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491
UCHWA£A Nr XXI/198/2001
Rady Gminy Brzeg
z dnia 17 stycznia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeg i uchwalenia Statutu Gminy Brzeg - tekst jednolity.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z póŸn.zm./ - Rada Gminy Brzeg uchwala, co
nastêpuje:
§1. Zmienia siê § 39 Statutu Gminy wg brzmienia:
1. So³ectwo/Osiedle/ prowadzi gospodarkê finansow¹ na
podstawie rocznego planu finansowego, uchwalonego przez
Zebranie Wiejskie /Radê Osiedla/, który stanowi integraln¹ czêœæ
bud¿etu gminy. W przypadku nie uchwalenia planu finansowego
w wyznaczonym terminie, Zarz¹d Gminy ustala plan finansowy
So³ectwa /Osiedla/ o czym informuje So³tysa /Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla/ i Radê Gminy.
2. So³ectwo /Osiedle/ uzgadnia plan finansowy i wszystkie

jego zmiany z Zarz¹dem Gminy. Zarz¹d Gminy mo¿e dokonaæ
korekty planu finansowego So³ectwa /Osiedla/ w przypadku naruszenia dyscypliny bud¿etowej.
3. So³ectwo /Osiedle/ dysponuje nastêpuj¹cymi œrodkami
finansowymi:
1/ œrodkami wydzielonymi w bud¿ecie gminy,
2/ op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci i posiadania
mienia komunalnego,
3/ dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4/ saldem œrodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4. Z posiadanych œrodków finansowych so³ectwo pokrywa
koszty zwi¹zane z zadaniami okreœlonymi uchwa³¹ Zebrania Wiej-
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skiego /Rady Osiedla/.

Rozdzia³ II.

5. Umowy cywilnoprawne w zakresie zadañ podpisywane
s¹ na wniosek So³tysa /Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla/
przez Zarz¹d Gminy, reprezentowany przez Wójta Gminy i po
uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
6. So³ectwo /Osiedle/ mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania
do wysokoœci posiadanych œrodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan w³asnych œrodków musz¹ byæ uzgadniane z Zarz¹dem Gminy.
7. Komitety do czynów spo³ecznych s¹ nadzorowane i rozliczane przez Urz¹d Gminy.
§2. Uchwala siê Statut Gminy Brzeg - tekst jednolity- stanowi¹cy integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y.
§3. Uchwalony Statut Gminy Brzeg podlega og³oszeniu na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy, w "Informatorze Gminnym" i
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
§4. Traci moc Statut Gminy Brzeg w brzmieniu nadanym
uchwa³¹ Nr XVI/107/96 Rady Gminy w Brzegu z dnia 9 lutego
1996 r. ze zmianami.
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Andrzej Dudziak

Organizacja wewnêtrzna gminy.
§ 2.1.Organami gminy s¹:
- Rada Gminy,
- Zarz¹d Gminy.
2. Jednostkami pomocniczymi s¹ so³ectwa:
Brzezina,
Bierzów,
Kopanie,
Kruszyna,
Lipki,
£ukowice Brzeskie,
Ma³ujowice,
oraz Skarbimierz Osiedle.

Paw³ów,
Pêpice,
Prêdocin,
Skarbimierz,
Zielêcice,
Zwanowice,
¯³obizna,

3. Gminnymi jednostkami organizacyjnymi s¹ :
- Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Gminny Zespó³ Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle,
- Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Skarbimierz Osiedle,
- Gminna Szko³a Podstawowa w Skarbimierzu Osiedle.

Rozdzia³ III
Za³¹cznik do uchwa³y
Nr XXI/198/2001
Rady Gminy Brzeg
z dnia 17 stycznia 2001 r.

Statut
Gminy Brzeg

uchwalony przez Radê Gminy Brzeg w dniu 17 stycznia

Rada Gminy.
§ 3.1. Na pierwszej Sesji po wyborach Rady , po z³o¿eniu
œlubowania, Rada wybiera spoœród radnych Przewodnicz¹cego
oraz Zastêpcê Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
2. Zg³oszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i zgody
kandydata.
3. Kandydaci musz¹ byæ obecni podczas wyborów.
4. G³osowanie na poszczególne funkcje przeprowadza siê
na odrêbnych kartach do g³osowania.
5. Wybór i odwo³anie Przewodnicz¹cego oraz Zastêpcy
Przewodnicz¹cego reguluje ustawa " o samorz¹dzie gminnym".

2001r.
Rozdzia³ I.
Postanowienia ogólne.
§ 1.1. Gmina Brzeg zwana dalej gmin¹ jest z mocy prawa
wspólnot¹ samorz¹dow¹.
2. W sk³ad gminy wchodzi 14 so³ectw i 1 osiedle. Przez
u¿yt¹ w Statucie Gminy nazwê "so³ectwo" nale¿y równie¿ rozumieæ "osiedle".
3. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 11.050 ha.
Granice gminy okreœlone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu.
4. Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na
rzecz innych podmiotów.
5. Gmina dzia³a na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cego
prawa.

§4.Do zadañ Przewodnicz¹cego nale¿y:
1. Przewodzenie Sesjom Rady.
2. Podpisywanie uchwa³ Rady i protoko³ów.
3. Reprezentowanie Rady na zewn¹trz.
4. Wykonywanie bie¿¹cych czynnoœci zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Rady i radnych.
5. Inicjowanie i organizowanie Sesji Rady.
6. Koordynowanie dzia³alnoœci komisji Rady, a w szczególnoœci:
- udzielanie pomocy w wykonywaniu zadañ,
- popularyzowanie wyników dzia³ania Rady, komisji, radnych.
7. Zapewnienie ochrony praw radnego.
8. Udzielanie pomocy we w³aœciwej interpretacji Statutu.
§ 5.Przewodnicz¹cy Rady mo¿e powierzyæ wykonanie niektórych zadañ Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
§ 6.1. Rada Gminy obraduje na Sesjach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Rady, w miarê potrzeb nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesja Rady Gminy mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku
posiedzeñ.
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Terminy dalszych Sesji w ramach tej samej Sesji, ustala
Przewodnicz¹cy Rady Gminy i zawiadamia o nich ustnie na Sesji.
3. O Sesji Rady Gminy nale¿y zawiadomiæ pisemnie radnych, so³tysów i Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla, wskazuj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz proponowany porz¹dek obrad.
4. Zawiadomienie o Sesji powinno byæ równie¿ podane do
publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie zawiadomieñ w
so³ectwach na tablicach og³oszeñ. Inne zaproszenia do udzia³u
w Sesji kierowane bêd¹ przez Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
5. Posiedzenia - Sesje Rady Gminy s¹ jawne. W uzasadnionych przypadkach mog¹ byæ tajne - w posiedzeniach takich
uczestniczyæ mog¹ wy³¹cznie cz³onkowie Rady Gminy oraz osoby
spoza Rady Gminy imiennie wskazane.
6. Porz¹dek dzienny obrad za wyj¹tkiem obrad nadzwyczajnych powinien zawieraæ:
- przyjêcie protoko³u z poprzedniej Sesji,
- informacjê o dzia³alnoœci Zarz¹du Gminy w okresach
miêdzy Sesjami,
- zapytania radnych i so³tysów,
- wolne wnioski.
§ 6 a.1.Rada Gminy dzia³a zgodnie z uchwalonym przez
siebie planem pracy.
2.W razie potrzeby, Rada Gminy mo¿e dokonywaæ zmian
i uzupe³nieñ w planie pracy.
§ 7.1. Przewodnicz¹cy zapewnia ³ad i powagê obrad Sesji.
2. Dla zapewnienia zgodnego z porz¹dkiem obrad i sprawnego przebiegu Sesji, Przewodnicz¹cy mo¿e stosowaæ œrodki
porz¹dkowe, a w szczególnoœci:
- zwróciæ radnemu uwagê na niezgodn¹ z przedmiotem
obrad treœæ wyst¹pienia,
- czyniæ uwagi dotycz¹ce czasu trwania wyst¹pieñ,
- przywo³aæ radnego "do porz¹dku" i " do rzeczy", gdy mimo
poczynionej uwagi uporczywie nie stosuje siê do zaleceñ,
- odebraæ radnemu g³os, gdy zabiera go po raz kolejny w
tej samej sprawie, zak³óca porz¹dek obrad lub powagê Sesji,
- ograniczyæ dyskusjê.
Odebranie g³osu radnemu, mo¿e byæ przedmiotem g³osowania Rady.
3. Uprawnienia Przewodnicz¹cego obrad, o których mowa
w ust. 2 maj¹ zastosowanie do wszystkich osób uczestnicz¹cych w Sesji nie bêd¹cych radnymi.
4. Zastosowanie wobec radnego œrodków porz¹dkowych
musi byæ odnotowane w protokole posiedzenia.
§ 8.1. Przedmiotem zapytañ i wniosków radnych mog¹
byæ wszystkie sprawy nale¿¹ce do zakresu dzia³ania gminy.
2. Odpowiedzi na zapytania udzielane s¹ na tej samej Sesji.
3. W przypadku niemo¿noœci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi, wyjaœnienie winno byæ udzielone w terminie do 30
dni od daty Sesji.
4. Pisemne odpowiedzi na zapytania radnych bêd¹ dotyczyæ pytañ z³o¿onych w tej samej formie.
§ 9.Przewodnicz¹cy otwiera Sesjê wypowiadaj¹c formu³ê:
" Otwieram ... Sesjê Rady Gminy Brzeg”, a zamyka wypowiadaj¹c: " Zamykam ... Sesjê Rady Gminy Brzeg".
§ 10.1. Przed przyst¹pieniem do obrad obowi¹zkiem Przewodnicz¹cego jest stwierdzenie liczby radnych uczestnicz¹cych
w Sesji, na podstawie listy obecnoœci.
2. W przypadku udzia³u w Sesji mniej ni¿ po³owy ogólnej
liczby radnych, Przewodnicz¹cy zamyka obrady i wyznacza nowy
termin Sesji.
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§ 11.1. Po stwierdzeniu prawomocnoœci Rada ustala porz¹dek obrad Sesji, którego w dalszej czêœci nie powinno siê
zmieniaæ .
2. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady zgodnie z przyjêtym
porz¹dkiem Sesji.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególnoœci dla
usprawnienia przebiegu Sesji, Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zmieniæ kolejnoœæ realizacji poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
§ 12.Poszczególne tematy obrad Sesji realizuje siê w nastêpuj¹cy sposób:
1. Wyst¹pienie sprawozdawcy lub wnioskodawcy tematu.
2. Pytania do sprawozdawcy lub wnioskodawcy.
3. Dyskusja radnych, poprawki do uchwa³ lub wniosków.
4. Podjêcie uchwa³y lub wyra¿enie opinii.

§ 13.1. Podczas obrad Sesji g³osu udziela Przewodnicz¹cy obrad w kolejnoœci zg³oszeñ.
2. Pierwszeñstwo zabrania g³osu s³u¿y radnym przed innymi osobami.
3. W sprawach formalnych Przewodnicz¹cy udziela g³osu
poza kolejnoœci¹ .
4. Do wniosków formalnych zalicza siê wnioski radnych w
sprawie:
- zamkniêcia dyskusji,
- odroczenia posiedzenia,
- przeprowadzania g³osowania,
- ograniczenia czasu przemówieñ,
- stwierdzenia quorum , sprawdzenie listy obecnoœci,
- przeliczenie g³osów.
§ 14.W przypadku prób zak³ócenia porz¹dku obrad przez
osoby spoza Rady, Przewodnicz¹cy ma prawo zarz¹dziæ wydalenie z sali obrad zak³ócaj¹cych spokój lub opró¿nienie sali obrad z publicznoœci.
§ 15.1. Warunki techniczne niezbêdne do prawid³owego
przebiegu Sesji oraz ³ad i porz¹dek przed i po jej zakoñczeniu
zapewnia Wójt Gminy.
2. Obs³ugê obrad Sesji zapewnia inspektor d/s Rady.
§ 16.1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
- radny,
- komisje sta³e Rady,
- Zarz¹d Gminy,
- So³tys,
- Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla
2. Wniosek o podjêcie uchwa³y kieruje siê do Przewodnicz¹cego Rady.
3. Koncepcjê uchwa³y przygotowuje wnioskodawca.
§ 17.1. Przedk³adany projekt uchwa³y powinien zawieraæ
w szczególnoœci :
- czêœæ nag³ówkow¹, zawieraj¹c¹ nazwê aktu, datê wydania, nazwê organu, od którego pochodzi i przedmiot unormowania,
- podstawê prawn¹ ( przepis aktu normatywnego, zawieraj¹cy upowa¿nienie do podjêcia uchwa³y),
- przepisy dotycz¹ce przedmiotu uchwa³y, ujête w paragrafy, ustêpy i punkty w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
a) przepisy ogólne ( wspólne dla pozosta³ych postanowieñ
uchwa³y, wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w uchwale),
b) przepisy szczegó³owe ( zawieraj¹ce rozstrzygniêcia
merytoryczne),
c) przepisy przejœciowe i koñcowe ( wskazuj¹ce odpowie-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 65

- 1602 -

dzialnych za wykonanie uchwa³y, o wejœciu w ¿ycie uchwa³y, o
uchyleniu dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów , o sposobie
og³oszenia uchwa³y i inne),
d) w prawym górny rogu nad tytu³em , oznaczenie " projekt".
2. Uchwa³a powinna byæ sformu³owana w sposób zrozumia³y, zwiêz³y i logiczny oraz poprawny pod wzglêdem jêzykowym.
3. Wskazane jest ,aby projekt uchwa³y zawiera³ uzasadnienie wniosku i opiniê radcy prawnego, a w przypadkach gdy
podjêcie uchwa³y wywo³uje skutki finansowe , tak¿e opiniê Skarbnika Gminy.
§ 18.1. Ka¿da uchwa³a otrzymuje numer sk³adaj¹cy siê z
cyfr zawieraj¹cych:
- numer Sesji danej kadencji,
- kolejnoœæ podjêcia oraz dwie ostatnie cyfry roku, w którym zosta³a uchwalona.
2. Niezw³ocznie po uchwaleniu inspektor Biura Rady przekazuje uchwa³y Zarz¹dowi.
3. W przypadkach, gdy wymagaj¹ tego przepisy szczególne lub uchwa³a tak stanowi, Wójt Gminy przekazuje uchwa³ê do
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego lub og³asza w zwyczajowo przyjêty sposób.
4. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia o ile
nie przewiduj¹ wyraŸnie terminu póŸniejszego.
5. Inspektor Biura Rady prowadzi zbiory i rejestry wszystkich uchwa³ z wyodrêbnieniem przepisów gminnych.
§ 19.1. Protokó³ z Sesji winien zawieraæ:
- stwierdzenie prawomocnoœci, porz¹dek obrad Sesji ,
wnioski i opinie proceduralne, skrócony opis dyskusji, zatwierdzenie protoko³u z poprzedniej Sesji, powo³anie komisji skrutacyjnej, zapis zawieraj¹cy wyniki wszelkich g³osowañ, opinie i
wnioski.
2. Protokó³ z Sesji jest dostêpny do wgl¹du dla radnych w
Biurze Rady, w obecnoœci inspektora d/s Rady w godzinach pracy Urzêdu z mo¿liwoœci¹ powielania.
§ 20.1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ przy pomocy kart do
g³osowania, opatrzonych pieczêci¹ pod³u¿n¹ o nastêpuj¹cej treœci:" Rada Gminy Brzeg".
3. W g³osowaniu jawnym mo¿na oddaæ g³os "za", "przeciwko" albo wstrzymaæ siê od g³osu.
4. Za przyjêty uwa¿a siê ten wniosek, który uzyska³ wiêksz¹ liczbê g³osów popieraj¹cych go.
5. W g³osowaniu tajnym za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano w sposób ka¿dorazowo ustalony przez Komisjê Skrutacyjn¹ powo³an¹ do przeprowadzenia g³osowania.
6. Poprawki do wniosku g³ównego s¹ g³osowane przed
wnioskiem g³ównym.
7. Przewodnicz¹cy mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie poprawki bezprzedmiotowej.
§ 21.G³osowanie tajne przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna powo³ana spoœród radnych.
§ 22.1. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy bezzw³ocznie, co odnotowuje siê w protokole Sesji.
2. W przypadku g³osowania tajnego, wyniki stwierdza Komisja Skrutacyjna w swoim protokole , który za³¹cza siê do protoko³u z Sesji.
Komisje - kierunki i zasady ich dzia³ania.
§ 23.1. Komisje dzia³aj¹ w sk³adzie osobowym powo³anym
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przez Radê, nie mniejszym ni¿ trzy osoby.
2. Przewodnicz¹cego komisji proponuje dana komisja.
3. Rada zatwierdza Przewodnicz¹cych poszczególnych
komisji w g³osowaniu.
4. Tryb dzia³ania komisji ustalony przez Radê obowi¹zuje
wszystkie komisje w tym rewizyjn¹.
5. W zakresie dzia³alnoœci merytorycznej wszystkim cz³onkom komisji przys³uguj¹ te same uprawnienia, bez wzglêdu na
to, czy s¹ radnymi.
§ 24.1. Przewodnicz¹cy komisji organizuje prace komisji,
zwo³uje posiedzenia i ustala ich porz¹dek oraz listê osób zaproszonych do udzia³u w posiedzeniach komisji.
2. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
3. Z posiedzeñ komisji sporz¹dzane s¹ protoko³y.
§ 25.1. Form¹ dzia³ania komisji s¹ wnioski lub opinie podejmowane w g³osowaniu, które nastêpnie kieruje siê bezpoœrednio do adresata .
2. Adresaci obowi¹zani s¹ ustosunkowaæ siê do wniosków
i opinii najpóŸniej w ci¹gu 30 dni od ich otrzymania, a w razie
zajêcia odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
3. Komisje i ich cz³onkowie w swojej dzia³alnoœci oraz przy
formu³owaniu opinii i wniosków kieruj¹ siê w³asn¹ ocen¹ spraw.
4. Komisja rewizyjna co najmniej na 2 tygodnie przed Sesj¹ "sprawozdawcz¹" opiniuje wykonanie bud¿etu i przygotowuje wniosek w sprawie absolutorium.
§ 26.Z przebiegu czynnoœci kontrolnych ka¿da komisja
sporz¹dza protokó³ wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
wskazuje fakty stanowi¹ce podstawê do oceny dzia³alnoœci w badanym zakresie, a w szczególnoœci:
- wpisuje datê rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli, sk³ad
cz³onków komisji przeprowadzaj¹cej kontrolê,
- okreœla podstawê i przedmiot kontroli oraz okres objêty
kontrol¹,
- nieprawid³owoœci i uchybienia, ich przyczyny i skutki jak
równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady godne upowszechnienia,
Protokó³ z kontroli zawiera podpisy wszystkich cz³onków
zespo³u kontroluj¹cego.
§ 27.1. Warunki techniczne dla pracy komisji zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej.
2. Przy czynnoœciach kontrolnych uczestniczy przedstawiciel jednostki kontrolowanej.
3. Dzia³alnoœæ komisji nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹cego
w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy.
4. Wy³¹cznie komisja rewizyjna na zlecenie Rady mo¿e
kontrolowaæ dokumenty zawieraj¹ce wiadomoœci stanowi¹ce
tajemnicê s³u¿bow¹, a bêd¹ce w zakresie kompetencji Rady.
5. Osoby kontroluj¹ce podlegaj¹ przepisom o postêpowaniu z wiadomoœciami zawieraj¹cymi tajemnicê s³u¿bow¹ .
§ 28.1. Zakres dzia³ania komisji doraŸnych okreœla uchwa³a Rady o ich powo³aniu.
2. Wspólne obrady wszystkich komisji zwane zebraniami
Rady zwo³uje siê w celu omówienia i zaopiniowania projektów
uchwa³ i pozosta³ych materia³ów przygotowanych na Sesje.
3. Zebrania Rady zwo³uje i prowadzi Przewodnicz¹cy Rady
Gminy.
4. Z zebrañ Rady sporz¹dza siê protoko³y.
Radni.
§ 29. 1. Radni powinni wype³niaæ zadania wynikaj¹ce z
mandatu w sposób zdyscyplinowany i sumienny.
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2. W przypadku niemo¿noœci udzia³u w Sesji lub w posiedzeniu komisji b¹dŸ w zebraniu Rady, radni usprawiedliwiaj¹
nieobecnoœæ.
3. Z radnymi , którzy nie wype³niaj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych z mandatu, Przewodnicz¹cy Rady Gminy przeprowadza
rozmowê.
4. Je¿eli radny, mimo przeprowadzonej rozmowy, nadal
uchyla siê od sprawowania obowi¹zków , Przewodnicz¹cy mo¿e
wyst¹piæ do Rady - o rozpatrzenie sprawy na Sesji.
5. Rada mo¿e powiadomiæ wyborców o zachowaniu radnego.
§ 30. 1. Do obowi¹zków radnego nale¿y odbywanie spotkañ z wyborcami celem informowania o pracy Rady oraz swoim
w niej udziale.
2. Postulaty wyborców, poparte przez wiêkszoœæ uczestników spotkañ, radny obowi¹zany jest przedstawiæ Radzie Gminy
lub komisji celem ustalenia ich zasadnoœci i mo¿liwoœci realizacji.
3. O dalszych dzia³aniach zwi¹zanych z realizacj¹ postulatów radny powiadamia swoich wyborców.
§ 31. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby niezale¿ne od Rady.
2. Kluby radnych rozpatruj¹ sprawy gminy, przyjmuj¹ stanowiska, formu³uj¹ wnioski i postulaty, wspó³dzia³aj¹ z organami
gminy, prezentuj¹ stanowiska klubu.
Zarz¹d Gminy.
§ 32. 1. W sk³ad Zarz¹du Gminy wchodz¹: Wójt Gminy
jako Przewodnicz¹cy, Z-ca Wójta i cz³onkowie w liczbie 5 osób.
2. Wójt Gminy jest pracownikiem samorz¹dowym, pozostaj¹cym w stosunku pracy.
Zastêpca Wójta i pozostali cz³onkowie Zarz¹du nie s¹
w stosunku pracy.
§ 33. 1. Organem w³aœciwym do nawi¹zania stosunku pracy z Wójtem Gminy jest Rada Gminy. Pozosta³e czynnoœci wynikaj¹ce z zakresu prawa pracy wobec Przewodnicz¹cego Zarz¹du wykonuje w imieniu pracodawcy Przewodnicz¹cy Rady
Gminy
2. Wójt Gminy jest w³aœciwym do nawi¹zania stosunku pracy na podstawie powo³ania z Sekretarzem , Skarbnikiem Gminy i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 34. Wybór i odwo³anie Zarz¹du reguluje ustawa "o samorz¹dzie gminnym".
§ 35. Wójt Gminy lub inny cz³onek Zarz¹du uczestnicz¹ w
posiedzeniach komisji z w³asnej inicjatywy lub na zaproszenie
je¿eli uzasadnia to przedmiot obrad komisji.

§ 36. 1. Zarz¹d przy pomocy Urzêdu Gminy zapewnia niezbêdne materia³y, informacje i inn¹ pomoc zwi¹zan¹ z dzia³alnoœci¹ Rady, jej Przewodnicz¹cego i komisji.
2. Zarz¹d udziela pomocy merytorycznej i organizacyjnoprawnej radnym w dzia³alnoœci.
§ 37. Zarz¹d Gminy przedstawia informacje o realizacji
uchwa³ Rady na ¿¹danie i w terminie ustalonym przez Radê.

Rozdzia³ IV.
Jednostki pomocnicze.
§ 38. 1. Jednostkê pomocnicz¹ tworzy Rada Gminy, w dro-

Poz.491

dze uchwa³y, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
lub z ich inicjatywy.
2. Jednostki pomocnicze mog¹ byæ ³¹czone lub znoszone:
a) na wniosek mieszkañców,
b) na wniosek Zarz¹du Gminy:
- w przypadku niefunkcjonowania organów so³ectwa,
- braku organu wykonawczego na skutek nie dokonania
wyboru,
3. Granice so³ectw mog¹ byæ zmienione z inicjatywy Rady
Gminy lub mieszkañców so³ectw.
4. Inicjatywa so³ectw w sprawach okreœlonych w punkcie
2a i 3 ma dla Rady charakter wi¹¿¹cy do rozpatrzenia, je¿eli
50% mieszkañców so³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze
z³o¿y pisemny wniosek.
5. W przypadku gdy zmiany granic s¹ równoznaczne ze
zmian¹ granic gmin, wi¹¿¹cy do rozpatrzenia dla Rady Gminy
bêdzie pisemny wniosek 70% mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
6. Rada Gminy podejmuje rozstrzygniêcie w zale¿noœci od
tego czy wniosek nie narusza istotnych interesów gminy takich
jak:
- zdolnoœæ wykonywania zadañ publicznych,
- uk³ad osadniczy, przestrzenny,
- wiêzi spo³eczne, gospodarcze.
7. Na wniosek mieszkañców lub z inicjatywy Rady mo¿na
powo³ywaæ jednostki ni¿szego rzêdu w ramach jednostki pomocniczej.
Jednostkami ni¿szego rzêdu mog¹ byæ przysió³ki, blokowe wspólnoty mieszkañców, ma³e osiedla.
Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych gminy.
§ 39. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na
podstawie rocznego planu finansowego, uchwalonego przez zebranie wiejskie, który stanowi integraln¹ czêœæ bud¿etu gminy.
W przypadku nie uchwalenia planu finansowego w wyznaczonym terminie, Zarz¹d Gminy ustala plan finansowy so³ectwa o czym informuje so³tysa i Radê Gminy.
2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszelkie jego zmiany z Zarz¹dem Gminy.
Zarz¹d Gminy mo¿e dokonaæ korekty planu finansowego so³ectwa w przypadku naruszenia dyscypliny bud¿etowej.
3.So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi œrodkami finansowymi:
1) œrodkami wydzielonymi w bud¿ecie gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci i z dysponowania mieniem komunalnym,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem œrodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4. Z posiadanych œrodków finansowych so³ectwo pokrywa
koszty zwi¹zane z zadaniami okreœlonymi uchwa³¹ zebrania
wiejskiego.
5.Umowy cywilno-prawne w zakresie zadañ podpisywane
s¹ na wniosek So³tysa przez Zarz¹d Gminy, reprezentowany
przez Wójta Gminy i po uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika
Gminy.
6. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysokoœci posiadanych œrodków.
Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan w³asnych œrodków
musz¹ byæ uzgadniane z Zarz¹dem Gminy.
7.Komitety do czynów spo³ecznych s¹ nadzorowane i rozliczane przez Urz¹d Gminy.
§ 40. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych œrodków nadzoru nale¿y w szczegól-
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noœci:

Rozdzia³ V.

- dokonywanie oceny stanu so³ectwa na Sesji,
- dokonywanie lustracji so³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoœci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa.
3. Dzia³alnoœæ finansow¹ so³ectwa nadzoruje Skarbnik
Gminy.
4. Zarz¹d Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz aby
dochody so³ectwa i œwiadczenia pobierane na jego korzyœæ by³y
wydatkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa lub Osiedla.
5. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
6.Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie
jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi
w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
7. Zarz¹d Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne
z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
8. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Zarz¹du
Gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 6, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
9. Zarz¹d Gminy badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadnoœæ lub
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego w pkt.5 i 6 i wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Gminne jednostki organizacyjne.
§ 41. 1. Dla realizacji zadañ gmina tworzy jednostki organizacyjne w zale¿noœci od potrzeb.
2. Rada Gminy uchwala regulaminy lub statuty gminnych
jednostek organizacyjnych.
3. Jednostki organizacyjne gospodarkê finansow¹ prowadz¹ zgodnie z przepisami na podstawie planów finansowych.
4. Statut jednostki organizacyjnej okreœla miêdzy innymi
nazwê, zakres dzia³ania, siedzibê , zakres wyposa¿enia jej w
maj¹tek oraz zakres uprawnieñ dotycz¹cych rozporz¹dzania
tym maj¹tkiem.
5. Gminne jednostki organizacyjne dzia³aj¹ na podstawie
przepisów prawa, statutów i regulaminów, przestrzegaj¹c przy
tym zasad okreœlonych w niniejszym Statucie.
Rozdzia³ VI.
Postanowienia koñcowe.
§ 42. 1. Przepisy gminne og³aszane s¹ przez rozplakatowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwach i Urzêdzie Gminy oraz w "Informatorze Gminnym".
2. Wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia, o ile nie przewiduj¹ wyraŸnie terminu póŸniejszego.
§ 43. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Andrzej Dudziak
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Uchwa³a Nr XXV/238/2001
Rady Gminy Brzeg
z dnia 27 czerwca 2001r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeg.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 art.22 ust. 1 i 2 oraz art. 11
"b" ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz. U z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póŸn.zm. / - Rada Gminy Brzeg
uchwala, co nastêpuje:
§1. Dopisuje siê Rozdzia³ VI o brzmieniu:
"Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez organy gminy.
§1. Za udostêpnianie obywatelom dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez Radê Gminy i Zarz¹d Gminy, w tym protoko³ów z posiedzeñ Rady Gminy , Zarz¹du Gminy i komisji Rady Gminy, odpowiada Wójt Gminy.
§2.1. Wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym mowa
w § 1, obywatel, zwany dalej wnioskodawc¹, sk³ada na piœmie
do Wójta Gminy, okreœlaj¹c zakres informacji jak¹ chce otrzymaæ oraz rodzaj dokumentu , który ma byæ udostêpniony.
§3. Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentu, sformu³o-

wany jest w sposób uniemo¿liwiaj¹cy identyfikacjê dokumentu.
Wójt Gminy wyznacza na piœmie 7-dniowy termin do uzupe³nienia wniosku. Po bezskutecznym up³ywie tego terminu wniosek
pozostawia siê bez realizacji.
§4. 1. Wójt Gminy ustala datê udostêpnienia dokumentu,
o czym pisemnie lub telefonicznie powiadamia wnioskodawcê,
nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Dokument winien byæ udostêpniony bez zbêdnej zw³oki
nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku.
§5. 1. Wójt Gminy odmówi udostêpnienia dokumentu lub
jego fragmentów, je¿eli zawieraj¹:
1) informacje chronione przed ujawnieniem na podstawie
ustaw.
2. Odmowa udostêpnienia, o której mowa w ust. 1, nastêpuje na piœmie z podaniem przepisu prawa stanowi¹cego podstawê odmowy, w ci¹gu 14 dni od z³o¿enia wniosku.
§6. 1. Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów dokumentu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpnienia z przyczyn, o
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których mowa w § 5 ust. 1, udostêpnia siê pozosta³¹ czêœæ dokumentu.
2. Z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 1, zamiast orygina³u mo¿e byæ udostêpniana kserokopia wykonana z pominiêciem fragmentów objêtych ochron¹.
§7. Dokumenty, o których mowa w § 1, s¹ udostêpniane w
biurze Rady Gminy w obecnoœci pracownika Urzêdu Gminy.
§8. Obywatel mo¿e sporz¹dzaæ notatki i wypisy z udostêpnionych dokumentów.
§9. 1. Udostêpnianie dokumentów, o którym mowa w § 1,
nie obejmuje obowi¹zku sporz¹dzania i wydawania kserokopii
lub odpisów.
2. Wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpnienia,
o którym mowa w § 7, jest zabronione.
§10. Udostêpnianie dokumentów obywatelom, o których
mowa w § 1 jest bezp³atne.

§11. Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ pracownika Urzêdu
Gminy , do podejmowania czynnoœci, o których mowa w niniejszym rozdziale, w swoim imieniu. "
§2. Dotychczasowy Rozdzia³ VI Statutu Gminy Brzeg otrzymuje kolejny nr VII.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy w "Informatorze Gminnym" i Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Andrzej Dudziak

493
Uchwa³a Nr XXXV / 225 /2001
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 11 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany bud¿etu gminy na 2001 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.61 ust.2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U.z 1996 r. Nr
13, poz.74 , Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622;
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 , Nr 107, poz.686, Nr 113,
poz. 734 , Nr 123, poz.775; 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162,
poz.1126; 2000 r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz. 552 , Nr 62, poz.
718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 , Nr 95, poz. 1041; 2001 r.
Nr 45, poz.497 / i art. 109, 116, 117, 118, 124 ust.1 i 2, 128
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.
U. Nr 155, poz. 1014; 1999 r.Nr 38, poz.360, Nr 49, poz.485, Nr
70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255; 2000 r. Nr 6, poz. 69 , Nr 12,
poz.136 , Nr 48, poz. 550 ,Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251,
Nr 122, poz. 1315 /- Rada Miejska w Ozimku u c h w a l a , co
nastêpuje :

- zmniejsza siê plan wydatków bud¿etowych z kwoty
22.710.677,00 z³ na kwotê 22.345.604,00 z³
- zmniejsza siê rozchody bud¿etowe z kwoty 1.420.000,00 z³ na
kwotê 1.370.000,00 z³
w sposób przedstawiony w za³¹cznikach nr 1 ,2 ,3 ,4 i 5
do niniejszej uchwa³y.
£¹czny plan dochodów i przychodów bud¿etowych wynosi
23.715.604,00 z³ a wydatków i rozchodów 23.715.604,00 z³.

§ 1. W uchwale Nr XXX /191/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2001 rok, zmienionej uchwa³ami: Nr XXXII/ 205 /2001 z dnia 29 stycznia 2001 r., Nr XXXIII/212/2001
z dnia 26 marca 2001r., Nr XXXIV / 220 / 2001 z dnia 23 kwietnia
2001 r. :
- zmniejsza siê plan dochodów bud¿etowych z kwoty
23 .076.342,00 z³ na kwotê 22.619.382,00 z³,
- zwiêksza siê plan przychodów bud¿etowych z kwoty
1.054.335,00 z³ na kwotê 1.096.222,00 z³,

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy i
Miasta.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Werner Klimek
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Uchwa³a Nr XXXVI/177/2001
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 28 czerwca 2001r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy STRZELECZKI.

Na podstawie z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999r. Nr 15 , poz.
139 z póŸn. zm.) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXIII/158/2001
Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2001 r. - Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne.
§ 1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki, zatwierdzonego uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej Nr 71/XX/87 z dnia
30 paŸdziernika 1987 r. i powtórnie uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Strzeleczki Nr 42/VII/91 z dnia 8 lutego 1991 r. (og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz.
140 z 1991 r.), polegaj¹c¹ na wprowadzeniu do ww. planu trasy
przebiegu i osi trasy projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Dobrzeñ - Wielopole, ³¹cz¹cej stacjê elektroenergetyczn¹ DOBRZEÑ, zlokalizowan¹ przy Elektrowni OPOLE, ze stacj¹ elektroenergetyczn¹ WIELOPOLE,
zlokalizowan¹ przy Elektrowni RYBNIK.
2. Trasa przebiegu i osi trasy projektowanej napowietrznej
linii elektroenergetycznej 400 kV relacji DOBRZEÑ - WIELOPOLE, obejmuje na terenie gminy Strzeleczki odcinek linii biegn¹cy:
a) od granicy administracyjnej miasta Krapkowice z gmin¹
Strzeleczki, przechodz¹c przez grunty wsi Dobra w rejonie przysió³ka Nowe Budy, do granicy gminy Strzeleczki z gmin¹ Krapkowice, gdzie przechodzi na grunty wsi Steblów,
b) od granicy gminy Krapkowice z gmin¹ Strzeleczki, poprzez grunty wsi Dobra, £owkowice i Komorniki, do granicy administracyjnej gminy Strzeleczki z gmin¹ Krapkowice, gdzie przechodzi na grunty wsi Œciborowice.
3. Trasa przebiegu projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji DOBRZEÑ - WIELOPOLE, o której mowa w ust. 2, przechodzi przez tereny oznaczone w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki jako:
a) R
- uprawy polowe i ogrodnicze,
b) RZ
- ³¹ki i pastwiska,
c) granice ci¹gu ekologicznego o randze lokalnej - dolina
rzeki Osob³ogi, Bia³ej i M³ynówki,
d) 016TG - droga gminna relacji Komorniki - Pietna,
modernizacja do parametrów V klasy technicznej,
e) 021 TG - droga gminna relacji Nowe Budy - Steblów,
modernizacja do parametrów V klasy technicznej.
§ 2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹cy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki, zatwierdzony uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej Nr 71/XX/87 z
dnia 30 paŸdziernika 1987 r. powtórnie uchwalony uchwa³¹ Rady
Gminy Strzeleczki Nr 42/VII/91 z dnia 8 lutego 1991r.,
2) zmianie planu - nale¿y przez to rozumieæ zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwa³y,

3) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
Normy Polskie,
4) trasie przebiegu projektowanej linii 400 kV - nale¿y
przez to rozumieæ pas terenu przeznaczony pod przebieg projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Dobrzeñ - Wielopole, wyznaczony na rysunkach zmiany planu, którego granice s¹ nienaruszalne,
5) osi trasy linii - nale¿y przez to rozumieæ geometryczn¹
liniê prost¹, okreœlaj¹c¹ przebieg linii 400kV relacji Dobrzeñ Wielopole w terenie.
§ 3. 1. Ustalenia zmiany planu zosta³y wyra¿one w postaci:
1) treœci niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cej ustalenia w zakresie ochrony œrodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz
zasady przeznaczenia, zagospodarowania i u¿ytkowania terenów, po³o¿onych na trasie przebiegu projektowanej linii 400 kV,
a tak¿e warunki techniczne jej projektowania i budowy,
2) rysunków zmiany planu, okreœlaj¹cych trasê przebiegu
i oœ trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji
Dobrzeñ - Wielopole, sporz¹dzonych na:
a) mapie sytuacyjno - wysokoœciowej w skali 1 : 10.000,
stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
b) mapie sytuacyjno - wysokoœciowej w skali 1 : 2.000,
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zawartymi na rysunku zmiany planu w skali 1 : 10.000 (za³. nr 1) oraz w skali 1 : 2.000 (za³.
nr 2), s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:
1) granice opracowania,
2) oœ trasy projektowanej linii 400 kV, oznaczona symbolem E.E. 400kV,
3) trasa przebiegu projektowanej linii 400 kV, oznaczona
symbolem S.E.E..
3. Pozosta³e oznaczenia zawarte na rysunkach zmiany planu, maj¹ charakter informacyjny.
4. Dla niniejszej zmiany planu zosta³a sporz¹dzona prognoza skutków wp³ywu ustaleñ zmiany planu na œrodowisko przyrodnicze.
ROZDZIA£ II
Zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego i kulturowego, zasady przeznaczenia, zagospodarowania i u¿ytkowania terenów po³o¿onych na trasie przebiegu projektowanej
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV , a tak¿e warunki techniczne jej projektowania i budowy.
§ 4. 1. Ustala siê oœ trasy projektowanego odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji DOBRZEÑ WIELOPOLE, oznaczonej na rysunkach zmiany planu symbolem E.E.400kV, przechodz¹cej na terenie gminy Strzeleczki
przez grunty wsi Dobra, £owkowice i Komorniki.
2. Wyznacza siê dla projektowanego odcinka linii 400 kV,
o którym mowa w ust. 1, trasê przebiegu o szerokoœci 70 m tj. po
35 m po obu stronach linii przy osiowym jej przebiegu, i oznacza
siê j¹ na rysunkach zmiany planu symbolem S.E.E.
3. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ odst¹pienia od osiowego prze-
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biegu linii 400 kV relacji Dobrzeñ - Wielopole, wzglêdem wyznaczonej trasy przebiegu S.E.E, w przypadku kolizji z istniej¹cym
zagospodarowaniem, pod warunkiem:
a) ¿e oœ trasy linii nie przekroczy zasiêgu wyznaczonej dla
niej trasy przebiegu,
b) zachowania obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych,
w tym szczególnie dot. dopuszczalnych poziomów ha³asu oraz
ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i œrodowiska,
c) dokonania uzgodnieñ z w³aœcicielami lub w³adaj¹cymi
nieruchomoœciami.
§ 5. 1. Dla projektowanego odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Dobrzeñ - Wielopole, w trakcie
projektowania i budowy inwestycji, ustala siê:
1) warunki ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu:
a) na odcinku lokalnego ci¹gu ekologicznego doliny rzeki
Bia³ej - Osob³ogi - M³ynówki stosowaæ na przewodach linii 400kV
elementy "odstraszaj¹ce", minimalizuj¹ce prawdopodobieñstwo
zderzeñ przelatuj¹cych ptaków,
b) zakaz lokalizacji s³upów linii, wykonywania wszelkich prac
ziemnych oraz sk³adowania odpadów (gruzu, gruntu z wykopów
pod fundamenty itp.) w trakcie budowy linii, na obszarze stanowi¹cym pozosta³oœci starorzecza Osob³ogi,
c) zakaz przekszta³cania istniej¹cej rzeŸby terenu skarpy
morfologicznej doliny Osob³ogi poprzez zmianê k¹ta jej nachylenia, czy wykonywania dróg przejazdowych, a tak¿e zakaz dokonywania wycinki istniej¹cego drzewostanu poza terenem niezbêdnym dla przeprowadzenia linii,
d) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, jakim jest budowa linii 400kV, wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,
e) stosowaæ rozwi¹zania techniczne minimalizuj¹ce wartoœci podstawowych uci¹¿liwoœci dla ludzi i œrodowiska, pochodz¹cych od projektowanej linii 400kV, szczególnie spe³niæ wymagania w zakresie:
- dopuszczalnych wartoœci sk³adowej elektrycznej pola elektromagnetycznego,
- dopuszczalnych wartoœci sk³adowej magnetycznej pola
elektromagnetycznego,
- dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku,
f) zaleca siê wszelkie prace ziemne prowadziæ w okresie
po zbiorach lub przed zasiewami, w celu minimalizacji strat w
uprawach rolnych,
g) dopuszcza siê mo¿liwoœæ usuniêcia pojedynczych drzew
w przypadku kolizji z lini¹ 400 kV, z uwzglêdnieniem ustaleñ ust.
1 pkt c. niniejszego paragrafu, na zasadach okreœlonych przepisami szczególnymi,
h) grunt z wykopów pod fundamenty wykorzystaæ w pierwszej kolejnoœci w miejscu jego wydobycia poprzez rozplantowanie w obrysie rzutu s³upów,
i) na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (np. pozosta³oœci farb antykorozyjnych, ich rozpuszczalników, chemicznych
œrodków izolacyjnych do zabezpieczania fundamentów itp.) nale¿y uzyskaæ zezwolenie okreœlone w przepisach szczególnych,
2) warunki ochrony œrodowiska kulturowego:
a) wszelkie prace ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicznym instytucji lub osoby uprawnionej w tym zakresie,
a w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych przeprowadziæ ratownicze badania archeologiczne za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace w zabytku i jego
otoczeniu.
b) na obszarze wsi Komorniki, przy przebiegu trasy linii
zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 6 - przeprowa-
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dziæ wyprzedzaj¹co badania ratownicze na koszt inwestora, za
zezwoleniem OWKZ,
3) warunki techniczne:
a) na terenie zalewowym wyznaczonym zasiêgiem powodzi z 1997 roku oraz terenie okresowo podtapianym na skutek
wysokiego poziomu wód gruntowych, a tak¿e w granicach obszaru górniczego stosowaæ w³aœciwe do miejsca rozwi¹zania
techniczne konstrukcji s³upów i fundamentów,
b) zachowaæ rozwi¹zania techniczne prowadzenia i budowy linii zgodne z przepisami szczególnymi oraz Polsk¹ Norm¹, w
zakresie projektowania i budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych o napiêciu znamionowym wiêkszym ni¿ 1kV, w tym
szczególnie zachowaæ prawid³owe odleg³oœci od innych linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych, obiektów i urz¹dzeñ budowlanych, drzew, wód itd.,
c) zapewniæ bezpieczn¹ pracê pod lini¹ maszyn rolniczych
i innych urz¹dzeñ,
d) zakaz lokalizacji na dzia³ce nr 460 k.m. 2, po³o¿onej na
gruntach wsi Komorniki, fundamentu pod s³up linii 400 kV lub
jego czêœci,
e) zachowaæ istniej¹ce uzbrojenie terenu na- i podziemne
oraz ci¹gi komunikacyjne uk³adu drogowego, a przy lokalizacji
s³upów linii 400 kV zachowaæ nieprzekraczaln¹ odleg³oœæ od
skrajnego punktu stopy fundamentowej do granicy pasa drogowego istniej¹cych dróg :
- gminnej relacji Nowe Budy - Steblów (klasy lokalna ) min. 15 m,
- gminnej relacji Komorniki - Pietna (klasy lokalna )
min. 15 m,
- dróg transportu rolnego - min. 6,0 m.
2. Po w³¹czeniu do ruchu linii 400kV ustala siê :
obowi¹zek wykonania pomiarów kontrolnych elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi w tym zakresie, bezpoœrednio po pierwszym uruchomieniu linii 400kV.
3. W trakcie eksploatacji linii 400kV ustala siê :
1) warunki ochrony œrodowiska przyrodniczego:
a) zachowaæ dotychczasowy rolniczy sposób u¿ytkowania
terenów po³o¿onych na trasie przebiegu linii 400kV, z uwzglêdnieniem lokalizacji s³upów linii,
b) zapewniæ tak¹ odleg³oœæ przewodów od ziemi, aby wartoœæ pola elektromagnetycznego nie by³a wiêksza ni¿ 10kV/m na
wysokoœci 1,8 m nad ziemi¹, bez wzglêdu na temperaturê otoczenia,
c) dopuszczalny poziom natê¿enia ha³asu, którego Ÿród³em jest wy³¹cznie linia elektroenergetyczna 400kV, wyra¿ony
równowa¿nym poziomem natê¿enia dŸwiêku A w dB, na granicy najbli¿szej zabudowy mieszkaniowej wynosi:
- pora dnia (przedzia³ czasu odniesienia równy 16 godzinom) - 50 dB,
- pora nocy (przedzia³ czasu odniesienia równy 8 godzinom) - 45 dB,
d) obowi¹zek prowadzenia monitoringu w zakresie zagro¿enia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizuj¹cym
oraz zagro¿enia ha³asem, przy czym:
- pomiar kontrolny natê¿enia pola elektromagnetycznego
wykonywaæ ka¿dorazowo przy zmianie warunków pracy linii
400kV, o ile mog¹ one mieæ wp³yw na zmianê poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego,
- pomiar kontrolny poziomu natê¿enia ha³asu wykonywaæ
w s¹siedztwie przysió³ka Nowe Budy, jako pomiar ci¹g³y, d³ugotrwa³y z elektroniczn¹ rejestracj¹ wyników,
- wyniki pomiarów natê¿enia ha³asu przekazywaæ ka¿dorazowo w³aœciwemu staroœcie i powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,
2) wprowadza siê zakaz lokalizacji wszelkich budynków na
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terenach rolnych po³o¿onych w odleg³oœci 35 m po obu stronach
osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV oraz zakaz
lokalizacji budynków mieszkalnych i u¿ytecznoœci publicznej w
odleg³oœci mniejszej ni¿ 60 m od osi linii 400kV.
4. Zobowi¹zuje siê inwestora do:
a) wykonania i ponoszenia kosztów utrzymania oznakowañ na drogach publicznych znakami zakazu zatrzymywania siê,
zgodnie z instrukcj¹ o znakach drogowych pionowych,
b) rekultywacji czasowo zajêtego gruntu na jego koszt,
c) pokrycia kosztów odszkodowania na rzecz w³aœcicieli i
u¿ytkowników gruntów rolnych, przewidzianych do ograniczenia
u¿ytkowania rolniczego gruntu w zwi¹zku z lokalizacj¹ s³upów.
§ 6. 1.Dopuszcza siê mo¿liwoœæ spe³nienia wymagañ, o
których mowa w § 5 ust.1 pkt 1e i ust.3 pkt 1c niniejszej uchwa³y,
poprzez utworzenie obszaru ograniczonego u¿ytkowania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
2. Do naprawienia szkód, powsta³ych w wyniku wprowadzenia ograniczeñ na obszarze ograniczonego u¿ytkowania, zobowi¹zana jest jednostka organizacyjna, której dzia³alnoœæ spowodowa³a wprowadzenie ograniczeñ.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe.
§ 7.Dla terenów objêtych niniejsz¹ zmian¹ planu, ustala
siê stawkê procentow¹, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoœci 0% od spadku
wartoœci nieruchomoœci, na której bêdzie lokalizowany s³up, oraz
0% dla nieruchomoœci po³o¿onej na trasie przebiegu linii 400kV
relacji Dobrzeñ - Wielopole. Koszty skutków realizacji inwestycji, o której mowa w § 1, ponosi inwestor.
§ 8.Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki, zatwierdzonego uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej Nr 71/XX/87 z dnia
30 paŸdziernika 1987 r. powtórnie uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Strzeleczki Nr 42/VII/91 z dnia 8 lutego 1991 r., w zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 9.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Strzeleczki.
§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Piotr Tomala
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ROZPORZ¥DZENIE
WOJEWODY OPOLSKIEGO Nr P/8/2001
z dnia 19 lipca 2001 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 23 ust. 3 oraz art.58 ustawy z dnia 16
paŸdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz.
492; 1992 r. Nr 54, poz. 254; 1994r. Nr 89, poz. 415; 1995 r. Nr
147, poz. 713; 1996r. Nr 91, poz. 409; 1997r. Nr 14, poz.72, Nr
43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 133, poz. 885; 1998 r. Nr 106,
poz. 668; 2001r. Nr 3, poz.21), zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.Uznaje siê za rezerwat przyrody pod nazw¹ "Kamieniec" obszar lasu o powierzchni 41,31 ha, po³o¿ony w gminie
Lasowice Wielkie w województwie opolskim.
§ 2.Celem ochrony jest zachowanie ze wzglêdów naukowych i dydaktycznych dobrze wykszta³conych zbiorowisk leœnych,
torfowiskowych i wodnych.
§ 3.W sk³ad rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urz¹dzeniowym gospodarstwa leœnego Nadleœnictwa Olesno, wed³ug stanu na dzieñ 1 styczeñ 1999r., jako oddzia³y lasu nr 100Aa, 100Ab, 100Ac, 136acdfg, 135a(czêœæ)bcdfgh(czêœæ)i(czêœæ), 134m (czêœæ-na zachód i wschód od linii
wysokiego napiêcia)n, 81g(czêœæ), 82d (czêœæ) Leœnictwa Chudoba Obrêbu Zêbowice. W obszar rezerwatu przyrody nie wchodzi teren PKP - linii kolejowej Fosowskie-Kluczbork.
§ 4.1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania siê :
1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roœlin,
2) zbiorów dziko rosn¹cych roœlin, grzybów, oraz ich czêœci,
3) polowania, chwytania, p³oszenia i zabijania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych, gniazd
ptasich i wybierania z nich jaj,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoœci, innego zanieczyszczania wód, gleby oraz
powietrza,
5) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów
objêtych ochron¹,
6) wydobywania ska³ i minera³ów, w tym torfu,
7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
8) zmiany stosunków wodnych,
9) biwakowania,
10) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania Ÿróde³
œwiat³a o otwartym p³omieniu,

11) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem oraz ruchu pojazdów,
12) prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierz¹t,
13) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i
innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹ przyrody, z wyj¹tkiem
znaków zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego na obszarach objêtych ochron¹,
14) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzeŸbê terenu,
15) prowadzenia badañ naukowych bez zgody Wojewody
Opolskiego,
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹:
1) wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu ochrony
lub rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e w przypadku koniecznoœci likwidacji nag³ych zagro¿eñ, czynnoœci nie ujêtych w planie ochrony lub w rocznych zadaniach ochronnych za zgod¹
Wojewody Opolskiego,
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacj¹
skutków klêski ¿ywio³owej,
3) wykonywania zadañ z zakresu obronnoœci kraju w przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa,
4) prowadzenia dzia³alnoœci dydaktyczno-edukacyjnej za
zgod¹ Wojewody Opolskiego.
§ 5. Osoby winne nieprzestrzegania zakazów wymienionych w §4 podlegaj¹ karze aresztu lub grzywny orzekanej w trybie postêpowania w sprawach o wykroczenia.
§ 6. Na obrze¿u rezerwatu umieszcza siê tablice informuj¹ce o poddaniu pod ochronê oraz zakazach obowi¹zuj¹cych na
chronionym terenie.
§ 7. Bezpoœredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Opolski.
§ 8. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
WOJEWODA OPOLSKI
Adam Pêzio³
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ROZPORZ¥DZENIE
WOJEWODY OPOLSKIEGO Nr P/9/2001
z dnia 19 lipca 2001 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 23 ust. 3 oraz art.58 ustawy z dnia 16
paŸdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz.
492; 1992 r. Nr 54, poz. 254; 1994r. Nr 89, poz. 415; 1995 r. Nr
147, poz. 713; 1996r. Nr 91, poz. 409; 1997r. Nr 14, poz.72, Nr
43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 133, poz. 885; 1998 r. Nr 106,
poz. 668; 2001r. Nr 3, poz.21), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

11) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem oraz ruchu pojazdów,
12) prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierz¹t,

§ 1. Uznaje siê za rezerwat przyrody pod nazw¹ "Biesiec"
obszar lasu o powierzchni 24,46 ha, po³o¿ony w gminie Leœnica
w województwie opolskim.

13) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i
innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹ przyrody, z wyj¹tkiem
znaków zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego na obszarach objêtych ochron¹,

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze wzglêdów naukowych i dydaktycznych zbiorowiska lasu bukowego z rzadkimi i
podlegaj¹cymi ochronie prawnej gatunkami roœlin.

14) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzeŸbê terenu,

§ 3. W sk³ad rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urz¹dzeniowym gospodarstwa leœnego Nadleœnictwa Strzelce Opolskie, wed³ug stanu na dzieñ 1 styczeñ 1993r.,
jako oddzia³y lasu nr 52ab(czêœæ)i, 51a(czêœæ)d Leœnictwa Krêpna Obrêbu Zdzieszowice.
§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania siê :
1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roœlin,
2) zbiorów dziko rosn¹cych roœlin, grzybów, oraz ich czêœci,
3) polowania, chwytania, p³oszenia i zabijania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych, gniazd
ptasich i wybierania z nich jaj,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoœci, innego zanieczyszczania wód, gleby oraz
powietrza,
5) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów
objêtych ochron¹,
6) wydobywania ska³ i minera³ów, w tym torfu,
7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
8) zmiany stosunków wodnych,
9) biwakowania,
10) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania Ÿróde³
œwiat³a o otwartym p³omieniu,

15) prowadzenia badañ naukowych bez zgody Wojewody
Opolskiego,
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹:
1) wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu ochrony
lub rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e w przypadku koniecznoœci likwidacji nag³ych zagro¿eñ, czynnoœci nie ujêtych w planie
ochrony lub w rocznych zadaniach ochronnych za zgod¹ Wojewody Opolskiego,
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacj¹
skutków klêski ¿ywio³owej,
3) wykonywania zadañ z zakresu obronnoœci kraju w przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa,
4) prowadzenia dzia³alnoœci dydaktyczno-edukacyjnej za
zgod¹ Wojewody Opolskiego.
§ 5. Osoby winne nieprzestrzegania zakazów wymienionych w §4 podlegaj¹ karze aresztu lub grzywny orzekanej w trybie postêpowania w sprawach o wykroczenia.
§ 6. Na obrze¿u rezerwatu umieszcza siê tablice informuj¹ce o poddaniu pod ochronê oraz zakazach obowi¹zuj¹cych na
chronionym terenie.
§ 7. Bezpoœredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Opolski.
§ 8. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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ROZPORZ¥DZENIE
WOJEWODY OPOLSKIEGO Nr P/10/2001
z dnia 19 lipca 2001 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 23 ust. 3 oraz art.58 ustawy z dnia 16
paŸdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz.
492; 1992 r. Nr 54, poz. 254; 1994r. Nr 89, poz. 415; 1995 r. Nr
147, poz. 713; 1996r. Nr 91, poz. 409; 1997r. Nr 14, poz.72, Nr
43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 133, poz. 885; 1998 r. Nr 106,
poz. 668; 2001r. Nr 3, poz.21), zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Uznaje siê za rezerwat przyrody pod nazw¹ "Z³ote
Bagna" obszar lasu o powierzchni 33,17 ha, po³o¿ony w gminie
Tu³owice w województwie opolskim.

11) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem oraz ruchu pojazdów,
12) prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierz¹t,
13) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i
innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹ przyrody, z wyj¹tkiem
znaków zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego na obszarach objêtych ochron¹,

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu torfowi14) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzeŸbê terenu,

ska.
§ 3. W sk³ad rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urz¹dzeniowym gospodarstwa leœnego Nadleœnictwa Opole, wed³ug stanu na dzieñ 1 styczeñ 1995r., jako oddzia³y lasu nr 229c, 230c, 231hg (czêœæ), 244a (czêœæ)bc Leœnictwa
Siedliska Obrêbu D¹browa Opolska.
§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania siê :
1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roœlin,
2) zbiorów dziko rosn¹cych roœlin, grzybów, oraz ich czêœci,
3) polowania, chwytania, p³oszenia i zabijania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych, gniazd
ptasich i wybierania z nich jaj,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoœci, innego zanieczyszczania wód, gleby oraz
powietrza,
5) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów
objêtych ochron¹,

15) prowadzenia badañ naukowych bez zgody Wojewody
Opolskiego,
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹:
1) wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu ochrony
lub rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e w przypadku koniecznoœci likwidacji nag³ych zagro¿eñ, czynnoœci nie ujêtych
w
planie ochrony lub w rocznych zadaniach ochronnych za zgod¹
Wojewody Opolskiego,
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacj¹
skutków klêski ¿ywio³owej,
3) wykonywania zadañ z zakresu obronnoœci kraju w przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa.
§ 5. Osoby winne nieprzestrzegania zakazów wymienionych w §4 podlegaj¹ karze aresztu lub grzywny orzekanej w trybie postêpowania w sprawach o wykroczenia.
§ 6. Na obrze¿u rezerwatu umieszcza siê tablice informuj¹ce o poddaniu pod ochronê oraz zakazach obowi¹zuj¹cych na
chronionym terenie.
§ 7. Bezpoœredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Opolski.

6) wydobywania ska³ i minera³ów, w tym torfu,
7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,

§ 8. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

8) zmiany stosunków wodnych,
9) biwakowania,
10) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania Ÿróde³
œwiat³a o otwartym p³omieniu,
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ROZPORZ¥DZENIE
WOJEWODY OPOLSKIEGO Nr P/11/2001
z dnia 19 lipca 2001 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 23 ust. 3 oraz art.58 ustawy z dnia 16
paŸdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz.
492; 1992 r. Nr 54, poz. 254; 1994r. Nr 89, poz. 415; 1995 r. Nr
147, poz. 713; 1996r. Nr 91, poz. 409; 1997r. Nr 14, poz.72, Nr
43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 133, poz. 885; 1998 r. Nr 106,
poz. 668; 2001r. Nr 3, poz.21), zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Uznaje siê za rezerwat przyrody pod nazw¹ "Pr¹dy"
obszar lasu o powierzchni 36,45ha, po³o¿ony w gminie D¹browa
w województwie opolskim.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu torfowi-

11) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem oraz ruchu pojazdów,
12) prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierz¹t,
13) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i
innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹ przyrody, z wyj¹tkiem
znaków zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego na obszarach objêtych ochron¹,
14) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzeŸbê terenu,

ska.
§ 3. W sk³ad rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urz¹dzeniowym gospodarstwa leœnego Nadleœnictwa Opole, wed³ug stanu na dzieñ 1 styczeñ 1995r., jako oddzia³y lasu nr 140i, 141g,h,i, 142h, 143j Leœnictwa D¹browa Opolska
Obrêbu D¹browa Opolska.
§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania siê :
1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roœlin,
2) zbiorów dziko rosn¹cych roœlin, grzybów, oraz ich czêœci,
3) polowania, chwytania, p³oszenia i zabijania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych, gniazd
ptasich i wybierania z nich jaj,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoœci, innego zanieczyszczania wód, gleby oraz
powietrza,
5) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów
objêtych ochron¹,
6) wydobywania ska³ i minera³ów, w tym torfu,

15) prowadzenia badañ naukowych bez zgody Wojewody
Opolskiego,
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹:
1) wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu ochrony
lub rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e w przypadku koniecznoœci likwidacji nag³ych zagro¿eñ, czynnoœci nie ujêtych w planie ochrony lub w rocznych zadaniach ochronnych za zgod¹
Wojewody Opolskiego,
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacj¹
skutków klêski ¿ywio³owej,
3) wykonywania zadañ z zakresu obronnoœci kraju w przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa.
§ 5. Osoby winne nieprzestrzegania zakazów wymienionych w §4 podlegaj¹ karze aresztu lub grzywny orzekanej w trybie postêpowania w sprawach o wykroczenia.
§ 6. Na obrze¿u rezerwatu umieszcza siê tablice informuj¹ce o poddaniu pod ochronê oraz zakazach obowi¹zuj¹cych na
chronionym terenie.
§ 7.Bezpoœredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Opolski.

7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
8) zmiany stosunków wodnych,

§ 8. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

9) biwakowania,
10) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania Ÿróde³
œwiat³a o otwartym p³omieniu,
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ROZPORZ¥DZENIE Nr P/12/2001
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 23 lipca 2001 r.

w sprawie og³oszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego.

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o
zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz.21),
zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 1. Og³asza siê wykaz rezerwatów przyrody utworzonych
do dnia 31 grudnia 1998r. zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszego rozporz¹dzenia.

WOJEWODA OPOLSKI
Adam Pêzio³
Za³¹cznik do rozporz¹dzenia
Nr P/12/2001
Wojewody Opolskiego
z dnia 23 lipca 2001 r.

§ 2. Wymienione w wykazie rezerwaty s¹ rezerwatami przyrody w rozumieniu obowi¹zuj¹cej ustawy o ochronie przyrody.
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