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Uchwa³a Nr XXX/183/2001
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 3 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Korfantów.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 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/ - Rada Miejska uchwala:

§1. W Statucie Gminy Korfantów, uchwalonym uchwa³¹
Nr XIX/142/96 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 listopada
1996 r. , zmienionym uchwa³ami Nr XXXII/224/97 z dnia 30 grudnia 1997r., Nr XIII/91/99 z dnia 16 listopada 1999 r. i Nr XXVI/168/
2001 z dnia 27 marca 2001 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §7, w ust.3 dodaje siê zdanie:
"W razie nie wyznaczenia przez Przewodnicz¹cego Wiceprzewodnicz¹cego zadania te wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
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najstarszy wiekiem.",
2) w §8, w ust 3 wyrazy:
" w g³osowaniu tajnym" - skreœla siê,
3) w §10:
a) w ust.5 wyrazy " od 5 do 7 cz³onków" zastêpuje siê
wyrazami "od 3 do 5 cz³onków",
b) ustêp 6 skreœla siê,
4) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" W sk³ad Zarz¹du wchodz¹ trzy osoby: Burmistrz, Zastêpca Burmistrza oraz jeden Cz³onek",
5) w § 15, w ust 1 zdanie drugie skreœla siê,
6) w § 18 ust.1 otrzymuje brzmienie :
" Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych zgodnie z art.
19 ust.2 ustawy o samorz¹dzie gminnym",
7) § 20 otrzymuje brzmienie:
" W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki Sesja mo¿e byæ
zwo³ana bez zachowania wymogów, o których mowa w §19 ust
1i2 oraz terminu, o którym mowa w ust 3 niniejszego Statutu.",
8) w § 22 ust. 3, 4 i 5 skreœla siê,
9) w § 26 ust.3 skreœla siê,
10) w § 33:
a) ust.3 otrzymuje brzmienie:
" Uchwa³y przekazuje siê Zarz¹dowi do realizacji oraz organom nadzoru celem sprawdzenia ich zgodnoœci z prawem.",
b) w ust.4 dodaje siê zdanie:
" Sposób og³aszania aktów prawa miejscowego okreœla
odrêbna ustawa.",
11) w § 35 ust.1 otrzymuje brzmienie:
" Uchwa³y Rady Miejskiej podejmowane s¹ w g³osowaniu
jawnym, chyba, ¿e przepisy ustaw stanowi¹ inaczej.",
12) § 40 otrzymuje brzmienie:
" § 40 Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy okreœla Rada w odrêbnej uchwale.",
13)w § 45 , w ust.3 dodaje siê zdanie
" § 45 ust. 3 Nie dotyczy to ustalania wynagrodzeñ
Burmistrza.",
14) wprowadza siê do Statutu czêœæ VI o treœci:
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§ 49.1. Burmistrz ustala datê oraz miejsce udostêpnienia
dokumentu, o czym pisemnie lub telefonicznie powiadamia
wnioskodawcê, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.
2. Na uzasadnion¹ proœbê wnioskodawcy Burmistrz
ustala inn¹ datê udostêpnienia, dogodn¹ dla wnioskodawcy.
3. Dokument winien byæ udostêpniony bez zbêdnej
zw³oki, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku.
§ 50.1. Burmistrz odmówi udostêpnienia dokumentu lub
jego fragmentów, je¿eli zawieraj¹ 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.
§ 51.1. Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów dokumentu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpniania z przyczyn, o
których mowa w § 50 ust.1, udostêpnia siê pozosta³¹ czêœæ
dokumentu.
2. Z przyczyn, o których mowa w § 50 ust.1, zamiast
orygina³u mo¿e byæ udostêpniona kserokopia wykonana z pominiêciem fragmentów objêtych ochron¹.
§ 52. Dokumenty, o których mowa w § 46, s¹ udostêpniane w obecnoœci pracownika Urzêdu Miejskiego, w komórce organizacyjnej Urzêdu lub innym miejscu wskazanym przez Burmistrza, stosownie do postanowieñ § 49 ust.1.
§ 53. Obywatel mo¿e sporz¹dzaæ notatki i wypisy z udostêpnionych dokumentów.
§ 54.1. Udostêpnianie dokumentów, o których mowa w §
46, nie obejmuje sporz¹dzania i wydawania kserokopii b¹dŸ
odpisów udostêpnionych dokumentów.
2. Wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpnienia, o którym mowa w § 52, jest zabronione.
§ 55. Udostêpnianie dokumentów obywatelom , o których
mowa w § 46 , jest bezp³atne.

" Czêœæ VI. Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów wynikaj¹cych, z wykonywania zadañ publicznych
przez organy Gminy.".

§ 56. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ pracownika Urzêdu do
podejmowania czynnoœci, o których mowa w niniejszym rozdziale, w jego imieniu.”,

§ 46. Za udostêpnianie obywatelom dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez Radê Miejsk¹
i Zarz¹d Miejski, w tym protoko³ów z posiedzeñ Rady, Zarz¹du i
Komisji, odpowiada Burmistrz.

15) za³¹cznik Nr 7 do Statutu Gminy Korfantów otrzymuje
brzmienie, jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 3 .1 . Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia z wyj¹tkiem § 1 pkt 3 i 4, które wchodz¹ w ¿ycie od
nowej kadencji Rady Miejskiej.
Przewodnicz¹cy
Janusz Wójcik

§ 47.1. Wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym
mowa w § 46, obywatel zwany dalej wnioskodawc¹, sk³ada na
piœmie do Burmistrza, okreœlaj¹c rodzaj dokumentu i sprawê,
której dotyczy.
2. W przypadku powstania przyczyny, która uniemo¿liwia z³o¿enie przez wnioskodawcê wniosku na piœmie, mo¿liwe jest z³o¿enie wniosku ustnie do protoko³u.
§ 48. Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym mowa w § 47, sformu³owany jest w sposób uniemo¿liwiaj¹cy identyfikacjê dokumentu, Burmistrz wyznacza na piœmie
termin do uzupe³nienia wniosku. Po bezskutecznym up³ywie
tego terminu wniosek pozostawia siê bez realizacji.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXX/183/2001
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Za³¹cznik Nr 7
do Statutu Gminy Korfantów

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Jednostki bud¿etowe:
Szko³a Podstawowa w Korfantowie
Szko³a Podstawowa w Gry¿owie
Szko³a Podstawowa w Przechodzie
Szko³a Podstawowa w Rzymkowicach
Szko³a Podstawowa we W³odarach.
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6.
Gimnazjum w Korfantowie
7.
Zespó³ Szkó³ w Œcinawie Ma³ej
8.
Przedszkole w Korfantowie
9.
Przedszkole w Przechodzie
10.
Przedszkole w Œcinawie Nyskiej
11.
Przedszkole w Wê¿y
12.
Przedszkole we W³odarach
13.
Urz¹d Miejski w Korfantowie
14.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Korfantowie
15.
Œwietlica Socjoterapeutyczna w Korfantowie
II.
Zak³ady bud¿etowe:
1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
III.
Instytucje kultury:
1. Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Korfantowie.
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Uchwa³a Nr XXXVII/284/2001
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y dotycz¹cej ustalenia op³aty za przyjêcie odpadów do sk³adowania na wysypisko.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996
roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz. 622; 1997 r.Nr 60, poz. 369, , Nr 121, poz. 770; 2000 r.
Nr 22, poz. 272) uchwala siê, co nastêpuje :
§1. W uchwale Nr LI/495/98 Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 3 czerwca.1998 r. w sprawie ustalenia op³aty za przyjêcie
odpadów do sk³adowania na wysypisko, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§ 1 dotychczasowej uchwa³y otrzymuje nowe brzmienie:
"§1. 1. Ustala siê maksymaln¹ op³atê za przyjêcie do
sk³adowania odpadów na wysypisko komunalne w Gotartowie
w wysokoœci 10,30 z³. netto za 1m3.

2. Do kwoty okreœlonej w ust. 1 dolicza siê podatek VAT
naliczony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.".
§2. Uchwa³a podana zostaje do publicznej wiadomoœci
poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz
poprzez publikacjê w " Kluczborskim Kurierze Samorz¹dowym".
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
w Kluczborku
Piotr Grabuœ
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UCHWA£A NR XLII/554/2001
Rady Miasta Opola
z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia czêœciowej zmiany miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego
terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu-Malinie.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.Nr 15, poz. 139,
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001 r. Nr 14, poz. 124 ) Rada Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê czêœciow¹ zmianê miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego terenów
budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Malinie, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIV/69/86 Miejskiej Rady Narodowej w Opolu
z dnia 25 listopada 1986 r., akceptowan¹ uchwa³¹ Nr X/55/91
Rady Miasta Opola z dnia 3 stycznia 1991 r., og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego Nr 4 z dnia 3 marca1991 r.

2. Zmiana planu obejmuje:
1)teren o powierzchni 3,4 ha, ograniczony ulicami Leonida Teligi i Konstantego Cio³kowskiego, terenem Szko³y Podstawowej Nr 27 oraz terenami istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Granice terenu przedstawia rysunek planu
na mapie w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y,
2)teren dzia³ki nr 980/243, o powierzchni oko³o 0,3 ha,
ograniczony ulic¹ Miodow¹, dzia³k¹ Przedszkola Publicznego
Nr 33 oraz terenami istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Granice terenu przedstawia rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§2. 1. Ilekroæ w planie jest mowa o:
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1) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 lub za³¹cznik
nr 2 do niniejszej uchwa³y,
2) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych,
3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na okreœlonym
terenie, wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
4) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, uzupe³niaj¹cy lub
wzbogacaj¹cy przeznaczenie podstawowe,
5) urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty wyposa¿enia technicznego, zaplecze parkingowe i gara¿owe oraz inne urz¹dzenia o roli s³u¿ebnej wobec funkcji dominuj¹cych.
§3. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania.
Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów oraz linie
rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania - w granicach okreœlonych w § 1 niniejszej
uchwa³y oraz na rysunku planu:
1. MN/U - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, z us³ugami nieuci¹¿liwymi oraz
urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zieleni¹:
1) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja budynków
mieszkalno - us³ugowych oraz wolno stoj¹cych budynków us³ugowych,
2) wysokoœæ zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych,
³¹cznie z poddaszem u¿ytkowym, zaleca siê stosowanie dachów
stromych o symetrycznym uk³adzie po³aci g³ównych,
3) dopuszcza siê pod zabudowê i nawierzchnie utwardzone do 60% powierzchni dzia³ek, pozosta³¹ czêœæ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie czynn¹ (trawniki, kwietniki, ogrody),
4) dopuszcza siê intensyfikacjê zabudowy poprzez wtórny
podzia³ dzia³ek, przy zapewnieniu dojazdu do ka¿dej dzia³ki,
5) dla funkcji us³ugowych ustala siê obowi¹zek wydzielenia w granicach w³asnoœci dzia³ek odpowiedniej iloœci miejsc
postojowych dla samochodów osobowych, przyjmuj¹c minimum
4 stanowiska na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej, lecz nie mniej
ni¿ 2 stanowiska,
6) dopuszcza siê lokalizacjê towarzysz¹cej zabudowy gospodarczej oraz gara¿owej w granicach dzia³ek, z uwzglêdnieniem przepisów szczególnych,
7) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) od ulicy Leonida Teligi - na 8 m od linii rozgraniczaj¹cej,
b) od ulicy Konstantego Cio³kowskiego - na 6 m od linii
rozgraniczaj¹cej,
c) od ulicy Miodowej - na 6 m od linii rozgraniczaj¹cej.
2. ZC - przeznaczenie podstawowe - teren przykoœcielnego
cmentarza wyznaniowego o powierzchni ogólnej, wynosz¹cej
2096 m2 i powierzchni grzebalnej, wynosz¹cej 1254 m2,
1) w ramach zagospodarowania terenu cmentarza nale¿y
przewidzieæ odpowiednie powierzchnie, wynikaj¹ce z przepisów
szczególnych, przy czym dopuszcza siê adaptacjê po³o¿onej na
terenie przykoœcielnym, istniej¹cej kaplicy na dom pogrzebowy,
2) teren cmentarza nale¿y powi¹zaæ komunikacyjnie z terenem przykoœcielnym oraz terenem s¹siedniego parkingu,
3) na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nak³ada siê na wnioskodawcê obowi¹zek przed³o¿enia koncepcji zagospodarowania cmentarza i najbli¿szego
otoczenia.
3. Z³ - przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni izolacyjno - dekoracyjnej, otaczaj¹cej cmentarz i s¹siedni parking:
1) zaleca siê d¹¿enie do kompozycyjnej integracji z zieleni¹ cmentarza,
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2) zieleñ nale¿y realizowaæ na podstawie odpowiednich
projektów,
3) nasadzeñ zieleni izolacyjnej nale¿y dokonaæ równoczeœnie z rozpoczêciem u¿ytkowania cmentarza,
4) przez teren zieleni izolacyjnej przewidzieæ ci¹g pieszy,
³¹cz¹cy teren cmentarza
z terenami koœcio³a i parkingu.
4. ROsz - przeznaczenie podstawowe - po³o¿one w strefie sanitarnej cmentarza tereny ogrodnictwa (szkó³karstwa,
kwiaciarstwa) z towarzysz¹cymi us³ugami handlu, urz¹dzeniami i zieleni¹:
1) zabrania siê lokalizowania budynków mieszkalnych
oraz innych obiektów, w których produkuje siê lub przechowuje
artyku³y ¿ywnoœciowe, a ponadto ujêæ wody,
2) dopuszcza siê inne rodzaje upraw pod warunkiem
uzyskania pozytywnej opinii w³aœciwego inspektora sanitarnego,
3) wysokoœæ zabudowy towarzysz¹cej - do 2 kondygnacji
nadziemnych, ³¹cznie z poddaszem u¿ytkowym, wielkoœæ kubatury nale¿y dostosowaæ do skali zabudowy dominuj¹cej w
otoczeniu,
4) zaleca siê stosowanie dachów stromych o symetrycznym uk³adzie po³aci g³ównych,
5) dopuszcza siê wtórny podzia³ dzia³ek, przy zapewnieniu dojazdu do ka¿dej dzia³ki,
6) dla obiektów us³ugowych ustala siê obowi¹zek wydzielenia w granicach w³asnoœci dzia³ek odpowiedniej iloœci
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przyjmuj¹c
minimum 4 stanowiska na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej, lecz
nie mniej ni¿ 2 stanowiska,
7) dopuszcza siê mo¿liwoœæ dodatkowego dojazdu od
strony ulicy Konstantego Cio³kowskiego poprzez teren parkingu oznaczonego symbolem Kp.
5. Strefa ochronna sanitarna, obejmuj¹ca tereny ROsz
oraz czêœci terenów MN/U, Kp i boiska szkolnego:
1) ustala siê sanitarn¹ strefê ochronn¹ wokó³ cmentarza
o szerokoœci 50 m, licz¹c od jego granic,
2) ustala siê obowi¹zek pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej wszystkich nowo wybudowanych i przebudowywanych,
korzystaj¹cych z wody budynków lub ich czêœci, je¿eli po³o¿one
s¹ lub bêd¹ w odleg³oœci do 150 m od granic cmentarza,
3) w granicach sanitarnej strefy ochronnej cmentarza
zakazuje siê lokalizowania budynków mieszkalnych, ¿ywienia
zbiorowego, w których produkuje siê lub przechowuje artyku³y
¿ywnoœciowe, a ponadto ujêæ wody i innych obiektów budowlanych, wed³ug przepisów szczególnych.
6. Ustalenia komunikacyjne:
1) Kp - teren parkingu dla samochodów osobowych, o
iloœci 80 - 90 miejsc postojowych,
2) Dpj - poszerzenie kosztem dzia³ki 980/243, dojazdu
do granicy dzia³ki 1671/1- tylko w przypadku koniecznoœci, wynikaj¹cej z wydzielenia dodatkowej dzia³ki budowlanej z terenu
dzia³ki 1671/1,
3) wyznacza siê linie, ustalone lub orientacyjne, rozgraniczaj¹ce przestrzeñ publiczn¹ w zakresie komunikacji i wprowadza nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê:
a) L 1/2 - teren ulicy lokalnej, o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych min. 12 m,
b) D 1/2 - tereny ulic dojazdowych, szerokoœæ w liniach
rozgraniczaj¹cych minimalna
- 10 m, zalecana - 12 m,
4) w liniach rozgraniczaj¹cych ulic nale¿y organizowaæ w
miarê potrzeby:
a) ruch ko³owy, zgodnie z klasyfikacj¹,
b) ruch pieszy,
c) ruch rowerowy,
d) urz¹dzenia obs³ugi komunikacji,
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e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
f) zieleñ,
5) na terenach zainwestowanych linie rozgraniczaj¹ce terenów komunikacji publicznej mog¹ byæ korygowane na etapie
ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
7. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê - wy³¹cznie z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
2) odprowadzenie œcieków bytowo-gospodarczych - do
zbiorników wybieralnych, do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe, do
czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
4) usuwanie odpadów:
a) powstaj¹cych na etapie robót budowlanych i drogowych:
- grunt z wykopów - wykorzystanie na miejscu na cele
niwelacji terenu i rekultywacji (humus),
- odpady budowlane i drogowe - wykorzystanie gospodarcze na miejscu lub sk³adowanie na miejskim sk³adowisku odpadów komunalnych,
b) powstaj¹ce na etapie u¿ytkowania, odpady komunalne
z terenów mieszkaniowych, us³ugowych i cmentarza - sk³adowane w szczelnych pojemnikach, a nastêpnie wywo¿one na
miejskie sk³adowisko odpadów komunalnych,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹- z lokalnej sieci rozdzielczej,
6) zaopatrzenie w gaz - z lokalnej sieci gazowej lub z wykorzystaniem gazu p³ynnego,
7) telekomunikacja - z lokalnej sieci telefonicznej.
8. Ochrona œrodowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowo - kulturowych:
1) wszelka dzia³alnoœæ na terenie, objêtym planem nie
mo¿e powodowaæ przekroczenia uci¹¿liwoœci, okreœlonych przepisami szczególnymi,
2) w zakresie ochrony wód i gruntów:
a) zabrania siê wprowadzania œcieków sanitarnych do wód
powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów,
b) nakazuje siê, na etapie realizacji cmentarza i parkingu,
wykonanie piezometru do monitorowania jakoœci wód podziemnych, sp³ywaj¹cych od strony cmentarza w kierunku doliny cieku
Malina,
c) ze wzglêdu na wahania poziomu wody gruntowej w przedziale 2,0-3,0 m ppt zaleca siê podniesienie rzêdnej terenu o
1m, przez wykonanie nasypu, tak aby mi¹¿szoœæ warstwy suchej, bez wzglêdu na wahania poziomu wody gruntowej, nie by³a
mniejsza ni¿ 2,5 m,
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3) poziom ha³asu w obrêbie terenów, oznaczonych symbolami MN/U i ROsz nie powinien przekraczaæ nastêpuj¹cych
wartoœci ekwiwalentnych:
a) ha³as komunikacyjny:
leq dla pory dziennej (6°° - 22°°) = 60 dB (A)
-” nocnej (22°°- 6°°) = 50 dB (A),
b) pozosta³e Ÿród³a ha³asu:
leg dla pory dziennej = 50 dB (A)
-” nocnej = 40 dB (A),
4) zaleca siê sukcesywne, w stosunku do obiektów istniej¹cych i zobowi¹zuje siê, w stosunku do obiektów nowo budowanych, wprowadzanie alternatywnych wobec paliwa sta³ego Ÿróde³ ciep³a, jak: gaz, olej, energia elektryczna,
5) nale¿y utrwalaæ dotychczasow¹ formê przestrzenn¹ i
cechy regionalne zabudowy,
6) nale¿y wzbogacaæ wartoœci krajobrazowe poprzez adaptacjê elementów zabudowy do potrzeb wspó³czesnych i dodatkowe nasadzenia zieleni,
7) ustala siê objêcie ochron¹ konserwatorsk¹ trzech
drzew (dêbów) rosn¹cych przy ul. Konstantego Cio³kowskiego i
wskazanych na rysunku planu - za³¹cznik nr 1.
§4. Tymczasowy sposób zagospodarowania terenów do czasu realizacji ustaleñ planu dopuszcza siê dotychczasowy
sposób zagospodarowania terenów, z uwzglêdnieniem ustaleñ § 3 ust. 5, pod warunkiem udostêpnienia, w razie potrzeby,
czêœci gruntów dla realizacji dojazdów i uzbrojenia podziemnego na zasadach okreœlonych przepisami szczególnymi.
§5. W granicach okreœlonych w § 1 trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole Malina, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIV/69/86 Miejskiej Rady
Narodowej w Opolu z dnia 25 listopada 1986 r., akceptowan¹
uchwa³¹ Nr X/55/91 Rady Miasta Opola z dnia 3 stycznia 1991 r.,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
Nr 4 z dnia 3 marca 1991 r.
§6. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Opola.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Opola
Piotr Synowiec
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Uchwa³a Nr XXXI/254/2001
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr X/2/80/95 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
1 marca 1995 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za wynajem lokali
mieszkalnych oraz stawek czynszu za najem lokali socjalnych zmienionej uchwa³ami: Nr
XIX/156/96 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 lutego1996r., Nr VII/72/99 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
marca 1999r. oraz Nr XIX/170/2000 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 kwietnia 2000r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 26a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 2 lipca.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787, Nr 162, poz.
1119; 1999 r. Nr 111, poz. 1281; 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5, poz.
67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95., poz. 1041, Nr 122,
poz. 1317; 2001 Nr 4, poz. 27) - Rada Miejska w Otmuchowie
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. W § 1 ust. 1 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
" 1. Ustala siê stawkê bazow¹ czynszu regulowanego za 1
m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w wysokoœci
1,60 z³ miesiêcznie".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Otmuchów.
Ad §3. Stwierdzenie niewa¿noœci § 3: Rozstrzygniêcie
nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 29 maja 2001 r. Nr Nk.IIILG-0911-29/2001.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od
dnia og³oszenia , z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹ca Rady
Anna Ludwa
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Uchwa³a Nr XXXIII/273/2001
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 lipca 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/254/2001 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie
zmiany uchwa³y Nr X/2/80/95 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1marca 1995 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu
regulowanego za wynajem lokali mieszkalnych oraz stawek czynszu na najem lokali socjalnych zmienionej uchwa³ami:
Nr XIX/156/96 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 lutego 1996 r. Nr VII/72/99 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
29marca 1999 r. oraz Nr XIX/170/2000 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7kwietnia 2000 r.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 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.104; ,2001 r. Nr 45,poz.497) - Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Paragraf 3 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
"Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego".
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie miesi¹ca od
dnia og³oszenia, z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹ca Rady
Anna Ludwa
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Uchwa³a Nr XXXII / 226 / 2001
Rady Gminy w Reñskiej Wsi
z dnia 25 lipca 2001r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Reñska Wieœ.

Na podstawie art.11 b ust. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U.z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z póŸn. zm. ) - Rada Gminy w Reñskiej Wsi
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. W statucie Gminy Reñska Wieœ przyjêtym uchwa³¹
Rady Gminy w Reñskiej Wsi Nr XIV / 83/ 96 z dnia 14 lutego
1996r. wprowadza siê rozdzia³ VI a o nastêpuj¹cym 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. a/ wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym mowa
w pkt. 1, obywatel, zwany dalej wnioskodawc¹, sk³ada na piœmie do Wójta Gminy, okreœlaj¹c rodzaj dokumentu i sprawê,
której dotyczy.
b/ w przypadku powstania przyczyny, która uniemo¿liwia z³o¿enie przez wnioskodawcê wniosku na piœmie, mo¿liwe
jest z³o¿enie wniosku ustnie do protoko³u.
3. Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym
mowa w pkt. 2, sformu³owany jest w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
identyfikacjê dokumentu, Wójt Gminy wyznacza na piœmie termin do uzupe³nienia wniosku. Po bezskutecznym up³ywie tego
terminu wniosek pozostawia siê bez realizacji.
4. a/ Wójt Gminy ustala datê oraz miejsce udostêpnienia
dokumentu, o czym pisemnie lub telefonicznie powiadamia
wnioskodawcê nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.
b/ na uzasadnion¹ proœbê wnioskodawcy Wójt Gminy
ustala inn¹ datê udostêpnienia, dogodn¹ dla wnioskodawcy.
c/ dokument winien byæ udostêpniony nie póŸniej ni¿ w
ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku.
5. a/ Wójt Gminy odmówi udostêpnienia dokumentu lub
jego fragmentów, je¿eli zawieraj¹ informacje chronione przed
ujawnieniem na podstawie ustaw,
b/ odmowa udostêpnienia, o którym mowa w pkt. 1 nastêpuje na piœmie z podaniem przepisu prawa stanowi¹cego
podstawê odmowy, w ci¹gu 14 dni od z³o¿enia wniosku.
6. a/ je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów dokumentu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpniania z przyczyn, o
których mowa w pkt. 5 a udostêpnia siê pozosta³¹ czêœæ dokumentu,
b/ z przyczyn, o których mowa w pkt. 5a, zamiast orygina³u
mo¿e byæ udostêpniana kserokopia wykonana z pominiêciem
fragmentów objêtych ochron¹.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, s¹ udostêpniane
w obecnoœci pracownika Urzêdu Gminy w komórce organizacyjnej Urzêdu Gminy lub innym miejscu wskazanym przez Wójta
Gminy, stosownie do postanowieñ pkt. 4 a.
8. Obywatel mo¿e sporz¹dzaæ notatki i wypisy z udostêpnionych dokumentów.
9. a/ udostêpnianie dokumentów, o którym mowa w pkt. 1,
nie obejmuje sporz¹dzania i wydawania kserokopii b¹dŸ odpisów udostêpnionych dokumentów.
b/ wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpnienia,
o którym mowa w pkt. 7 , jest zabronione.
10. Udostêpnianie dokumentów obywatelom, o którym
mowa w pkt. 1 jest bezp³atne.
11. Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ pracownika Urzêdu Gminy do podejmowania czynnoœci, o których mowa w niniejszym
rozdziale, w imieniu Wójta Gminy.
§ 2. W statucie Gminy Reñska Wieœ wprowadza siê w §
21 dodatkowo pkt. 7 i 8 o treœci:
7. " W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu."
8. Posiedzenia komisji Rady s¹ jawne, a terminy ich odbywania podaje siê do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Reñskiej Wsi.
§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od tego og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi
Józef Ludwig
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UCHWA£A Nr XXXII/228/2001
RADY GMINY REÑSKA WIEŒ
z dnia 25 lipca 2001r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy REÑSKA WIEŒ.
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 XXVII/204/2001
Rady Gminy Reñska Wieœ z dnia 14 lutego 2001 r., Rada Gminy
Reñska Wieœ uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne.
§ 1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Reñska Wieœ, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/23/94 Rady Gminy Reñska Wieœ z
dnia 7 grudnia 1994 r., og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego Nr 28 dnia 15 grudnia 1994 r., polegaj¹c¹ na zmianie ww. planie 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 Reñska Wieœ odcinek linii
biegn¹cy od granicy administracyjnej gminy Walce (grunty wsi
Dobieszowice) z gmin¹ Reñska Wieœ, przechodz¹c przez grunty
wsi Pokrzywnica, £ê¿ce, Bytków, Pociêkarb, Giera³towice i Naczys³awki do granicy gminy Reñska Wieœ z gmin¹ Polska Cerekiew, gdzie przechodzi na grunty wsi Zakrzów.
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 ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Reñska Wieœ jako:
a) RP i RZ
- teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej obejmuj¹cej grunty orne, ³¹ki i pastwiska,
b) RL - teren lasów,
c) 04G TDIII - teren drogi regionalnej relacji - granica pañstwa - G³ucho³azy - Prudnik - Lubrza - G³ogówek K-KoŸle - Ujazd
- Prudnik III klasy technicznej wraz z planowanym obejœciem
drogowym wsi Pokrzywnica,
d) 05G TDIV - teren drogi regionalnej relacji Zawadzkie Strzelce Op. - Leœnica - K-KoŸle - G³ubczyce - Pietrowice - granica pañstwa IV klasy technicznej,
e) 08Z TDV i 11Z TDV - tereny dróg wojewódzkich V klasy
technicznej,
f) TK - teren linii kolejowej relacji K-KoŸle - Nysa.

§ 2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹cy miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy
Reñska Wieœ zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/23/94 Rady Gminy
Reñska Wieœ z dnia 7 grudnia 1994 roku, og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego Nr 28 dnia 15 grudnia
1994 roku,

2) zmianie planu - nale¿y przez to rozumieæ zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Reñska Wieœ, 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 wyznaczony na rysunkach zmiany planu, którego granice s¹ nienaruszalne,
5) osi trasy linii - nale¿y przez to rozumieæ geometryczn¹
liniê prost¹, okreœlaj¹c¹ przebieg projektowanej napowietrznej
linii elektroenergetycznej 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 400kV,
a tak¿e warunków technicznych 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 : 5.000,
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 : 5.000
(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 techniczn 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 Reñska Wieœ
przez grunty wsi Pokrzywnica, £ê¿ce, Bytków, Pociêkarb, Giera³towice i Naczys³awki.
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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 przebiegu odcinka linii 400kV 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) zostan¹ dokonane uzgodnienia z w³aœcicielami lub w³adaj¹cymi nieruchomoœciami.
§ 5.1.Dla projektowanego odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Dobrzeñ - Wielopole, w trakcie
projektowania i budowy inwestycji, ustala siê:
1) warunki ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu:
a) w granicach lokalnego zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego DOLINY SWORNICY i POTOKU KOZIELSKIEGO , a tak¿e w dolinie POTOKU OLCHA obowi¹zuje :
- nakaz ograniczenia odwodnienia wykopów fundamentowych pod s³upy projektowanej linii 400kV do sezonu pozawegetacyjnego,
- nakaz utrzymania istniej¹cej formy zagospodarowania i
u¿ytkowania terenu oraz ograniczenia wycinki pó³naturalnych
zespo³ów roœlinnych do wielkoœci uzasadnionej wymogami techniczno-eksploatacyjnymi, w tym szczególnie nakaz zminimalizowania wycinki drzewostanu dêbowego ze zbiorowiska ró¿nogatunkowego zlokalizowanego w dolinie POTOKU OLCHA,
- zakaz wykorzystywania do ochrony podziemnych elementów konstrukcji s³upów œrodków chemicznych o w³aœciwoœciach
toksycznych, mog¹cych wchodziæ w reakcjê z wodami gruntowymi i powodowaæ ich zanieczyszczenie,
- zakaz sk³adowania odpadów z etapu budowy linii 400kV,
za wyj¹tkiem mas ziemnych z wykopów pod fundamenty, które
powinny byæ rozplantowane w pierwszej kolejnoœci w obrysie
rzutu s³upów,
b) na terenach posiadaj¹cych ograniczon¹ mo¿liwoœæ
ochrony wód gruntowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami obowi¹zuje zakaz wykorzystywania do ochrony podziemnych
elementów konstrukcji s³upów œrodków chemicznych o w³aœciwoœciach toksycznych, mog¹cych spowodowaæ ska¿enie gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych,
c) na terenach o bardzo korzystnych warunkach glebowych
dla produkcji rolnej na ca³ej trasie przebiegu linii:
- obowi¹zuje maksymalna ochrona warstwy gleby przed fizycznym jej przekszta³ceniem w trakcie posadowienia s³upów,
transportu materia³ów i konstrukcji oraz przejazdów specjalistycznego sprzêtu budowlanego wzd³u¿ trasy przebiegu linii 400 kV,
- nakaz maksymalnej ochrony istniej¹cej obudowy biologicznej (zadrzewieñ i zakrzewieñ) obrze¿y rowów melioracyjnych
i dróg gospodarczych,
- zaleca siê wszelakie prace ziemne prowadziæ w okresie
po zbiorach lub przed zasiewami, w celu minimalizacji strat w
uprawach polowych,
d) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, jakim jest budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 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, a szczególnie spe³niæ
wymagania w zakresie:
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- dopuszczalnych wartoœci sk³adowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego,
- dopuszczalnych wartoœci sk³adowej magnetycznej pola
elektromagnetycznego,
- dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku,
f) na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (pozosta³oœci farb, rozpuszczalników, chemicznych œrodków izolacyjnych
itp.) nale¿y uzyskaæ zezwolenie okreœlone w przepisach szczególnych,
g) usuniêcie pojedynczych drzew, w przypadku kolizji z
projektowan¹ lini¹ 400 kV, na zasadach okreœlonych przepisami szczególnymi,
2) warunki ochrony œrodowiska kulturowego:
a) projekt budowlany inwestycji uzgodniæ z Opolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
b) wszelkie prace ziemne prowadziæ pod nadzorem archeologicznym instytucji lub osoby uprawnionej w tym zakresie, a w przypadku stanowisk archeologicznych po³o¿onych na
trasie przebiegu projektowanej linii 400kV oraz odkrycia nowych obiektów archeologicznych przeprowadziæ badania ratownicze za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace w zabytku i jego otoczeniu,
3) warunki techniczne:
a) 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¿ 1
kV, w tym szczególnie zachowaæ prawid³owe odleg³oœci od innych linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych, obiektów i
urz¹dzeñ budowlanych, drzew, wód itd., w tym szczególnie od :
- istniej¹cej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Blachownia - Studzienna,
b) zapewniæ bezpieczn¹ pracê pod lini¹ maszyn rolniczych i innych urz¹dzeñ,
c) zachowaæ istniej¹ce uzbrojenie terenu na- i podziemne oraz ci¹gi komunikacyjne uk³adu drogowego, w tym szczególnie skrajniê pionow¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz nieprzekraczaln¹ odleg³oœæ obiektów
budowlanych linii 400 kV od :
a) drogi krajowej nr 38 relacji granica pañstwa (Pietrowice) - G³ubczyce - skrzy¿owanie z drog¹ nr 45 (K-KoŸle), droga klasy G (g³ówna) o szerokoœci pasa drogowego 50 m min. 28 m od krawêdzi istniej¹cej jezdni oraz min. 5 m od
granicy pasa drogowego,
b) drogi krajowej nr 40 relacji granica pañstwa - G³ucho³azy - G³ogówek - K-KoŸle - Ujazd, droga klasy G (g³ówna) o
szerokoœci pasa drogowego 50 m - min. 28 m od krawêdzi
istniej¹cej jezdni oraz min. 5 m od granicy pasa drogowego,
c) drogi powiatowej nr 27-410 relacji Urbanowice droga nr 27-409 oraz drogi nr 27-429 relacji D³ugomi³owice droga nr 38 - drogi klasy Z (zbiorcza) o szerokoœci pasa drogowego 30 m - zachowaæ odleg³oœæ min. 15 m od krawêdzi
istniej¹cej jezdni oraz min. 5 m od granicy pasa drogowego,
d) dróg transportu rolnego - zachowaæ odleg³oœæ min.
min. 6,0 m od istniej¹cej granicy pasa drogowego,
e) linii kolejowej nr 137 relacji Legnica - Nysa - Prudnik K-KoŸle - znaczenia pierwszorzêdnego.
2. Po w³¹czeniu do ruchu linii 400kV ustala siê :
1) obowi¹zek wykonania pomiarów kontrolnych elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi w tym zakresie,
bezpoœrednio po pierwszym uruchomieniu linii 400 kV.
3. W trakcie eksploatacji linii 400kV ustala siê :
1) warunki ochrony œrodowiska przyrodniczego:
a) zachowaæ dotychczasowy rolniczy i leœny sposób u¿yt-
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kowania terenów po³o¿onych na trasie przebiegu napowietrznej
linii elektroenergetycznej 400kV, z uwzglêdnieniem lokalizacji
s³upów linii,
b) zapewniæ tak¹ odleg³oœæ przewodów od ziemi, aby wartoœæ pola elektromagnetycznego nie by³a wiêksza ni¿ 10 kV/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 B,
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 wyznaczonych punktach pomiarowych, 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 terenach rolnych po³o¿onych w odleg³oœci 35 m po obu stronach osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV oraz
zakaz lokalizacji budynów mieszkalnych i u¿ytecznoœci publicznej w odleg³oœci mniejszej ni¿ 60 m od osi linii 400 kV.
1. 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 gruntu w zwi¹zku z lokalizacj¹ s³upów linii.
§ 6.1. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ spe³nienia wymagañ, o
których mowa w § 5 ust.1 pkt 1e oraz 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.
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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 linii
400kV oraz 0% dla nieruchomoœci po³o¿onych 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 Reñska Wieœ,
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/23/94 Rady Gminy Reñska Wieœ
z dnia 7 grudnia 1994 roku, w zakresie uregulowanym niniejsz¹
uchwa³¹.
§ 9.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Reñska Wieœ.
§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
w Reñskiej Wsi
Józef Ludwig

22 strony na mapki
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603
ZARZ¥DZENIE NR 101/2001
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2001 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Walcach.

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz.1060) w
zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy w Walcach Nr XXIX/216/01 z
dnia 10 sierpnia 2001 r. zarz¹dzam:
§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy w Walcach:
- w 2 mandatowym Okrêgu wyborczym Nr 6, w którym na
wakuj¹cy mandat wybierany bêdzie 1 radny.

§ 3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoœci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, okreœla kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
WOJEWODA OPOLSKI
Adam PÊZIO£

§ 2. Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ 4 listopada 2001 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Za³¹cznik do
zarz¹dzenia Nr 101/2001
Wojewody Opolskiego
z dnia 17 sierpnia 2001 r.

tabela

Uwaga:
Je¿eli koniec terminu do wykonania czynnoœci okreœlonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzieñ ustawowo wolny od
pracy, to termin up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu /art.205 Ordynacji wyborczej/.
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