZ,
f) tereny zieleni - ZP, ZI, ZN,
g) tereny komunikacji - KL,KD,KY,KX,KR,KP,
h) tereny infrastruktury technicznej:
- przepompownia œcieków - NO,
- stacje transformatorowe - EE,
i)  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
MN - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tereny

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;

3) dopuszcza siê wprowadzenie us³ug wbudowanych w
budynki mieszkalne, nie przekraczaj¹cych  30 % powierzchni
ca³kowitej 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, doj-
œcia, dojazdy i parkingi, tarasy i trwa³e urz¹dzenia rekreacyjne),
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pozosta³¹ czêœæ dzia³ki nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicz-
nie;

7) 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. 5  pkt 1.

2. MN/U - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe -
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami
oraz urz¹dzeniami  budowlanymi, obiektami  towarzysz¹cymi i
zieleni¹.

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

mieszkalnych jednorodzinnych z us³ugami wbudowanymi, wol-
no stoj¹cymi lub us³ug na terenach zabudowy mieszkaniowej
istniej¹cej, o powierzchni nie przekraczaj¹cej  60%  powierzchni
ca³kowitej budynków na dzia³ce (w tym budynków gospodar-
czych);

2) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko, mog¹cych powodowaæ zagro-
¿enia i uci¹¿liwoœci lub zwiêkszyæ zapotrzebowanie na wodê w
sposób mog¹cy naruszyæ równowagê poboru wody z lokalnego
wodoci¹gu;

3) ustala siê zakaz realizacji obiektów wymagaj¹cych wie-
lokrotnej obs³ugi transportowej (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. 5  pkt 2.

3. U - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tereny
us³ug na wydzielonych dzia³kach z urz¹dzeniami budowlanymi,
obiektami towarzysz¹cymi i zieleni¹, obejmuj¹ce wymienione
rodzaje us³ug:

1)  us³ugi handlu - poni¿ej 2000 m2 powierzchni sprzeda¿y
- UH;

2)  us³ugi gastronomii - UG;
3)  us³ugi rzemios³a - UR;
4)  us³ugi sportu i rekreacji - US-1 i US-2;
5)us³ugi o  niesprecyzowanym rodzaju, które nie oddzia³y-

wuj¹ znacz¹co na œrodowisko i nie powoduj¹ zagro¿eñ i uci¹¿-
liwoœci - UX-1 i UX-2.

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 lokalizacjê pojedynczych  mieszkañ, dla
w³aœciciela lub osób dozoruj¹cych obiekt;

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

5) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko i wymagaj¹cych sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko; ustala siê warunki za-
gospodarowania terenu dla us³ug oznaczonych symbolem:
US-1, US-2, UX-1, UX-2, znajduj¹cych siê w obszarze potencjal-
nego zagro¿enia powodzi¹ od rzeki Swornicy, wed³ug § 8  ust. 3;

6) ustala siê warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu dla us³ug oznaczonych symbolem UX-2, po³o¿onego w s¹-
siedztwie budynku zabytkowego, podlegaj¹cego ochronie kon-
serwatorskiej, wed³ug § 11ust. 3;

7) 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), pozo-
sta³¹ czêœæ dzia³ki nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹  biologicznie;

8) 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. 5  pkt  3;

9) 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, z zastrze¿eniem § 8  ust. 3;

2) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko i wymagaj¹cych  sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko oraz obiektów  wodo-
ch³onnych, których zapotrzebowanie na wodê mo¿e zwiêkszyæ
zapotrzebowanie na wodê w sposób mog¹cy naruszyæ równo-
wagê poboru wody z lokalnego wodoci¹gu;

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. 5  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 jako przeznaczenie podstawowe - te-
ren fermy hodowlanej z ubojni¹ wraz urz¹dzeniami budowla-
nymi, obiektami towarzysz¹cymi i zieleni¹; dopuszcza siê i zale-
ca siê docelowo zmianê przeznaczenia terenu na cele us³ug o
niesprecyzowanym rodzaju - UX-1 lub us³ug wytwórczych - UW;

Na terenie  tym:
1) dopuszcza siê remonty, rozbudowê i przebudowê oraz

zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów podstawowych oraz
budynków towarzysz¹cych w ramach utrzymania podstawowe-
go przeznaczenia terenu, z zastrze¿eniem § 8  ust. 3;

 2) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko i wymagaj¹cych  sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko oraz obiektów wodo-
ch³onnych, których zapotrzebowanie na wodê mo¿e zwiêkszyæ
pobór w sposób mog¹cy naruszyæ równowagê dostawy wody z
lokalnego wodoci¹gu;

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

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. 5  pkt 4;
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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 lub
mieszkañ na terenie przeznaczenia RHO.

6. LS - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
istniej¹cego lasu.

Na terenie tym:
1) nale¿y prowadziæ gospodarkê leœn¹ na zasadach ogól-

nie przyjêtych, na podstawie planów urz¹dzenia lasu, z uwzglêd-
nieniem wymogów ochrony powodziowej;

2) zakazuje siê  realizacji obiektów budowlanych, z wyj¹t-
kiem urz¹dzeñ s³u¿¹cych produkcji leœnej lub okreœlonych w
planie urz¹dzenia lasu;

3) dopuszcza siê realizacjê i prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej, podziemnych i nadziemnych wraz z urz¹dzenia-
mi, nie wymagaj¹cymi przeznaczenia terenów lasów na cele
nieleœne.

7. W - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe  - tere-
ny wód otwartych - przylegaj¹c¹ do terenu opracowania planu
rzekê Swornicê.

Na terenach tych:
1) nakazuje siê zachowanie bez zmian przebiegu koryta

rzeki oraz ukszta³towania jej brzegów;
2) zaleca siê utrzymanie dostêpnoœci komunikacyjnej z

ulicy KL i ci¹gu pieszego KX do koryta rzeki, umo¿liwiaj¹cej pro-
wadzenie bie¿¹cych i okresowych prac regulacyjnych i konser-
wacyjnych w jego obrêbie;

3) zezwala siê na realizacjê i nakazuje konserwacjê bu-
dowli lub obiektów budowlanych zwi¹zanych z obs³ug¹ gospo-
darki wodnej i dopuszczonych decyzj¹ na podstawie przepisów
odrêbnych;

4) dopuszcza siê prowadzenie napowietrznych i podziem-
nych sieci infrastruktury technicznej oraz zwi¹zane z nimi urz¹-
dzenia i budowle, nie powoduj¹ce zmiany podstawowego prze-
znaczenia terenu;

5) nakazuje siê bezwzglêdnie chroniæ wody rzeki przed
zanieczyszczeniem oraz istniej¹ce zadrzewienia i siedliska ro-
œlin wodnych  i przybrze¿nych.

8. RP, RZ, RW  - ustala siê jako przeznaczenie podstawo-
we -  tereny u¿ytków rolnych: upraw polowych - RP, ³¹k, pa-
stwisk i ³êgów - RZ, tereny rowów z zieleni¹ towarzysz¹c¹ - RW.

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

z mo¿liwoœci¹ zmian u¿ytkowania rodzajów upraw rolnych;
2) nakazuje siê utrzymanie i wzbogacenie istniej¹cych za-

drzewieñ i zakrzewieñ, z wyj¹tkiem obszaru znajduj¹cego siê w
obszarze potencjalnego zagro¿enia  powodzi¹ od rzeki Sworni-
cy, gdzie obowi¹zuj¹ ustalenia § 8 ust. 3;

3) urz¹dzenia i obiekty terenowe wraz z wyposa¿eniem,
zwi¹zane z technologi¹ i technik¹ upraw mog¹ podlegaæ wy-
mianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania  pod warunkiem utrzymania przeznaczenia terenu i nie-
powodowania pogorszenia stanu œrodowiska przyrodniczego;

4) dopuszcza siê prowadzenie sieci napowietrznych i pod-
ziemnych, infrastruktury technicznej oraz zwi¹zane z nimi urz¹-
dzenia, nie powoduj¹ce trwa³ego przeznaczenia gruntów rol-
nych na cele nierolnicze;

5) zakazuje siê  realizacji obiektów budowlanych, z wyj¹t-
kiem obiektów lub urz¹dzeñ s³u¿¹cych produkcji rolnej;

6) nale¿y zapewniæ dostêp do cieku podstawowego rzeki
i rowów dla wykonywania bie¿¹cych robót lub jego odbudowy.

9. ZN - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tere-
ny nadrzecznej zieleni nieurz¹dzonej, wzd³u¿ brzegów rzeki
Swornicy.

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

istniej¹ce zespo³y i okazy zieleni, je¿eli nie utrudniaj¹ ochrony
przed powodzi¹ potwierdzonej uzgodnieniem z zarz¹dc¹ rzeki,
nale¿y chroniæ i pielêgnowaæ;

2) zabrania siê wykonywania urz¹dzeñ wodnych oraz wzno-
szenia innych obiektów budowlanych, nie dopuszczonych de-
cyzj¹ na podstawie przepisów odrêbnych;

3) zabrania siê sadzenia drzew lub krzewów, z wyj¹tkiem
plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roœlinnoœci
stanowi¹cej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub
s³u¿¹cej do wzmacniania brzegów, obwa³owañ lub obsypisk;

4) zabrania siê dokonywania zmian w ukszta³towaniu te-
renu, sk³adowania materia³ów oraz wykonywania innych robót, z
wyj¹tkiem robót zwi¹zanych z regulacj¹ lub utrzymywaniem wód;

5) nakazuje siê urz¹dzenie i utrzymanie ci¹gu pieszego (KX);
6) dopuszcza siê lokalizacjê sieci urz¹dzeñ infrastruktury

technicznej, uzgodnionych z zarz¹dc¹ rzeki.
10. ZI - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tere-

ny zieleni izolacyjnej, jako przegrody naturalnej izolacji optycz-
nej i akustycznej.

Na terenach  tych:
1) nale¿y urz¹dziæ komponowan¹ zieleñ nisk¹ i wysok¹ -

zaleca siê dokonywanie nowych nasadzeñ drzew i krzewów zi-
mozielonych, stosuj¹c wy³¹cznie gatunki pochodzenia rodzime-
go, w³aœciwe dla lokalnego siedliska;

2) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej i ekranów  akustycznych;

3) zakazuje siê  realizacji innych obiektów budowlanych.
11. ZP - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe  - tere-

ny zieleni publicznej: zieleñce, skwery, pasy towarzysz¹ce ci¹-
gom pieszym i pieszo-jezdnym.

Na terenach tych:
1) dopuszcza siê lokalizacjê sieci urz¹dzeñ infrastruktury

technicznej;
2) zakazuje siê, z wyj¹tkiem obiektów ma³ej architektury,

realizacji obiektów budowlanych, lokalizacji obiektów technicz-
nych, us³ugowych i urz¹dzeñ, które w jakikolwiek sposób powo-
dowa³yby naruszenie b¹dŸ zniszczenie zieleni, a tak¿e powodo-
wa³yby naruszenie stanu œrodowiska przyrodniczego;

3) nale¿y wyposa¿yæ teren w urz¹dzenia terenowe (jak np.
chodniki, schody terenowe) oraz wyposa¿enie towarzysz¹ce, któ-
re mog¹ podlegaæ wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz
zmianie sposobu u¿ytkowania pod warunkiem utrzymania pod-
stawowego przeznaczenia terenu.

12. NO, EE -  ustala siê jako przeznaczenie podstawowe -
tereny komunalnej infrastruktury technicznej:

1) teren planowanej przepompowni œcieków sanitarnych i
separatora-osadnika kanalizacji deszczowej -  NO-1, z zastrze-
¿eniem § 8  ust. 3;

2) teren istniej¹cej przepompowni œcieków sanitarnych -
NO-2,  zlokalizowanej poza obszarem planu;

3) tereny planowanych stacji transformatorowych - EE.
Na terenach tych:
- zezwala siê na lokalizacjê obiektów budowlanych i bu-

dynków niemieszkalnych, zwi¹zanych z obs³ug¹ funkcji podsta-
wowej;

- dopuszcza siê wymianê, 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.
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§ 6. Lokalne warunki zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu

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

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

a) z dachami stromymi:
- 2 kondygnacji, wraz z poddaszem u¿ytkowym i do 11,0 m,

liczonych od powierzchni terenu do kalenicy,
b) z dachami p³askimi:
- 2 kondygnacji i do 8,0 m, liczonych od powierzchni tere-

nu do najwy¿szej krawêdzi budynku;
2) ustala siê wysokoœæ budynków us³ugowych, która nie

mo¿e  przekraczaæ:
a) z dachami stromymi:
- wolno stoj¹cych - 2 kondygnacji (w tym poddasze u¿ytko-

we) i 11,0 m liczonych od powierzchni terenu do kalenicy,
- dobudowanych do budynku mieszkalnego - 1 kondygnacji,
b) z dachami p³askimi:
- wolno stoj¹cych - 2 kondygnacji  i 8,0 m, liczonych od

powierzchni terenu do najwy¿szej krawêdzi budynku,
- dobudowanych do budynku mieszkalnego - 1 kondygnacji;
3) dopuszcza siê, w przypadku lokalizacji zabudowy w s¹-

siedztwie istniej¹cych budynków o zbli¿onych gabarytach oraz w
przypadku budynków, których poziomy parterów s¹ wyniesione
mniej ni¿ 0,5 m nad teren, wysokoœæ nowych oraz przebudowy-
wanych budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji, w tym pod-
dasze u¿ytkowe w dachu stromym i do 14,0 m, liczonych od
powierzchni terenu do kalenicy,  pod warunkiem nie przekrocze-
nia gabarytu zabudowy s¹siedniej;

4) szerokoœæ elewacji frontowych nowych budynków
mieszkalnych, a tak¿e budynków mieszkalnych z us³ugami lub
gara¿ami dobudowanymi, powinna uwzglêdniaæ przepisy od-
rêbne dotycz¹ce usytuowania budynków na dzia³ce, powinna
byæ dostosowana do szerokoœci dzia³ki i nie powinna przekra-
czaæ wymiaru:

a) 12,0 m - dla budynków wolno stoj¹cych,
b) 18,0 m  - dla budynków z gara¿em lub budynkiem us³u-

gowym, dobudowanym z boku,
c) w "plombach" zabudowy istniej¹cej powinna odpowia-

daæ szerokoœciom budynków s¹siednich, z tolerancj¹ do 20 %;
5) zaleca siê stosowaæ dach dwuspadowy, symetryczny o

k¹cie nachylenia  35o - 45o  kryty dachówk¹ lub materia³em nie-
rozprzestrzeniaj¹cym ognia, o cechach odpowiadaj¹cych da-
chówce;

 6) ustala siê mo¿liwoœæ podpiwniczenia budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych do wysokoœci poziomu parteru nie
wy¿ej ni¿ 1,2 m nad poziomem terenu, natomiast w przypadku
wystêpowania wody gruntowej szczelinowej, na g³êbokoœci mniej
ni¿ 1,0 m  pod powierzchni¹  terenu, zaleca siê projektowanie
budynków bez podpiwniczenia;

7) obszar p³ytkiego wystêpowania wody gruntowej mniej
ni¿ 1,0 m pod powierzchni¹ terenu, w którym zaleca siê projek-
towanie budynków bez piwnic jak w pkt 6, oznaczono na rysunku
planu;

8) ustala siê zasadê ujednoliconego wyniesienia pozio-
mów parterów nad terenem oraz k¹tów nachylenia dachów i
kierunku usytuowania kalenic wznoszonych budynków, prosto-
pad³ego lub równoleg³ego do frontu dzia³ki, które powinny two-
rzyæ jednolite ci¹gi oraz nawi¹zywaæ do s¹siedniej, istniej¹cej
lub planowanej zabudowy;

9) ustala siê dla planowanych budynków mieszkalnych
wysokoœæ kalenicy,  górnej krawêdzi elewacji frontowej, jej gzym-
su lub attyki, odpowiadaj¹c¹ wysokoœci istniej¹cej zabudowy
na dzia³kach istniej¹cych;

10) w przypadku nowej zabudowy bez otoczenia istniej¹-
cej zabudowy w s¹siedztwie, cechy projektowanego budynku
nale¿y okreœliæ indywidualnie w projekcie budowlanym analizu-
j¹c i uwzglêdniaj¹c jego wp³yw na kszta³towanie pierzei ulicy lub
ci¹gu zabudowy, w obszarze trzykrotnej szerokoœci dzia³ki wy-
znaczonym w odleg³oœci od jej granic;

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

12) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla zasad-
niczej bry³y budynków  mieszkalnych i gospodarczych w odle-
g³oœci:

a) 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KL-1,
b) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KL-2,
c) 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KD, KY,
d) 4,0 m od terenu zieleni oznaczonego symbolem ZP,
- oraz wed³ug oznaczeñ na rysunku planu.

2. Obiekty us³ugowe oznaczone symbolem UH, UG, UR,
US,UX:

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) 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KL-1,
b) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KL-2,
c) 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KD,
d) 4,0 m od terenu zieleni oznaczonego symbolem ZP,
- oraz wed³ug oznaczeñ na rysunku planu;
4) na terenach  us³ug sportowych i rekreacyjnych ozna-

czonych na rysunku planu symbolem US 2, znajduj¹cych siê w
obszarze bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ od rzeki Swor-
nicy, oznaczonego na rysunku planu,  zakazuje siê lokalizacji
sta³ych obiektów budowlanych.

3. Obiekty us³ug wytwórczych i sk³adów hurtowych ozna-
czone symbolem UW:

1) wysokoœæ budynków us³ug wytwórczych i sk³adów hur-
towych nie mo¿e przekraczaæ:

a) o dachach stromych - 2 kondygnacji (w tym poddasze
u¿ytkowe) i 12,0 m, liczonych od powierzchni terenu do kalenicy,

b) o dachach p³askich - 2 kondygnacji i 10,0 m, liczonych
od powierzchni terenu do najwy¿szej czêœci 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) 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KL-1,
b) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KL-2,
c) 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicê KD,
- oraz wed³ug oznaczeñ na rysunku planu.

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

nej pod drogi, ulice, ci¹gi piesze i  pieszo-jezdne, zieleñ pu-
bliczn¹ i izolacyjn¹ oraz dokonanie planowanych podzia³ów
niezabudowanych nieruchomoœci na dzia³ki budowlane nale¿y
dokonaæ po przeprowadzeniu scalenia gruntów i podzia³u nie-
ruchomoœci w oparciu o procedury, okreœlone w przepisach od-
rêbnych.

2.  W projektach podzia³u nieruchomoœci nale¿y utrzymaæ,
ustalone w rysunku planu zasady  wydzielenia ulic i kierunki ich
przebiegu, wyznaczone liniami rozgraniczaj¹cymi, œciœle okre-
œlonymi oraz utrzymaæ zasady wydzielenia i podzia³u na dzia³ki
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budowlane, okreœlone liniami wewnêtrznego podzia³u œciœle
okreœlonymi, a tak¿e  nale¿y stosowaæ siê do orientacyjnych linii
rozgraniczaj¹cych 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 spe³-
niaæ standardy ustalonych planem szerokoœci frontów i po-
wierzchni dzia³ek.

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

1) powierzchnie dzia³ek mieszkaniowych jednorodzinnych
winny wynosiæ w zabudowie wolno stoj¹cej nie mniej ni¿ 800m2,
a optymalnie 1000 m2;

2) minimalna szerokoœæ frontu winna wynosiæ w zabudo-
wie wolno stoj¹cej minimum 20,0 m - maximum 30,0 m.

5. Ustala siê na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z us³ugami, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem MN/U, zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

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

2) szerokoœci frontów nie wiêcej ni¿ 40,0 m.
6. Okreœlenie wewnêtrznych podzia³ów dzia³ek na plano-

wanych terenach us³ug - U, na terenach zabudowy mieszkanio-
wej z us³ugami - MN/U i na terenach zabudowy wytwórczej i
produkcji hodowlanej - UW i RHO, powinno uwzglêdniaæ usta-
lenia planu w zakresie usytuowania g³ównych wjazdów, parkin-
gów i zasad kszta³towania zabudowy oraz byæ uzasadnione po-
trzebami planowanych 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 wy-
sokiego napiêcia 110 kV lub  w odleg³oœci mniejszej ni¿ 15,0 m
mierzonej w poziomie od skrajnych przewodów linii po obu jej
stronach.

3. Na obszarze potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ od
rzeki Swornicy, oznaczonego na rysunku planu, stosownie do
przepisów 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) sadzenia drzew i krzewów,
c) 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 ulicy KL-2 na podwy¿-
szonym poziomie na odcinku ulicy od linii elektroenergetycznej
110 kV do zabytkowego m³yna, w sposób zabezpieczaj¹cy
obecne tereny zalewowe le¿¹ce na po³udnie 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 granic¹ zalewu powodziowego z 1997 roku a plano-
wan¹ ulic¹ KL-2, które s¹ przeznaczone planem jako tereny us³ug
i produkcji hodowlanej, oznaczone symbolami: NO-1, US-1, UW,
UX-1, UH, UX-2 i RHO;

4) tereny wymienione w pkt 3 do czasu zabezpieczenia ich
przed powodzi¹ oraz tereny oznaczone w planie US-2, jako tere-
ny sportu i rekreacji, mog¹ byæ zagospodarowane i urz¹dzone
powierzchniowo, bez mo¿liwoœci wznoszenia sta³ych lub tym-
czasowych budynków i obiektów mog¹cych utrudniæ ochronê
przed powodzi¹;

5) zwolnienie z ograniczeñ zabudowy i wskazanie dopusz-
czalnego u¿ytkowania terenów na obszarze zalewu powodzio-
wego okreœlonych w pkt 3 i 4, mo¿e byæ dokonywane i uzgadnia-
ne przez zarz¹dcê rzeki Swornicy 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
obowi¹zuj¹ zasady stosowania paliwa proekologicznego dla
celów grzewczych,  bytowych i technologicznych, zgodnie z zapi-
sem § 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 nastêpuj¹ce wymogi na terenach regional-
nego i lokalnego korytarza ekologicznego zwi¹zanego z dolin¹
rzeki Swornicy i Ma³ej Panwi.

Na terenach tych:
1) zakazuje siê:
a) na obszarze potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ wyko-

nywania robót oraz czynnoœci, które mog¹ utrudniaæ ochronê
przed powodzi¹, okreœlonych w ust. 3,

b) odprowadzenia œcieków do cieku wodnego, wycinki
gospodarczej drzew, wypalania traw i pozyskiwania darni,

c) inwestowania, z wyj¹tkiem technicznych urz¹dzeñ go-
spodarki wodnej i podziemnych urz¹dzeñ infrastruktury komu-
nalnej dopuszczonych decyzj¹ na podstawie przepisów odrêb-
nych,

d) stosowania przepustów, zwê¿aj¹cych naturalny prze-
krój cieku, w szczególnoœci w miejscu skrzy¿owañ z drogami;

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

skupieñ krzewów w dolinie rzeki Swornicy, z wyj¹tkiem obszaru
bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹, gdzie obowi¹zuj¹ usta-
lenia ust. 3,

b) ograniczenie chemicznego nawo¿enia terenów upraw
rolnych,

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

§ 9. Zasady obs³gi w zakresie komuikacji
1. Ustala siê tereny przestrzeni publicznej w zakresie ko-

munikacji, obejmuj¹ce wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi
pasy uliczne, ci¹gi piesze i pieszo-jezdne oraz okreœla  siê  wy-
magane planem parametry techniczne, stosownie do ich klasy-
fikacji  funkcjonalnej:
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1) KL-1 - ulice klasy lokalnej uk³adu obs³uguj¹cego
- szerokoœæ w liniach rozgraniczenia - 15,0 m;

2) KL-2 - ulice klasy lokalnej uk³adu obs³uguj¹cego
- szerokoœæ w liniach rozgraniczenia - 12,0 - 15,0 m;

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

4) KY - ci¹gi pieszo - jezdne -
- szerokoœæ w liniach rozgraniczenia - 4,0 - 7,0 m;

5) KX - ci¹gi piesze
- szerokoœæ w liniach rozgraniczenia - 3,0 - 5,0 m:

6) KR - œcie¿ki rowerowe w ci¹gu ulicy Krzanowickiej.

2. Okreœla siê funkcje u¿ytkowe w pasach ulic i dróg po-
miêdzy liniami rozgraniczenia, stanowi¹cych przestrzeñ pu-
bliczn¹ 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, itp.);

2) ruch pieszy i ruch rowerowy (chodniki, œcie¿ki rowerowe);
3) przystanki autobusów komunikacji miejskiej  (ul. Krza-

nowicka);
4) zieleñ izolacyjn¹,  w miarê potrzeb i mo¿liwoœci tereno-

wych;
5) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej i

nadziemnej, dopuszczonej na warunkach okreœlonych w prze-
pisach odrêbnych;

6) 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.

3. Ustala siê dla planowanej ulicy KL-2 warunki jej realizacji:
1) dokonanie podwy¿szenia poziomu korony planowanej

do przebudowy ulicy KL-2, do rzêdnej ustalonej w uzgodnieniu z
w³aœciwym organem ochrony przeciwpowodziowej, na pozio-
mie pozwalaj¹cym na utworzenie przez podwy¿szony pas ulicy
KL-2 naturalnej ochrony przed zalaniem powodziowym terenów
po³o¿onych na po³udnie od tej drogi;

2)  zaleca siê dokonanie korekty przebiegu ulicy KL-2 dla
jej odsuniêcia od rzeki Swornicy,  na odcinku okreœlonym linia-
mi rozgraniczaj¹cymi orientacyjnymi na rysunku planu, przez
utworzenie rezerwy terenu pod pas tej ulicy okreœlony nieprze-
kraczaln¹ lini¹ zabudowy dla nowych i przebudowywanych obiektów.

4. (KP) - ustala siê tereny parkingów samochodowych
wraz z dojazdami i zieleni¹, jako przeznaczenie towarzysz¹ce
zabudowie us³ugowej oznaczonej symbolami UH, UG, UR, US,
UX oraz zabudowie us³ug wytwórczych, warsztatów, sk³adów i
magazynów oznaczonej symbolem UW.

5. Ustala siê minimalne iloœci miejsc parkingowych, wy-
znaczonych w obrêbie w³asnoœci, jako urz¹dzenia towarzysz¹-
ce, na terenach w³asnych (dzia³kach) ka¿dej z podstawowych
funkcji, w iloœciach wynikaj¹cych z aktualnych wskaŸników ob-
s³ugi motoryzacji:

1) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na tere-
nach  oznaczonych symbolem MN:

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

us³ug,
c) 22-24 stanowiska / 100 miejsc konsumpcyjnych;

2) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z us³uga-
mi na terenach oznaczonych symbolem MN/U:

a) 1,5 - 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 na terenach oznaczonych sym-

bolami: UH, UG, UR,US, UX:
a) 30-36 stanowisk / 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
b) 5-50 stanowisk / 100 miejsc konsumpcyjnych;
4) w zabudowie us³ug wytwórczych i sk³adów hurtowych

oraz zabudowie oœrodka produkcji hodowlanej na terenach ozna-
czonych odpowiednio symbolami UW i RHO:

a) 25 - 30  stanowisk / 100 zatrudnionych i klientów lub 30-
36 stanowisk / 1000 m2,

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 dla potrzeb pitno-go-
spodarczych ustala siê:

1) Ÿród³a zaopatrzenia w wodê -  z istniej¹cych  ujêæ wodo-
ci¹gowych Gminy Dobrzeñ, po ich niezbêdnej przebudowie, na
warunkach ustalonych przez dysponenta sieci;

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

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

mu kanalizacji wsi Czarnow¹sy (istniej¹ca oczyszczalnia œcie-
ków), na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci;

2) planuje siê istniej¹cy i planowany system kanalizacji
grawitacyjnej i grawitacyjno -ciœnieniowej, z zastosowaniem
przepompowni lokalnych;

3) ustala siê zasadê prowadzenia sieci kolektorów w pa-
sach ulicznych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbny-
mi;

4) dopuszcza siê do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej
indywidualne, szczelne, bezodp³ywowe, wybieralne zbiorniki na
nieczystoœci ciek³e, lokalizowane i u¿ytkowane, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, z usuwaniem i oczyszcza-
niem œcieków na terenie istniej¹cych oczyszczalni œcieków w
Czarnow¹sach lub w Opolu;

5) ustala siê mo¿liwoœæ odprowadzenia œcieków z tere-
nów us³ug wytwórczych i sk³adów hurtowych oraz terenu fermy
hodowlanej z ubojni¹ do kanalizacji sanitarnej pod warunkiem
wczeœniejszego doprowadzenia ich sk³adu do parametrów œcie-
ków bytowych (odstojniki, separatory t³uszczu i oleju).

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

1) planuje siê system krytej kanalizacji deszczowej i od-
prowadzenie wód do rowu melioracyjnego i cieku podstawowe-
go rzeki Swornicy;

2) planuje siê wyposa¿enie odprowadzenia do cieków
powierzchniowych w niezbêdne urz¹dzenia oczyszczaj¹ce (osad-
niki szlamu, separatory oleju);

3) ustala siê zasadê prowadzenia sieci kanalizacji desz-
czowej w pasach ulicznych i drogowych.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala siê zasadê prowadzenia sieci gazowej œrednie-

go i niskiego ciœnienia w pasach ulicznych (w liniach rozgrani-
czania ulic);

2) dopuszcza siê prowadzenie sieci gazowych na tere-
nach nieruchomoœci przylegaj¹cych do ulic, pomiêdzy lini¹ roz-
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graniczenia a lini¹ zabudowy, w przypadkach uzasadnionych bra-
kiem mo¿liwoœci zlokalizowania sieci w pasie ulicy i za zgod¹
w³aœciciela nieruchomoœci; nale¿y w takich przypadkach zapew-
niæ dostêp do armatury i sieci gazowej;

3) do czasu wyposa¿enia obszaru opracowania planu w
sieæ gazow¹ i zaopatrzenia w gaz, dopuszcza siê lokalne i indy-
widualne zaopatrzenie w gaz p³ynny w systemie bezprzewodo-
wym.

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, za-
pewniaj¹cej nieprzekraczanie dopuszczalnych standardów emi-
syjnych okreœlonych w przepisach odrêbnych.

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

nie objêtym opracowaniem wynosz¹ce oko³o 1 MW;
2) zasilanie obszaru opracowania planu: z dwu planowa-

nych stacji transformatorowych oraz z dwu istniej¹cych stacji
transformatorowych poza obszarem planu: stacji Krzanowice -
Luboszycka i Czarnow¹sy Osiedle;

3) budowê linii kablowych 15 kV, stanowi¹cych powi¹za-
nie planowanych stacji transformatorowych z istniej¹cymi;

4) dla istniej¹cej dwutorowej linii elektroenergetycznej
wysokiego napiêcia 110 kV, ustala siê strefê ograniczenia zabu-
dowy i zagospodarowania wed³ug ustaleñ § 8 ust 2.

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 terenów zainwestowania ko-
munalnego oraz usuwania nieczystoœci  sta³ych:

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

2) ustala siê wymóg prowadzenia zorganizowanej, selek-
tywnej gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ich segregacj¹
i odzyskiem oraz zakazuje siê sk³adowania odpadów komunal-
nych na terenach jakiejkolwiek funkcji planu.

9. Ustalenia planu nie okreœlaj¹ rozwi¹zañ technicznych
systemów in¿ynieryjnego wyposa¿enia miasta w obszarze opra-
cowania planu. Planowane inwestycje elementów systemu in-
¿ynieryjnego wyposa¿enia tego obszaru 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 naturalnego, ukszta³towanego przez
rzekê Swornicê oraz istniej¹c¹ zabudowê:

1) zachowanie walorów widokowych i przyrodniczych  te-
renu  jak: korytarz ekologiczny rzeki Swornicy z widokiem na
wie¿ê koœcio³a w Czarnow¹sach;

2) ochrona zabudowy o cechach tradycyjnych i regional-
nych, charakteryzuj¹cej siê form¹ zabudowy, zastosowanymi
materia³ami i detalami;

3) zachowanie przydro¿nej kapliczki wie¿owej na skrzy¿o-
waniu ulic Luboszyckiej i Krzanowickiej.

2. W bezpoœrednim s¹siedztwie obszaru opracowania pla-
nu znajduje siê zabytek architektury i budownictwa ujêty w ewi-
dencji zabytków województwa opolskiego - dawny m³yn z 1882 r.
przy ulicy Luboszyckiej 2;  w obszarze otoczenia m³yna zawartym
w odleg³oœci do 50,0 m nale¿y cechy planowanej zabudowy i
zagospodarowania terenu dostosowaæ do cech chronionego
zabytku.

3. Ustala siê zasady i warunki zagospodarowania  terenu,
oznaczonego symbolem UX - 2, po³o¿onego w s¹siedztwie bu-
dynku zabytkowego wymienionego w ust. 2 i podlegaj¹cego
ochronie konserwatorskiej, jako nastêpuj¹ce:

1) nakazuje siê, aby planowane budynki nie stanowi³y do-
minacji przestrzennej;

2) zaleca siê, aby wysokoœæ planowanych budynków nie
przekracza³a 1 kondygnacji;

3) wszelka dzia³alnoœæ projektowa i budowlana wymaga
uzyskania warunków konserwatorskich i uzgodnienia z Woje-
wódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków w Opolu.

4. W obszarze planu na dzia³kach gruntowych nr 55 - 59
zlokalizowany jest zabytek archeologiczny, oznaczony w ewiden-
cji nr 63 - pradziejowa osada wielokulturowa, kultury ³u¿yckiej i
przeworskiej.

Na terenie tym:
1)  wszelkie dzia³ania projektowane musz¹ byæ uzgodnio-

ne z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków w Opolu;
2)  prace ziemne musz¹ byæ nadzorowane przez upraw-

nionego archeologa, a po odkryciu warstwy kulturowej nale¿y
przeprowadziæ badania ratownicze;

3)  dla dzia³añ okreœlonych w pkt 2 nale¿y uzyskaæ zezwo-
lenie konserwatorskie na pracê przy zabytku i w jego otoczeniu.

§ 12. Tereny planowane do okreœlonego planem przezna-
czenia mog¹ byæ u¿ytkowane do czasu jego realizacji w sposób
dotychczasowy, pod warunkiem udostêpnienia gruntów dla wy-
konania prac geodezyjnych, dojazdów i realizacji uzbrojenia te-
renu w urz¹dzenia sieciowe wynikaj¹ce z ustaleñ planu.

§ 13. Plan  ustala stawkê procentow¹ od wzrostu wartoœci
nieruchomoœci, w zwi¹zku z jego uchwaleniem, s³u¿¹c¹ nali-
czeniu i pobraniu jednorazowej op³aty nale¿nej od w³aœciciela
nieruchomoœci dla Gminy Opole przy zbyciu nieruchomoœci, dla
nastêpuj¹cych, planowanych funkcji planu:

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

§ 14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta 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 9a 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,  Nr 162, poz. 1568/, Rada Miejska w Otmuchowie uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. W § 6 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :
1/ ust. 1 otrzymuje brzmienie :
 " 1.   Udziela siê bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych,

ustalonej przez rzeczoznawców maj¹tkowych w budynkach wy-
szczególnionych w Lp. 1 i 2 za³¹cznika do uchwa³y  w wysokoœci :

a/  75 % ceny lokalu, przy nabyciu za gotówkê:
b/  85 % ceny lokalu je¿eli najemcy wykupi¹ je jednoczeœnie.",
2/ dodaje siê ust. 1a o treœci :
" 1a.  Udziela siê bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych

ustalonej przez rzeczoznawców  maj¹tkowych w budynkach wy-
szczególnionych w Lp. 3 i 4 za³¹cznika do uchwa³y  w wysokoœci :

a/  70 % ceny lokalu przy nabyciu za gotówkê
b/  80 % ceny lokalu je¿eli najemcy wykupi¹ je jednoczeœnie .",

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 71, poz. 734,  z 2002r.
Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966/, Rada Miej-
ska w Otmuchowie 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
/Dz.U. Nr 71, poz. 734 z póŸn. zm./.
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Uchwa³a Nr XIV/122/2004
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie obni¿enia wysokoœci wskaŸników procentowych okreœlaj¹cych wysokoœæ dodatku mieszkaniowego.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Otmuchowa.

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

                                       Przewodnicz¹cy Rady
                                                                 Stanis³aw Zaczyk
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Uchwa³a Nr XIV/124/2004
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie okreœle-
nia zasad nabywania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomoœci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres

d³u¿szy ni¿ 3 lata.

3/ dodaje siê ust. 1b o treœci :
" 1b.  Udziela siê bonifikaty przy nabyciu lokalu na raty :
a/ 60 % ceny lokalu, przy czym pierwsz¹ wp³atê ustala siê

w wysokoœci 25 % ceny, a pozosta³a czêœæ p³atna bêdzie w
24 ratach miesiêcznych,

b/ niesp³acona czêœæ ceny lokalu podlega oprocentowa-
niu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redy-
skonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski." .

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Otmu-
chowa.

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

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

        Przewodnicz¹cy Rady
                                                                                 Stanis³aw Zaczyk
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 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 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966),
Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Obni¿a siê o 15 punktów procentowych wysokoœæ
wskaŸników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 usta-
wy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 71, poz. 734 z póŸn. zm.).
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Uchwa³a Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie obni¿enia wysokoœci wskaŸników procentowych okreœlaj¹cych wysokoœæ dodatku mieszkaniowego.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Paczków.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wac³aw Æwik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1
i art. 42 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, Nr113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), oraz

Na  podstawie  art.6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71, poz. 734 z
2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003r. Nr 203, poz. 1966), Rada
Gminy Pakos³awice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Obni¿a siê  wysokoœæ wskaŸników, na podstawie któ-
rych oblicza siê wysokoœæ dodatków mieszkaniowych, o których
mowa w przepisach cytowanej na wstêpie ustawy o 20 punktów
procentowych; wysokoœæ dodatku mieszkaniowego nie mo¿e
przenosiæ 50 % faktycznych wydatków poniesionych na lokal
mieszkalny.
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Uchwa³a Nr XIV/52/04
Rady Gminy Pakos³awice

z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie  obni¿enia wskaŸników procentowych do obliczenia wysokoœci dodatku mieszkaniowego.

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

§ 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

Boles³aw Moraczewski
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Uchwa³a Nr XIV/54/04
Rady Gminy Pakos³awice

z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Gminy Pakos³awice.

art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982r. o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r.
Nr 147,poz.1231, Nr 167, poz. 1372, z 2001r. Nr 128, poz.1401,
z 2003r. Nr 80, poz.719, Nr122, poz.1143),  Rada Gminy Pako-
s³awice uchwala, co nastêpuje:
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§ 1. Miejscami sprzeda¿y napojów alkoholowych s¹,
oprócz miejsc wyszczególnionych w ustawie; restauracje, bary,
kawiarnie, gospody i inne placówki gastronomiczne.

§ 2.1. Punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholo-
wych nie mog¹ znajdowaæ siê w s¹siedztwie (granica posesji)
obiektów sakralnych (miejsc kultu religijnego), a ponadto na
terenie zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej.

2. Dopuszczalne jest funkcjonowanie "ogródków piwnych"
przy lokalach, w których podawane s¹ i spo¿ywane napoje alko-
holowe.

§ 3. Ustala siê na 25 liczbê punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹t-
kiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprze-
da¿y oraz liczbê 15 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%  alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), prze-
znaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.

§ 4. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXX/121/93 z dnia 24 czerwca
1993r. w sprawie zasad ustalenia na terenie Gminy liczby punk-
tów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu, przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów
alkoholowych.

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

§ 6. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoœci
poprzez  rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.
1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art.13 ust. 2, art. 14,
art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust.1 ustawy z dnia  21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2000 r.
Nr 46, poz. 543,  z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i 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 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80,
poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 i Nr 162,
poz. 1568), Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/95/2000 Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 25 lutego 2000 r.  w sprawie okreœlenia zasad nabycia,
zbycia i obci¹¿ania nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Po-
wiatu Prudnickiego oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowa-
nia na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata zmienionej uchwa³ami Rady
Powiatu: Nr XXII/131/2000 z dnia 27 paŸdziernika 2000 r. oraz
Nr XXXVI/263/2002 z dnia 28 lutego 2002 r.:
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Uchwa³a Nr XV/93/03
Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 29 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoœci stanowi¹cych w³a-
snoœæ Powiatu Prudnickiego oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

1) §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku jednoczesnej sprzeda¿y wszystkich lokali
mieszkalnych, co oznacza, ¿e umowy kupna -sprzeda¿y zostan¹
zawarte równoczeœnie, wyra¿a siê zgodê na podwy¿szenie bo-
nifikaty o której mowa w ust. 1 lit. a o 20 %.";

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W razie zbiegu uprawnieñ do uzyskania bonifikat z ró¿-
nych tytu³ów, suma ich nie mo¿e przekraczaæ 90 % ceny lokalu.".

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Janeczko
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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 póŸn. zm.), Rada Gminy Turawa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Statucie Gminy Turawa stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXXV/359/2002 Rady Gminy Turawa z dnia 10 paŸ-
dziernika 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. § 22, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Z inicjatyw¹ podjêcia przez Radê uchwa³y mog¹ wystê-

powaæ: co najmniej trzyosobowa grupa radnych, komisje Rady,
kluby radnych i Wójt."

2. § 26 otrzymuje brzmienie:
"§ 26.1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych kierowa-

ne s¹ do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasad-

niczym charakterze, powinny zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego ich przedmiotem.

3. Interpelacje nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej do r¹k
Przewodnicz¹cego Rady Gminy, który zobowi¹zany jest nie-
zw³ocznie przekazaæ interpelacjê adresatowi.

4. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub osoby do
tego przez Wójta upowa¿nione.

5. OdpowiedŸ na interpelacje jest udzielana w formie pi-
semnej za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 21 dni - do
r¹k Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.

6. W przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpo-
wiedzi na interpelacjê z przyczyn   niezale¿nych od udzielaj¹cego
odpowiedzi, Wójt przed up³ywem terminu zawiadomi pisemnie
Przewodnicz¹cego Rady oraz sk³adaj¹cego interpelacjê o przy-
czynach   niedotrzymania zakreœlonego terminu odpowiedzi oraz
wska¿e nowy, realny termin udzielenia odpowiedzi.

7. W razie uznania odpowiedzi za niewyczerpuj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
spowodowanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi w ter-
minie do 7 dni.

8. Zakres przedmiotowy zapytañ i wniosków winien obej-
mowaæ aktualne problemy Gminy, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem konkretnego stanu faktycznego.

9. Zapytania i wnioski formu³owane s¹ pisemnie do r¹k
Przewodnicz¹cego Rady, lub ustnie w trakcie sesji Rady.

10. Jeœli natychmiastowa odpowiedŸ na zapytanie lub
wniosek nie jest mo¿liwa, Wójt lub osoba do tego upowa¿niona
udziela odpowiedzi na piœmie w terminie 14 dni.

11. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach, zapytaniach i wnioskach i o odpowiedziach na
nie, na najbli¿szej sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu po-
rz¹dku obrad."

3. Za § 37 dodaje siê rozdzia³ w brzmieniu:
"Zasady dzia³ania klubów radnych

§ 37a.1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryte-
riów przez siebie przyjêtych.
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Uchwa³a Nr XIV/129/2004
Rady Gminy Turawa

z dnia 23 stycznia 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Turawa.

2. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej piêciu radnych.

3. Fakt utworzenia klubu musi zg³osiæ niezw³ocznie Prze-
wodnicz¹cemu Rady.  W zg³oszeniu nale¿y wskazaæ:

1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania prze-

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

5. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
6. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady, w okresie jej

kadencji. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹za-
niem klubów.

7. Kluby mog¹ ulegaæ wczeœniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêk-
szoœci¹, w obecnoœci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

8. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
9. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wy-

bierani przez cz³onków klubu.
10. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
11. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statu-

tem Gminy.
12. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-

nego przedk³adania Przewodnicz¹cemu Rady regulaminów klu-
bów oraz zmian w tych regulaminach.

13. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i
opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

14. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.

15. Za uczestnictwo w spotkaniach klubu, radnemu nie
przys³uguje dieta.

16. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹-
zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki niezbêdne
do ich funkcjonowania."

4. W § 77 w pkt 1 s³owa: "www.turawa.pl" zastêpuje siê
s³owami: "www.bip.turawa.pl".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tu-
rawa.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy Turawa i w poszczególnych so³ectwach Gminy
Turawa.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus



 Województwa Opolskiego Nr 17                   Poz.440-441
   Dziennik Urzêdowy

- 1269 -

pomiêdzy: Gmin¹ Praszka z siedzib¹ w Praszce Plac Grun-
waldzki 13 reprezentowan¹ przez: Burmistrza Miasta i Gminy -
mgr in¿. Ryszarda Karaczewskiego, a Kierownikiem Przychod-
ni Terapii Uzale¿nieñ od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia w Ole-
œnie ul. Krasickiego 22 zwanej dalej Przychodni¹, reprezento-
wan¹ przez: Kierownika Przychodni - mgr El¿bietê Korzec o na-
stêpuj¹cej treœci:

§ 1. Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Praszce Nr 103/
XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Miej-
sko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych na 2004 rok Gmina Praszka powierza Przy-
chodni Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia w
Oleœnie realizacjê zadañ z zakresu zwiêkszenia dostêpnoœci
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych
od alkoholu oraz udzielania rodzinom, w których wystêpuje pro-
blem alkoholowy, pomocy psychospo³ecznej, a szczególnoœci
ochrony przed przemoc¹ w rodzinie  wynikaj¹cych z art. 4.1 ust.1
pkt. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi z dnia 26 paŸdziernika 1982 r.  /Dz. U. z 2002 r.
Nr 147 poz. 1229 z póŸn. zm./ stanowi¹cymi zadanie w³asne
gminy, realizowane przez Przychodniê Terapii Uzale¿nienia od
Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia w Oleœnie, a nie finansowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.

§ 2. Na realizacjê zadañ szczegó³owo opisanych w § 1
Gmina Praszka przeka¿e dotacjê w wysokoœci 12.000,00 z³, któ-
ra zostanie przekazana w trzech ratach na konto Przychodni:
rata I w terminie do dnia 20 marca 2004 r., rata II w terminie do dnia
15 lipca 2004 r. , rata III w terminie do dnia 15 paŸdziernika 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r.
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. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w zwi¹zku z 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. 1862, z 2003r.
Nr 203, poz. 1966), Rada Miejska postanawia:

§ 1.1. Obni¿a siê o 20 punktów wysokoœæ wskaŸnika pro-
centowego wydatków przypadaj¹cych na normatywn¹ po-
wierzchniê zajmowanego lokalu lub faktycznych wydatków po-
noszonych na lokal mieszkalny je¿eli powierzchnia tego lokalu
jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
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Uchwa³a Nr XVII/164/2004
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 28 stycznia 2004 r.

w sprawie obni¿enia wysokoœci wskaŸnika sumy wydatków mieszkaniowych, stanowi¹cych podstawê do ustalenia
wysokoœci dodatków mieszkaniowych.

2. Wysokoœæ dodatku mieszkaniowego ³¹cznie z rycza³-
tem na zakup opa³u nie mo¿e przekroczyæ 50% wydatków.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³-
czyna.

§ 3.1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem
14 dni od og³oszenia.

2. Uchyla siê uchwa³ê Nr XVI/160/2003 Rady Miejskiej w
Wo³czynie z dnia 30 grudnia 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Maszkowski
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Porozumienie

zawarte w dniu 20 lutego 2004 r.

§ 3.1. Przychodnia zobowi¹zuje siê do wydatkowania do-
tacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem,

2. Przychodnia zobowi¹zuje siê wykorzystaæ przyznan¹
dotacjê na cel, o którym mowa w § 1, zlecenie wykonania zadañ
mo¿e nast¹piæ poprzez powierzenie ich osobom o wymaga-
nych kwalifikacjach.

3. Przychodnia zobowi¹zuje siê do rozliczenia i przedsta-
wienia Gminie Praszka sprawozdania z wykorzystania dotacji w
terminie do dnia 31 grudnia 2004 r.,

4. Nie wykorzystana czêœæ dotacji podlega zwrotowi na
rachunek Urzêdu Miasta i Gminy Praszka.

§ 4. Wszelkie zmiany w Porozumieniu wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

§ 5. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, z czego jeden dla Przychodni a trzy dla
Gminy Praszka.

Kierownik Przychodni                                    Gmina Praszka
             Olesno

 Kierownik Przychodni           Burmistrz
Terapi Uzale¿nienia od Alkoholu    Ryszard Karaczewski
  i Wspó³uzale¿nienia
  El¿bieta Korzec
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z póŸn.
zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1. Ustalam œredni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
Domu Pomocy Spo³ecznej Domu Pomocy Spo³ecznej dla dzieci i m³odzie-
¿y, prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkolnych w Zawadz-
kiem, w 2004 roku w wysokoœci                                             1.531,00 z³.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z póŸn.
zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1. Ustalam œredni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
Domu Pomocy Spo³ecznej, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kad³ubie w 2004 roku w wysokoœci

                                                                                    1.667,00 z³.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z póŸn.
zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1. Ustalam œredni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
Domu Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich, z fili¹ w Szymiszo-
wie i fili¹ w Leœnicy, w 2004 roku w wysokoœci                   1.484,18 z³.
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Zarz¹dzenie Nr 9/2004
Starosty Strzeleckiego

z dnia 3 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia œredniego miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej,
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kad³ubie w 2004 roku.

§ 2. Wykonanie zarz¹dzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu
Strzeleckiego.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowy Województwa Opolskiego.

Starosta
Gerhard Matheja
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Zarz¹dzenie Nr 10/2004
Starosty Strzeleckiego

z dnia 3 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia œredniego miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej
dla dzieci i m³odzie¿y, prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkolnych w Zawadzkiem, w 2004 roku.
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Zarz¹dzenie Nr 11/2004
Starosty Strzeleckiego

z dnia 3 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia œredniego miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskich, z fili¹ w Szymiszowie i fili¹ w Leœnicy, w 2004 roku.

§ 2. Wykonanie zarz¹dzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu
Strzeleckiego.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowy Województwa Opolskiego.

Starosta
Gerhard Matheja

§ 2. Wykonanie zarz¹dzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu
Strzeleckiego.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowy Województwa Opolskiego.

Starosta
Gerhard Matheja


