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Poz. 648

648
Uchwa³a Nr XL/397/2006
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Powiatu Brzeskiego
Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592),
Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, co nastêpuje:
§ 1.1. Konsultacje z mieszkañcami Powiatu Brzeskiego,
w przypadkach przewidzianych ustaw¹ lub sprawach nale¿¹cych do kompetencji Powiatu, przeprowadza siê na zasadach
i w trybie okreœlonym niniejsz¹ uchwa³¹.
2. Konsultacje maj¹ na celu umo¿liwienie mieszkañcom
Powiatu lub jego czêœci wyra¿enie opinii co do sposobu rozstrzygniêcia okreœlonej sprawy [ */ ].
3. O przeprowadzeniu konsultacji w konkretnej sprawie
rozstrzyga Rada Powiatu Brzeskiego.
§ 2.1. W konsultacjach maj¹ prawo braæ udzia³ osoby stale zamieszka³e na terenie Powiatu [ */ ].
2. Konsultacje polegaj¹ na udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania w zakresie spraw okreœlonych w § 1 albo na
dokonaniu wyboru pomiêdzy zaproponowanymi wariantami.
3. Konsultacje mog¹ obejmowaæ swoim zasiêgiem ca³y
Powiat lub jego czêœæ. W zale¿noœci od zasiêgu maj¹ one charakter: powiatowy - gdy dotycz¹ ca³ego Powiatu, lokalny - gdy
dotycz¹ czêœci Powiatu.
§ 3.1. Konsultacje przeprowadza siê na wniosek:
a) co najmniej 3 radnych Rady Powiatu,
b) komisji Rady Powiatu,
c) Zarz¹du Powiatu,
d) Starosty Powiatu,
e) Rady Powiatu.
2. Rada Powiatu rozpatruje wniosek o przeprowadzeniu
konsultacji, je¿eli wniosek o ich przeprowadzenie spe³nia wymogi uchwa³y okreœlone w § 27 Statutu Powiatu Brzeskiego
oraz dodatkowo zawiera okreœlenie terminu i zasiêgu terytorialnego konsultacji i proponowan¹ formê konsultacji, a ponadto
nie prowadzi do rozstrzygniêæ sprzecznych z prawem.
3. O celowoœci przeprowadzenia konsultacji decyduje
Rada Powiatu, chyba ¿e obowi¹zek ich przeprowadzenia wynika z przepisów prawa.
4. Rada Powiatu nie jest zwi¹zana treœci¹ wniosku, mo¿e
wprowadziæ zmiany lub ¿¹daæ uzupe³nienia wniosku.
§ 4.1. Uchwa³a Rady Powiatu o przeprowadzeniu konsultacji okreœla w szczególnoœci:
a) przedmiot konsultacji,
b) teren objêty konsultacj¹,
c) czas trwania konsultacji,
d) formê konsultacji,
e) termin oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji,
f) pytanie lub pytania konsultacji, albo warianty zaproponowane do wyboru,
g) wzór karty wypowiedzi,
h) zasady finansowania konsultacji, z okreœleniem wysokoœci kwoty przeznaczonej na konsultacje.
2. Rada Powiatu podejmuje uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów w sprawie przeprowadzenia konsultacji lub o odrzuceniu wniosku nie póŸniej ni¿ w terminie dwóch miesiêcy od dnia
z³o¿enia wniosku przez uprawnionych wymienionych w § 3 ust. 1.

3. Odrzucenie wniosku o przeprowadzeniu konsultacji powoduje, ¿e wniosek w tej samej sprawie mo¿e byæ z³o¿ony ponownie nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od dnia jego
poprzedniego rozpatrywania przez Radê Powiatu.
4. Konsultacje s¹ wa¿ne, jeœli wypowie siê w nich co najmniej 30 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
§ 5.1. Uchwa³ê o przeprowadzeniu konsultacji og³asza
siê w prasie lokalnej, internecie, wywiesza siê na tablicach og³oszeñ oraz rozplakatowuje siê na terytorium objêtym konsultacj¹.
2. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi bud¿et Powiatu, chyba ¿e przepisy prawne stanowi¹ inaczej.
§ 6.1. Uzyskane w wyniku przeprowadzonej konsultacji
wyniki przedstawiane s¹ na najbli¿szym posiedzeniu Rady Powiatu po dniu zakoñczenia konsultacji, lecz nie póŸniej ni¿
w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia ich zakoñczenia.
2. Wyniki konsultacji podaje siê do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej i wywieszenia na tablicach og³oszeñ w siedzibie Powiatu i na stronie internetowej.
§ 7.1. Wnioskodawc¹ konsultacji mo¿e byæ równie¿ grupa
5 % mieszkañców Powiatu posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu.
2. Wnioskodawcy zwyk³¹ wiêkszoœci¹ wybieraj¹ pe³nomocnika zwanego dalej inicjatorem konsultacji.
3. Pe³nomocnikiem - inicjatorem konsultacji mo¿e byæ jedynie osoba, której przys³uguje czynne prawo wyborcze do Rady
Powiatu.
4. Inicjator konsultacji powiadamia na piœmie Przewodnicz¹cego Rady Powiatu o inicjatywie przeprowadzenia konsultacji.
5. Powiadomienie powinno zawieraæ:
a) okreœlenie sprawy, w której maj¹ byæ przeprowadzone
konsultacje, pytanie lub pytania albo warianty zaproponowane
do wyboru,
b) wykaz mieszkañców z podaniem: nazwiska, imion adresu zamieszkania i nr PESEL wraz z podpisami z jednoczesnym wskazaniem ich pe³nomocnika jako reprezentanta zwanego inicjatorem konsultacji,
c) uzasadnienie celowoœci przeprowadzenia konsultacji.
§ 8.1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu na najbli¿szej sesji
Rady Powiatu przedstawia Radzie z³o¿one przez inicjatora powiadomienie.
2. Rada Powiatu po zapoznaniu siê z treœci¹ powiadomienia
w formie uchwa³y dokonuje jego akceptacji lub odrzucenia.
3. O decyzji Rady Powiatu jej Przewodnicz¹cy zawiadamia
inicjatora pisemnie w terminie 30 dni od podjêcia uchwa³y.
4. W przypadku odrzucenia powiadomienia ma zastosowanie przepis § 4 ust. 3 niniejszej uchwa³y.
§ 9.1. W przypadku pozytywnej decyzji Zarz¹d Powiatu przygotowuje na sesjê Rady Powiatu projekt uchwa³y w sprawie
przeprowadzenia konsultacji, który przedk³ada na co najmniej
30 dni przed sesj¹ do Przewodnicz¹cego Rady Powiatu.
2. Projekt uchwa³y wymaga uzgodnienia w formie pisemnej z inicjatorem konsultacji.
3. Projekt uchwa³y musi spe³niaæ wymogi okreœlone w § 3
ust. 2 oraz podlega zapisom § 4 ust. 1, 2 i 4 oraz § 5 i 6.
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§ 10.1. Po podjêciu uchwa³y o konsultacji, mo¿e byæ prowadzona kampania konsultacyjna, zwana dalej kampani¹, która
s³u¿y wyjaœnieniu istotnych problemów rozstrzyganych w konsultacjach, treœci postawionych pytañ czy wariantów.
2. Zabrania siê prowadzenia kampanii na terenie Urzêdu
Starostwa i jego oddzia³ów oraz budynków bêd¹cych siedzib¹
jednostek organizacyjnych Powiatu oraz s³u¿b inspekcji i stra¿y.
3. Kampania w innych obiektach, nie wymienionych w punkcie 2, mo¿e byæ prowadzona na zasadach okreœlonych przez w³aœcicieli tych obiektów.
4. Podczas kampanii konsultacyjnej zabrania siê organizowania loterii fantowych, innego rodzaju gier losowych oraz konkursów, w których wygranymi s¹ nagrody pieniê¿ne lub przedmioty o wy¿szej wartoœci od wartoœci przedmiotów zwyczajowo
u¿ywanych w celach reklamowych lub promocyjnych.
5. Umieszczenie plakatów na budynkach lub innych urz¹dzeniach wymaga zgody ich w³aœciciela.

Poz. 648-650

6. Za treœæ plakatów odpowiadaj¹ ich autorzy. Koszt sporz¹dzania plakatów oraz materia³ów informacyjnych innych ni¿
wynikaj¹cych z treœci uchwa³y Rady Powiatu o przeprowadzeniu konsultacji, obci¹¿aj¹ prowadz¹cego kampaniê.
7. Koszt usuniêcia plakatów ponosi prowadz¹cy kampaniê.
§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz
*/ Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-AR-0911-2-9/06 z dnia 6 marca 2006 r.

649
Uchwa³a Nr XXIX/301/06
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 15 lutego 2006 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), Rada Miejska w Grodkowie postanawia, co nastêpuje:
§ 1. W Statucie Gminy uchwalonym uchwa³¹ Nr IV/32/03
Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Grodków, zmienionym uchwa³¹
Nr VII/67/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 wrzeœnia 2003 r.
w sprawie utworzenia so³ectwa i nadania mu statutu oraz wprowadzenia zmian do niektórych uchwa³ - wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w za³¹czniku nr 5 do Statutu Gminy "Wykaz jednostek
organizacyjnych" skreœla siê wiersz 15,
2) w za³¹czniku nr 7 do Statutu Gminy "Regulamin pracy
Komisji Rewizyjnej" skreœla siê § 21.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego, na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim oraz rozplakatowaniu na terenie miasta i wsi
Gminy Grodków.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy
Karol Grzybowski

650
Uchwa³a Nr XXXIV/330/2006
Rady Powiatu Namys³owskiego
z dnia 8 lutego 2006 r.
w sprawie zasad umarzania nale¿noœci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, przypadaj¹cych Powiatowi Namys³owskiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym,
oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noœci a tak¿e wskazanie organu do tego uprawnionego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z póŸn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Rada Powiatu Namys³owskiego uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Uchwa³a okreœla szczegó³owe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu sp³aty i rozk³adania na raty nale¿noœci

pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póŸn. zm.), przypadaj¹cych Powiatowi Namys³owskiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej wierzytelnoœciami
wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej, zwanych dalej
d³u¿nikami oraz organ uprawniony do udzielania tych ulg.
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§ 2.1. Wierzytelnoœæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oœci lub
w czêœci, je¿eli jest to uzasadnione wa¿nym interesem d³u¿nika
lub interesem publicznym, a w szczególnoœci:
1) wierzytelnoœci nie œci¹gniêto w toku zakoñczonego postêpowania egzekucyjnego, postêpowania likwidacyjnego lub
upad³oœciowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) œci¹gniêcie wierzytelnoœci zagra¿a egzystencji d³u¿nika,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoœci, lub postêpowanie
egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
2. Umorzenie, w przypadkach okreœlonych w ust. 1 pkt 1, 3
i 4, mo¿e nast¹piæ na uzasadniony wniosek d³u¿nika, a w przypadkach okreœlonych w pkt 1, 2 i 4 - równie¿ z urzêdu.
3. Umorzenie wierzytelnoœci, za któr¹ odpowiada solidarnie wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ gdy okolicznoœci
uzasadniaj¹ce umorzenie zachodz¹ co do wszystkich d³u¿ników.
§ 3.1. W przypadkach uzasadnionych wa¿nym interesem
prywatnym lub interesem publicznym mo¿na, na wniosek d³u¿nika, odroczyæ termin zap³aty ca³oœci lub czêœci wierzytelnoœci
lub roz³o¿yæ p³atnoœæ ca³oœci lub czêœci wierzytelnoœci na raty,
bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes powiatowej jednostki organizacyjnej.
2. Od wierzytelnoœci, której termin zap³aty odroczono lub roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê za okres od wydania
uchwa³y do up³ywu terminu zap³aty okreœlonego w uchwale.
3. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wysokoœci
rat ustalonych w uchwale, pozosta³a do sp³aty wierzytelnoœæ staje siê
natychmiast wymagalna wraz z odsetkami nale¿nymi za zw³okê,
w tym równie¿ z odsetkami, o których mowa w ust. 2.
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§ 4.1. Do umarzania wierzytelnoœci oraz udzielania innych ulg uprawniony jest Zarz¹d Powiatu Namys³owskiego.
2. Organ w³aœciwy do umarzania wierzytelnoœci jest równie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych nale¿noœci
ubocznych.
3. Umarzanie wierzytelnoœci oraz udzielanie innych ulg
nastêpuje odpowiednio w drodze uchwa³y Zarz¹du Powiatu
Namys³owskiego.
§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Namys³owskiego.
§ 6. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego, na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego
w Namys³owie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu
Namys³owskiego: www.namyslow.pl.
§ 7. Uchyla siê uchwa³ê Nr VI/71/2003 Rady Powiatu Namys³owskiego z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoœci powiatowych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noœci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
oraz udzielanie innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noœci a tak¿e
wskazanie organów do tego uprawnionych.
§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Namys³owskiego
Antoni P³ócienniczak
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Uchwa³a Nr XXXIII/395/2006
Rady Gminy Olszanka
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Olszanka

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŸn. zm.), Rada Gminy Olszanka uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Konsultacje z mieszkañcami Gminy Olszanka, zwane
dalej konsultacjami, przeprowadza siê w przypadkach przewidzianych w ustawach oraz w innych sprawach wa¿nych dla Gminy Olszanka, w celu poznania opinii mieszkañców, co do sposobu rozstrzygniêcia sprawy poddanej konsultacji.
§ 2. 1. Konsultacje nale¿y przeprowadziæ z uprawnionymi
mieszkañcami obszaru, których przedmiotowa sprawa dotyczy.
2. Uprawnionymi do udzia³u w konsultacjach s¹ osoby [ */ ],
których miejsce zamieszkania znajduje siê na obszarze objêtym
konsultacjami.
§ 3.1. Konsultacje mog¹ mieæ zasiêg gminny, mog¹ byæ
ograniczone do terenu jednej lub kilku jednostek pomocniczych.
2. W szczególnych przypadkach ograniczenie obszaru mo¿e
dotyczyæ czêœci jednostki pomocniczej.

§ 4. Konsultacje zarz¹dza:
1/ Wójt Gminy Olszanka - w przypadku, gdy wymóg konsultacji wynika z przepisów prawa,
2/ Rada Gminy Olszanka - w innych sprawach wa¿nych
dla Gminy Olszanka.
§ 5.1. Wójt Gminy Olszanka jest organizatorem konsultacji, który ka¿dorazowo w drodze zarz¹dzenia okreœla termin, formê, zasiêg oraz inne szczegó³y przeprowadzenia konsultacji.
2. Wójt Gminy Olszanka wyznacza i upowa¿nia pracownika Urzêdu Gminy Olszanka do wykonania wszystkich czynnoœci
zwi¹zanych z przygotowaniem konsultacji oraz przeprowadzenia konsultacji.
3. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Olszanka
mo¿e powo³aæ zespó³ do wykonania czynnoœci, o których mowa
w ust. 2.
§ 6. 1. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone w nastêpuj¹cych formach:
1/ bezpoœrednich spotkañ z mieszkañcami - na zebraniach organów uchwa³odawczych jednostek pomocniczych,
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2/ ankiet - polegaj¹cych na przekazaniu przez Wójta Gminy
pisemnego zapytania, zwieraj¹cego problematykê objêt¹ przedmiotem konsultacji, pouczenie co do sposobu ich wype³nienia
oraz przekazania wype³nionych ankiet.
2. Mo¿liwe jest ³¹czenie formy ankiety z bezpoœrednim spotkaniem mieszkañców, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
§ 7.1. Wójt Gminy Olszanka zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami najpóŸniej na 7 dni przed
ich terminem poprzez:
1/ umieszczenie informacji na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy Olszanka,
2/ umieszczenie informacji na tablicach og³oszeñ jednostek pomocniczych, na terenie objêtym konsultacjami,
3/ umieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzêdu Gminy Olszanka.
2. Informacja o konsultacjach mo¿e zostaæ opublikowana
w prasie lokalnej.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególnoœci:
1/ okreœlenie zasiêgu terytorialnego prowadzonej konsultacji,
2/ okreœlenie przedmiotu konsultacji,
3/ okreœlenie formy konsultacji,
4/ termin rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji.
§ 8.1. Zebranie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, jest
wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 20% osób uprawnionych do udzia³u w zebraniu.
2. W razie braku quorum okreœlonego w ust. 1, nastêpne
zebranie odbywa siê w tym samym terminie, po up³ywie 30 minut.
Zebranie jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 10%
osób uprawnionych do udzia³u w zebraniu.
§ 9. 1. Zebranie otwiera i prowadzi przewodnicz¹cy zebrania, którym jest Wójt Gminy Olszanka lub upowa¿niony przez Wójta Gminy pracownik Urzêdu Gminy Olszanka.
2. Przewodnicz¹cy zebrania informuje mieszkañców o sprawie bêd¹cej przedmiotem konsultacji i mo¿liwych rozwi¹zaniach.
3. Opinie w konsultowanej sprawie mieszkañcy wyra¿aj¹
w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 10. Z zebrania mieszkañców, wyznaczony przez Wójta
Gminy Olszanka pracownik Urzêdu Gminy sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy w szczególnoœci:
1/ datê zebrania,
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2/ listê obecnoœci,
3/ stwierdzenie wa¿noœci zebrania,
4/ przebieg dyskusji - konsultacji,
5/ wyniki przeprowadzonego g³osowania w sprawie
przedmiotu konsultacji z wyszczególnieniem liczby g³osów za,
przeciw, wstrzymuj¹cych siê.
6/ podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.
§ 11.1. Konsultacje, przeprowadzone w formie ankiet,
s¹ wa¿ne, je¿eli weŸmie w nich udzia³ co najmniej 20% ogó³u
uprawnionych, o których mowa w § 2.
2. W przypadku konsultacji w formie ankiet, za przyjêt¹
uznaje siê opiniê, za któr¹ opowiedzia³a siê wiêkszoœæ ankietowanych.
3. Z przeprowadzonych konsultacji, o których mowa
w ust. 1, sporz¹dza siê stosowny protokó³.
§ 12.1. Konsultacje dotycz¹ce wszystkich mieszkañców
Gminy Olszanka uwa¿a siê za dokonane, je¿eli zosta³y przeprowadzone we wszystkich jednostkach pomocniczych,
a w przypadku okreœlonym w § 3 je¿eli zosta³y przeprowadzone na ca³ym terenie, do którego zosta³y ograniczone.
2. Za przyjête uznaje siê opinie, za którymi opowiedzia³a
siê w g³osowaniu lub ankietach wiêkszoœæ mieszkañców jednostek pomocniczych z terenu objêtego konsultacjami.
§ 13. Z przeprowadzonych konsultacji nale¿y sporz¹dziæ sprawozdanie, w terminie 7 dni od daty zakoñczenia konsultacji.
§ 14. Wyniki konsultacji przedstawiane s¹ organowi, który
konsultacje zarz¹dzi³ oraz podawane s¹ do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Olszanka.
§ 16. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz
*/ Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN. III-AR-0911-1-52/06 z dnia 6 marca 2006 r.
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Uchwa³a Nr LVIII/649/06
Rady Miasta Opola
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy pó³nocnej
- ulicy Pó³nocnej w Opolu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz w zwi¹zku
z uchwa³¹ Nr XVIII/148/03 Rady Miasta Opola z dnia 18 wrzeœnia 2003 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w rejonie obwodnicy pó³nocnej - ulicy Pó³nocnej w Opolu, po
stwierdzeniu zgodnoœci projektu planu ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Opola przyjêtym uchwa³¹ Nr XXXVII/505/01 Rady Miasta Opola
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z dnia 22 lutego 2001 r. oraz ze zmian¹ Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opole
- uchwa³a Nr LIV/602/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada
2005 r. - Rada Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:
Dzia³ I
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy pó³nocnej - ul. Pó³nocnej w Opolu, przedstawiony w tekœcie uchwa³y i w rysunku na
mapie w skali 1 : 2000, zwany dalej planem.
§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie obwodnicy pó³nocnej - ul. Pó³nocnej w Opolu
zawiera:
1) czêœæ tekstow¹ planu stanowi¹c¹ treœæ uchwa³y,
2) czêœæ graficzn¹, sporz¹dzon¹ z wykorzystaniem urzêdowych kopii map zasadniczych, zawieraj¹c¹ jako za³¹cznik do
uchwa³y, rysunek planu w granicach opracowania, w skali
1: 2000 - za³¹cznik nr 1,
3) rozstrzygniêcia stanowi¹ce za³¹czniki do uchwa³y:
a) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - za³¹cznik nr 2,
b) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - za³¹cznik nr 3.
§ 3. Okreœlenia i nazwy stosowane w planie oznaczaj¹:
1. Wed³ug definicji rozwiniêtych poni¿ej:
1) plan - ustalenia dotycz¹ce terenów po³o¿onych w obszarze okreœlonym w § 1 uchwa³y,
2) uchwa³a - niniejsza uchwa³a Rady Miasta Opola,
3) rysunek planu - rysunek planu na mapie w skali 1 : 2000,
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y,
4) przepisy odrêbne - aktualne w momencie realizacji
uchwa³y przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy
bran¿owe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych,
5) przeznaczenie podstawowe - rodzaj funkcji terenu wraz
z urz¹dzeniami budowlanymi i obiektami towarzysz¹cymi, która
powinna przewa¿aæ na danym terenie lub dzia³ce, jest okreœlona symbolem literowym i wyznaczona obowi¹zuj¹cymi lub orientacyjnymi liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu,
6) przeznaczenie towarzysz¹ce - rodzaj przeznaczenia
(funkcji) terenu innego ni¿ podstawowe, które uzupe³nia lub
wzbogaca funkcjê podstawow¹ danego terenu lub obiektu i jest
okreœlone symbolem literowym w nawiasach lub liniami rozgraniczaj¹cymi wewnêtrznego podzia³u,
7) urz¹dzenia budowlane - obiekty i urz¹dzenia techniczne oraz infrastruktura sieciowa, przy³¹cza i urz¹dzenia instalacyjne, przejazdy, place manewrowe i postojowe, parkingi, ogrodzenia, place pod œmietniki, zasobniki odpadów zapewniaj¹ce
mo¿liwoœæ u¿ytkowania terenu lub obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w planie,
8) obiekty towarzysz¹ce - budynki pomocnicze, gospodarcze, gara¿e, wiaty, myjnie, zak³adowe dystrybutory paliw, kontenerowe stacje transformatorowe, obiekty ma³ej architektury
oraz inne obiekty pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec funkcji podstawowych lub towarzysz¹cych terenu lub budynku,
9) przestrzeñ publiczna - tereny w obrêbie linii rozgraniczenia drogi, ulicy, skrzy¿owania lub wêz³a drogowego, placu,
strefy g³ównych parkingów publicznych, wydzielonego ci¹gu pieszego, œcie¿ki rowerowej, a tak¿e terenów us³ug publicznych,
zieleni publicznej lub izolacyjnej,
10) linie zabudowy - linie regulacyjne okreœlaj¹ce obszar
w granicach podstawowego przeznaczenia terenu, na którym
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dopuszcza siê wznoszenie budynków oraz okreœlonych w ustaleniach planu obiektów i budowli naziemnych nie bêd¹cych liniami przesy³owymi i sieciami uzbrojenia terenu - linie zabudowy s¹ okreœlone rysunkowo lub wymiarowo na rysunku planu
i w tekœcie planu.
Rodzaj linii zabudowy i ich okreœlenie plan ustala nastêpuj¹co:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, tj. okreœlaj¹ce najmniejsz¹, dopuszczon¹ planem odleg³oœæ od ulicy lub granicy
dzia³ki, której nowoprojektowany lub rozbudowywany budynek
nie mo¿e przekroczyæ licem zasadniczej bry³y z wyj¹tkiem elementów wymienionych pod liter¹ c,
b) dopuszcza siê przekroczenie linii zabudowy przez okapy i gzymsy budynku o nie wiêcej ni¿ 1,0 m, a przez takie elementy budynku jak: balkony, galerie, wykusze, zadaszone pochylnie, rampy i schody zewnêtrzne o nie wiêcej ni¿ 2,0 m,
c) istniej¹c¹ liniê zabudowy na przeznaczonej do zabudowy dzia³ce wyznaczaj¹ lica zasadniczej bry³y dwu s¹siednich
istniej¹cych budynków usytuowanych w tej samej, zgodnej
z przepisem odrêbnym odleg³oœci od linii rozgraniczaj¹cej ulicy
lub krawêdzi jezdni, albo w przypadku nierównej odleg³oœci budynków od ulicy, liniê zabudowy wyznacza istniej¹cy budynek
bardziej oddalony od pasa ulicy lub drogi,
d) w przypadkach nie objêtych regulacj¹ planu i wyjaœnieniami przedstawionymi w lit. b i c ustalenie linii zabudowy nale¿y
dokonaæ w drodze indywidualnej analizy i uzasadniæ w projekcie budowlanym,
11) us³ugi - ogólnodostêpny budynek u¿ytecznoœci publicznej, zespó³ budynków, budowli lub teren przeznaczony do wykonywania funkcji: administracji, obs³ugi bankowej, poczty, ochrony i stra¿y, telekomunikacji, handlu, gastronomii, rzemios³a, kultury, sportu, rekreacji, a tak¿e zdrowia, nauki i oœwiaty oraz innych funkcji spo³ecznych,
12) mieszkanie towarzysz¹ce - mieszkanie lub apartament s³u¿bowy, dopuszczone przepisem odrêbnym, pe³ni¹ce
s³u¿ebn¹ funkcjê wobec podstawowego przeznaczenia terenu
lub obiektu, w tym równie¿ pomieszczenia mieszkalne przeznaczone dla w³aœcicieli i pracowników zak³adów produkcyjnych
i us³ugowych oraz pracowników us³ug zdrowia, nauki i oœwiaty,
13) lokal u¿ytkowy - czêœæ budynku, wydzielona sta³ymi
przegrodami budowlanymi, nie bêd¹ca mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym lub gospodarczym, przeznaczona na cele
prowadzenia us³ug, wytwórczoœci lub innej dzia³alnoœci gospodarczej,
14) wskaŸnik zabudowania dzia³ki - wartoœæ liczbowa
stosunku powierzchni ogólnej rzutów przyziemia, liczonej w obrysie zewnêtrznym murów wszystkich obiektów zlokalizowanych
na dzia³ce lub terenie, do powierzchni dzia³ki lub terenu,
15) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - wartoœæ liczbowa stosunku powierzchni zabudowanej i nawierzchni utwardzonych na dzia³ce lub terenie do powierzchni dzia³ki
lub terenu; powierzchniê biologicznie czynn¹ nale¿y zagospodarowaæ jako grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ lub wodê powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej,
16) odleg³oœci i strefy ograniczeñ zabudowy lub u¿ytkowania - ograniczenia wywo³ane obecnoœci¹ lub dzia³aniem istniej¹cych i planowanych funkcji terenu, urz¹dzeñ i sieci technicznych, wymagaj¹ce zachowania odleg³oœci od innych funkcji
lub terenów stosownie do wymaganych standardów technicznych,
17) zagro¿enia i uci¹¿liwoœci - zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla pobytu ludzi w budynku lub na otaczaj¹cym terenie, przekraczaj¹ce standardy okreœlone w przepisach odrêbnych, w szczególnoœci: szkodliwe promieniowanie i oddzia³ywanie pól elektromagnetycznych, ha³as
i wibracje, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu, wód, zalewanie wodami,
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18) œrodowisko - ogó³ elementów przyrodniczych, w tym
tak¿e przekszta³conych w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka, a w szczególnoœci: powierzchniê ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzêta i roœliny, krajobraz oraz klimat,
19) znacz¹ce oddzia³ywanie na œrodowisko - nale¿y
przez to rozumieæ oddzia³ywania rodzaju przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, które wymagaj¹ obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko oraz oddzia³ywania rodzaju przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko
mo¿e byæ wymagany, wg przepisów odrêbnych Prawa ochrony
œrodowiska,
20) korytarz radiolinii - nale¿y przez to rozumieæ zastrze¿ony korytarz powietrzny dla radiolinii relacji Opole - Brzeg, od
stacji Opole SRL o wspó³rzêdnych 17 E 12' 52", 50 N 39' 45",
azymut 3050, limitowany poziomem zawieszenia anten parabolicznych; w korytarzu ochronie podlega przestrzeñ tzw. I strefy
Fresnela o promieniu ok. 10 m od osi radiolinii na wysokoœci od
60,0 m do 72,0 m ntp. stacji - ustalona szerokoœæ korytarza na
powierzchni terenu mierzona osiowo od osi radiolinii w pasie
terenu o szerokoœci 100,0 m.
2. Pojêcia i okreœlenia niezdefiniowane w ust. 1 nale¿y
rozumieæ zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi ustawami: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane oraz przepisami odrêbnymi ustaw zwi¹zanych z planowaniem przestrzennym i przepisami wykonawczymi tych ustaw.
Dzia³ II
Ustalenia ogólne
Rozdzia³ 1
Ogólne ustalenia planu
§ 4.1. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi
ogó³em: 171, 50 ha.
2. Plan przeznacza na cele nierolnicze i nieleœne grunty
rolne i leœne o ³¹cznej powierzchni ok. 156, 00 ha.
1) grunty rolne i leœne posiadaj¹ce poprzednio wyra¿on¹
zgodê na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleœne, w tym:
a) grunty rolne III i IV klasy bonitacyjnej o powierzchni 86,37 ha,
b) grunty rolne i leœne V i VI klasy bonitacyjnej o powierzchni
43,11 ha;
2) grunty rolne, dla których zgoda na przeznaczenie na
cele nierolnicze i nieleœne zosta³a wyra¿ona w trybie opracowania niniejszego planu - grunty rolne IV klasy bonitacyjnej o powierzchni 26,525 ha.
3. Przeznaczenie gruntów rolnych i leœnych na cele nierolnicze i nieleœne, wymagaj¹ce zgody dla gruntów wymienionych
w ust. 2, zosta³o dokonane w trybie opracowania planów miejscowych w oparciu o przepisy o ochronie gruntów rolnych i leœnych na podstawie:
1) decyzji wyra¿onych dotychczas dla miejscowych planów miasta Opola, które utraci³y moc, obejmuj¹cych tak¿e teren
niniejszego projektu planu:
a) Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej
Nr GZU.Sd.0601/Z-531001/3/83 z dnia 9 lutego 1983 r. wyra¿aj¹cej zgodê na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych: klasy IIIb o powierzchni 14,20 ha, klasy IVa o powierzchni 52,47 ha, klasy IVb o powierzchni 19,70 ha przeznaczonych pod budowê osiedla "ROD£O PÓ£NOC II" w Opolu,
b) Wojewody Opolskiego Nr R8.PGG.Op.4410/7/84 z dnia
22 sierpnia 1984 r. wyra¿aj¹cej zgodê na zmianê przeznaczenia
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Opola, gruntów rolnych i leœnych klasy V i VI o ³¹cznej
powierzchni 1032,26 ha na cele nierolnicze i nieleœne, w granicach oznaczonych na za³¹czniku graficznym stanowi¹cym integraln¹ czêœæ tej decyzji,
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c) Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej
Nr GZU.Og-0602/Z-53101/93 z dnia 15 wrzeœnia 1993 r. na nierolnicze przeznaczenie gruntów rolnych klasy III o powierzchni
58,03 ha i gruntów klasy IV o powierzchni 110,37 ha w granicach
planu Opola z 1993 roku,
d) Wydzia³u Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami,
Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu Nr G.II.6016/Ud/1/94 z dnia
20 czerwca 1994 r. na nierolnicze przeznaczenie u¿ytków rolnych klas V o powierzchni 21,85 ha, u¿ytków rolnych klas VI
o powierzchni 18,81 ha, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych
/Lz/ o powierzchni 0,06 ha, gruntów leœnych /Ls/, stanowi¹cych
w³asnoœæ osób prywatnych o powierzchni 0,55 ha, gruntów rolnych zabudowanych /B/R/ o powierzchni 15,76 ha oraz gruntów
pod drogami wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych /dr/R/
o powierzchni 0,16 ha;
2) decyzji wyra¿onej do niniejszego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego SAG Opole dla gruntów rolnych klasy IV o ³¹cznej powierzchni 26, 525 ha, które nie zosta³y
dotychczas objête wymaganymi zgodami:
- decyzja Wojewody Opolskiego Nr ŒR.V-KK-7711/01/05
z dnia 20 stycznia 2005 r. wyra¿aj¹ca zgodê na zmianê przeznaczenia w ww. planie gruntów rolnych klasy IV o ³¹cznej powierzchni
26,525 ha na cele nierolnicze.
4. Ustaleniami obowi¹zuj¹cymi planu s¹:
1) ustalenia tekstu uchwa³y,
2) oznaczenia rysunku planu wniesione na mapê oraz
wyszczególnione i opisane w wykazie oznaczeñ na rysunku planu, obejmuj¹ce:
a) granice: administracyjn¹ miasta Opola i granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
(funkcjach) - œciœle okreœlone,
c) linie podzia³u wewnêtrznego terenów - œciœle okreœlone,
d) przeznaczenie terenów o ró¿nym sposobie u¿ytkowania, oznaczone symbolami literowymi i wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi,
e) przeznaczenie terenów, obiektów i urz¹dzeñ liniowych
infrastruktury technicznej oraz trasy infrastruktury ustalone w planie,
f) oznaczenie terenu okreœlone numerem porz¹dkowym,
g) symbol lub symbole literowe, okreœlaj¹ce rodzaje przeznaczenia podstawowego terenów lub symbole umieszczone
w nawiasach, okreœlaj¹ce rodzaje przeznaczenia towarzysz¹cego terenów,
h) linie zabudowy - nieprzekraczalne,
i) zasady podzia³u terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, okreœlone orientacyjnymi liniami wewnêtrznego podzia³u,
j) strefy ograniczeñ zabudowy od linii elektroenergetycznych wysokiego i œredniego napiêcia,
k) przebieg i parametry korytarza radiolinii,
l) obiekty zabytkowe, chronione planem lub wpisane do
gminnej ewidencji zabytków,
m) strefa ochrony krajobrazu wokó³ terenu skansenu.
5. Oznaczenia niewymienione w ust. 4 pkt 2 oraz oznaczenia informacyjne na rysunku planu nie stanowi¹ obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu i maj¹ znaczenia postulatywne lub informacyjne.
6. Tereny planowanego przeznaczenia oznaczone wg zasad § 5 dwoma lub kilkoma symbolami, oddzielonymi przecinkiem, mog¹ byæ przeznaczone pod ka¿d¹ z okreœlonych funkcji
lub wszystkie funkcje w dowolnych proporcjach zajêcia terenu
pod warunkiem zachowania pozosta³ych zasad zagospodarowania terenu ustalonych niniejszym planem.
7. Dopuszcza siê dokonywanie wydzieleñ geodezyjnych,
w tym wtórnych podzia³ów dzia³ek zabudowy produkcyjnej i us³ugowej oraz ulic klasy KD-D i KD-W, w miejscach innych ni¿ zosta³y okreœlone na rysunku planu orientacyjnymi liniami rozgraniczaj¹cymi lub orientacyjnymi liniami wewnêtrznego podzia³u,
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pod warunkiem: zachowania ustalonego planem przeznaczenia terenu, zapewnienia dostêpu do drogi (ulicy) publicznej ka¿dej z wydzielanych nieruchomoœci oraz spe³nienia obowi¹zuj¹cych warunków jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, a tak¿e zapewnienie ustalonej planem iloœci miejsc
postojowych na ka¿dej z dzia³ek.
8. Dopuszcza siê zmianê ustalonego planem przebiegu
ulic klasy KD-D i KD-W okreœlonych orientacyjnymi liniami rozgraniczaj¹cymi, pod warunkiem przedstawienia projektu zagospodarowania terenu inwestycji, powoduj¹cego i uzasadniaj¹cego koniecznoœæ takiej zmiany przebiegu ulicy lub drogi na
ca³ym jej odcinku od wlotu do wylotu wraz z przebiegami sieci
infrastruktury technicznej i ustaleniem ewentualnych tras zamiennych dla sieci tranzytowych, szczególnie sieci kanalizacyjnych.
9. Ustalone planem nieprzekraczalne linie zabudowy
w przypadku zmienionego przebiegu ulicy klasy KD-D i KD-W,
dokonanego w trybie okreœlonym w ust. 8, otrzymuj¹ wówczas
kszta³t dostosowany do nowego przebiegu tej ulicy.
10. Ustala siê w obszarze planu lokalizacjê przedsiêwziêæ
zaliczanych do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których obowi¹zek opracowania raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko mo¿e byæ wymagany.
11. Ustala siê zakaz lokalizacji w obszarze planu, przedsiêwziêæ zaliczonych do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko i wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony œrodowiska, za wyj¹tkiem
inwestycji celu publicznego w zakresie elementów uk³adu komunikacyjnego, sieci urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej oraz instalacji radiokomunikacyjnych, podlegaj¹cych
budowie, przebudowie i rozbudowie w obszarze planu.
12. Ustala siê, za wyj¹tkiem terenu 9-MW, zakaz lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej w obszarze planu; dopuszcza siê pojedyncze mieszkania towarzysz¹ce dla w³aœciciela lub osób
dozoruj¹cych obiekt.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie terenów
§ 5. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje podstawowego przeznaczenia terenu lub przeznaczenia towarzysz¹cego - oznaczonego w nawiasach:
1) tereny techniczno - produkcyjne - PP, PS,
2) tereny us³ug i us³ug publicznych -U, UP,
3) tereny us³ug handlu w obiektach o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2 - UC,
4) tereny i obiekty obs³ugi komunikacji i transportu samochodowego - KS, KT,
5) teren zabudowy mieszkaniowej - MW,
6) tereny zieleni i lasów oraz wód: cieków i rowów - ZZ, ZI,
(ZK), ZD, ZC, (ZP), ZL, (ZL), WS, (WSr),
7) tereny komunikacji - tereny publiczne:
drogi, ulice - KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D1, KD-D2,
8) ci¹gi komunikacyjne - tereny publiczne:
ci¹gi piesze, œcie¿ki rowerowe - (KD-X), (KD-R),
9) tereny komunikacji wewnêtrznej:
drogi wewnêtrzne, zak³adowe, strefy g³ównych parkingów
- KD-W, (KP),
10) tereny i obiekty infrastruktury technicznej - Kps, Egpz,
(Et), (Tk).
§ 6. Ustalone planem rodzaje przeznaczenia terenów obejmuj¹:
1. Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej - oznaczone symbolami - PP, PS, przez co rozumie siê obszary przeznaczone pod:
1) PP - tereny zabudowy produkcyjno - technicznej jako
przeznaczenie podstawowe - tereny pod nastêpuj¹ce dzia³alno-
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œci: przemys³ i wytwórczoœæ, montownie przemys³owe, bazy
i us³ugi budowlane, bazy gospodarki materia³owej, rzemios³a
produkcyjnego i wytwórczego, przemys³u i przetwórstwa spo¿ywczego wraz z obiektami towarzysz¹cymi, urz¹dzeniami budowlanymi, parkingami i zieleni¹,
2) PS - tereny sk³adów i magazynów jako przeznaczenie
podstawowe - tereny pod nastêpuj¹ce dzia³alnoœci: sk³ady celne, bazy logistyczne, sk³ady hurtowe, bazy sk³adowania, magazynowania, prze³adunku i dystrybucji towarów wraz z obiektami towarzysz¹cymi i urz¹dzeniami budowlanymi, parkingami i zieleni¹.
2. Tereny zabudowy us³ugowej - oznaczone symbolami U, UC, UP, przez co rozumie siê obszary przeznaczone pod:
1) U - tereny us³ug jako przeznaczenie podstawowe - tereny us³ug nie powoduj¹cych zagro¿eñ i uci¹¿liwoœci obejmuj¹cych obiekty wolnostoj¹ce, lokale lub urz¹dzenia przeznaczone
do wykonywania funkcji us³ugowych we wszelkich dziedzinach
w zakresie, np.: handlu detalicznego, gastronomii, rzemios³a
us³ugowego, a tak¿e us³ugi administracji gospodarczej, bankowe, ³¹cznoœci, hotelowe, zdrowia, rozrywki i rekreacji oraz inne
us³ugi towarzysz¹ce funkcjom podstawowym wraz z obiektami towarzysz¹cymi, urz¹dzeniami budowlanymi, parkingami i zieleni¹,
2) UP - tereny us³ug publicznych jako przeznaczenie podstawowe - tereny us³ug przeznaczonych do spe³niania funkcji
u¿ytecznoœci publicznej w ró¿nych dziedzinach dzia³alnoœci
o charakterze ogólnospo³ecznym, takich jak np.: stra¿ po¿arna,
policja, stra¿ celna, oœrodki i zak³ady szkoleniowe i oœwiatowe,
opieki zdrowotnej i spo³ecznej, itp. us³ugi obejmuj¹ce obiekty
wolnostoj¹ce, lokale lub urz¹dzenia wraz z obiektami towarzysz¹cymi, urz¹dzeniami budowlanymi, parkingami i zieleni¹,
3) UC - tereny us³ug handlowych w obiektach o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2 jako przeznaczenie podstawowe
wraz z obiektami towarzysz¹cymi, urz¹dzeniami budowlanymi,
parkingami i zieleni¹.
3. Tereny zabudowy obs³ugi komunikacji i transportu
samochodowego, oznaczone symbolami - KS, KT, przez co rozumie siê obszary przeznaczone pod:
1) KS - tereny obs³ugi komunikacji jako przeznaczenie podstawowe lub towarzysz¹ce: stacje paliwowe, stacje obs³ugi samochodów, stacje diagnostyczne, warsztaty napraw wraz
z obiektami towarzysz¹cymi, urz¹dzeniami budowlanymi, parkingami i zieleni¹,
2) KT - tereny obs³ugi transportu jako przeznaczenie podstawowe: bazy transportowe, zajezdnie autobusów, samochodów ciê¿arowych lub dostawczych wraz z towarzysz¹cymi us³ugami, stacjami diagnostyki i obs³ugi samochodów, warsztatami napraw i stacjami paliwowymi, gara¿ami oraz z obiektami towarzysz¹cymi, urz¹dzeniami budowlanymi, parkingami i zieleni¹.
4. Teren zabudowy mieszkaniowej - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe, oznaczony symbolem - MW, przez co
rozumie siê teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowany wolnostoj¹cym dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym 4 - mieszkaniowym oraz parterowymi budynkami gospodarczymi, wraz z obiektami towarzysz¹cymi i urz¹dzeniami budowlanymi, u¿ytkowany i przeznaczony planem na
cele mieszkaniowe, mo¿liwy do zmiany sposobu u¿ytkowania
budynku na lokale u¿ytkowe o funkcji us³ugowej niepowoduj¹ce zagro¿enia i uci¹¿liwoœci dla funkcji mieszkaniowej.
5. Tereny zieleni i wód - ustala siê jako przeznaczenie
podstawowe lub towarzysz¹ce tereny oznaczone symbolami ZZ, ZI, (ZK), ZD, ZC, (ZP), ZL, (ZL), WS, (WSr), przez co rozumie
siê obszary u¿ytkowane lub przeznaczone pod:
1) ZZ - przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urz¹dzonej, alei zadrzewionej w ci¹gu ulicy Pó³nocnej, zadrzewieñ
alejowych wzd³u¿ rowów, grup starodrzewu oraz zieleni nieurz¹dzonej ustalonej planem,
2) ZI - przeznaczenie podstawowe lub towarzysz¹ce - tereny zieleni izolacyjnej zak³adanej przy wêz³ach i wzd³u¿ ci¹gów
dróg i ulic,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18

- 982 -

3) (ZK) - przeznaczenie towarzysz¹ce - tereny zieleni izolacyjnej formowane jako os³ony przeciw ha³asowi komunikacyjnemu lub dodatkowo wyposa¿ane w urz¹dzenia budowlane t³umi¹ce ha³as i zak³adane przy wêz³ach i wzd³u¿ ci¹gów dróg i ulic
w miejscach wymagaj¹cych ochrony akustycznej, potwierdzonej
pomiarami ha³asu dla terenów przeznaczenia podstawowego
z pomieszczeniami na sta³y pobyt ludzi,
4) ZD - przeznaczenie podstawowe - tereny ogrodów dzia³kowych - istniej¹cych, zainwestowanych wraz z obiektami towarzysz¹cymi, urz¹dzeniami budowlanymi i zieleni¹; mo¿liwoœæ
zmiany przeznaczenia terenu ogrodów dzia³kowych na tereny
us³ug - U, w rodzaju: rekreacji, sportu, gastronomii i handlu,
5) ZC - przeznaczenie podstawowe - teren nieczynnego
zabytkowego cmentarza rodziny von Eynern wraz z zieleni¹ - starodrzewem,
6) (ZP) - przeznaczenie towarzysz¹ce - teren zieleni publicznej urz¹dzonej przy cmentarzu,
7) ZL, (ZL) - przeznaczenie podstawowe i towarzysz¹ce tereny lasów - istniej¹cych grup starodrzewu i enklaw leœnych na
gruntach leœnych okreœlonych planem,
8) WS - przeznaczenie podstawowe - tereny melioracji
wodnych podstawowych - cieku Ryjec z istniej¹cymi szpalerami
zieleni wysokiej oraz zieleni¹ ustalon¹ planem,
9) (WSr) - przeznaczenie podstawowe lub towarzysz¹ce tereny melioracji wodnych szczegó³owych - rowów istniej¹cych
i planowanych, z istniej¹cymi szpalerami zieleni wysokiej oraz
zieleni¹ ustalon¹ planem.
6. Tereny komunikacji publicznej - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - tereny oznaczone symbolami KD-GP,
KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D1, KD-D2, KD-X, KD-R, stanowi¹ce wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi pasy terenu - dróg, ulic i ci¹gów, przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów samochodowych, ruchu pieszych i rowerów, wraz z urz¹dzeniami budowlanymi i wyposa¿eniem obejmuj¹cym m.in.: wiadukty, jezdnie, zatoki,
chodniki, œcie¿ki rowerowe, zieleñ, okreœlonymi w przepisie odrêbnym i zwi¹zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
(drogi), a na terenach zabudowy i obs³ugi bezpoœredniego otoczenia, równie¿ umieszczania urz¹dzeñ technicznych niezwi¹zanych wy³¹cznie z gospodark¹ drogow¹ i obs³ug¹ ruchu pojazdów
i pieszych (ulice) - przez co rozumie siê obszary u¿ytkowane lub
planowane, wg klas okreœlonych w przepisach odrêbnych pod:
1) KD-GP - drogi g³ówne ruchu przyœpieszonego,
2) KD-G - drogi g³ówne,
3) KD-Z - drogi zbiorcze o funkcji ulicy,
4) KD-L - ulice lokalne,
5) KD-D1, KD-D2 - ulice dojazdowe,
6) KD-X, KD-R - ci¹gi piesze, œcie¿ki rowerowe.
7. Tereny komunikacji wewnêtrznej - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe lub towarzysz¹ce - tereny oznaczone symbolami KD-W, (KP), stanowi¹ce wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi pasy terenu ulic oraz strefy g³ównych parkingów na obszarach i terenach przeznaczenia podstawowego:
1) KD-W - ulice wewnêtrzne,
2) (KP) - strefy g³ównych parkingów publicznych i wewnêtrznych.
8. Tereny infrastruktury technicznej - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe lub towarzysz¹ce - oznaczone symbolami:
1) K.. - tereny urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej, jak: Kps pompownie sieciowe œcieków sanitarnych,
2) E.. - tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, jak: Egpz g³ówny punkt zasilania energetycznego (GPZ) - jako przeznaczenie podstawowe, (Et) - stacje transformatorowe kontenerowe jako przeznaczenie towarzysz¹ce,
3) T.. - stacje telefonii komórkowej, jak: (Tk) - stacje bazowe
z urz¹dzeniami zasilaj¹cymi i zespo³ami anten nadawczych i odbiorczych na wie¿ach o wysokoœci do 70,0 m lokalizowane w obrêbie
okreœlonych planem terenów przeznaczenia podstawowego.
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Rozdzia³ 3
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§ 7.1. Na obszarze objêtym ustaleniami planu obowi¹zuj¹ wymogi ochrony ³adu przestrzennego i zasady jego kszta³towania oparte o warunki i ustalenia planu.
2. Ochrona ³adu przestrzennego dotyczy i powinna byæ
realizowana przez:
1) zachowanie okreœlonego planem przeznaczenia terenów pod zabudowê produkcyjno - techniczn¹, us³ugow¹, komunikacjê, zieleñ i infrastrukturê techniczn¹; przestrzeganie
okreœlonych planem funkcji i standardów przestrzennych, okreœlonej skali i formy zabudowy oraz wskaŸników wykorzystania
i zagospodarowania terenów w obrêbie obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
2) zachowanie wolnego od zabudowy obszaru terenów
zieleni i enklaw terenów leœnych, respektowanie ustalonych
planem zasad zagospodarowania i u¿ytkowania terenów zainwestowania produkcyjno - technicznego i us³ug, warunków
ochrony œrodowiska, ochrony i korzystania z walorów krajobrazowych œrodowiska na terenach objêtych planem.
3. Dopuszcza siê, na terenach przeznaczenia podstawowego, jako sta³e lub tymczasowe sposoby u¿ytkowania, formy
zagospodarowania terenu i obiektów lokalizowanych zgodne
z przepisami odrêbnymi, obejmuj¹ce:
1) zieleñ o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych,
2) obiekty towarzysz¹ce i urz¹dzenia budowlane komunikacji i infrastruktury technicznej,
3) elementy przestrzenne oraz znaki reklamowe i informacyjne na budowlach wie¿owych,
4) obiekty ma³ej architektury i ogrodzenia.
4. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla zasadniczej bry³y nowych, rozbudowywanych i przebudowywanych
budynków i obiektów budowlanych w odleg³oœciach okreœlonych na rysunku planu lub nie mniej ni¿:
1) 20,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê KD-GP, KD-G,
2) 12,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulice KD-Z,
3) 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulice KD-L,
4) 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulice KD-D, KD-W,
5) 6,0 m od ci¹gów pieszych, œcie¿ek rowerowych, terenów zieleni i wód.
5. Ustala siê obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asnoœci miejsc postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okresowo w iloœciach wg wskaŸników
okreœlonych w § 23.
6. Ustala siê na terenach przeznaczenia podstawowego
zasadê lokalizowania jako przeznaczenia towarzysz¹cego stref
g³ównych placów postojowych - (KP) o iloœci miejsc parkingowych zapewniaj¹cej pe³ne potrzeby u¿ytkowe danego terenu,
usytuowanych od strony wjazdów z publicznych ulic obs³uguj¹cych w sposób oznaczony na rysunku planu orientacyjnymi liniami wewnêtrznego podzia³u lub nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy; nie okreœla siê lokalizacji pozosta³ych placów postojowych, manewrowych i dostawczych.
7. Budynki nale¿y sytuowaæ w odleg³oœci, co najmniej:
1) 4 metry od granicy dzia³ki, o ile w planie nie okreœlono
nieprzekraczalnej linii zabudowy lub o ile innej odleg³oœci nie
okreœlaj¹ przepisy odrêbne,
2) 8 metrów od budynków zlokalizowanych na s¹siednich dzia³kach, o ile innej odleg³oœci nie okreœlaj¹ przepisy
odrêbne,
3) nowe budynki na terenach zabudowy us³ugowej i produkcyjnej przylegaj¹cych do terenu enklaw leœnych, nale¿y sytuowaæ zachowuj¹c odleg³oœci od lasu ustalone na podstawie
przepisu odrêbnego, stosownie 12,0 - 15,0 m.
8. Zakazuje siê w obszarze objêtym ustaleniami planu:
1) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y wiêkszej ni¿ 2000,0 m2 na terenach innych ni¿ oznaczone
symbolem - UC,
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2) wydzielania dzia³ek nie maj¹cych dostêpu do drogi publicznej, za wyj¹tkiem przypadków powiêkszenia powierzchni
istniej¹cej dzia³ki, maj¹cej dostêp do takiej drogi,
3) ustalania s³u¿ebnoœci gruntowej dzia³ek niebêd¹cych
drogami lub terenami przeznaczonymi planem pod drogi,
4) grodzenia nieruchomoœci przylegaj¹cych:
- do cieków - WS, w odleg³oœci mniejszej ni¿ 3,0 m od linii
brzegu i przy zachowaniu warunku zastosowania ogrodzeñ pozwalaj¹cych na ich demonta¿ w odleg³oœci 5,0 m od krawêdzi
skarpy cieku lub granicy nieruchomoœci,
- do rowów - (WSr), w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od
linii brzegu,
5) wznoszenia ogrodzeñ frontowych od strony ulic publicznych jako pe³nych oraz o wysokoœci wiêkszej ni¿ 180 cm; nie
ogranicza siê wysokoœci i formy ogrodzeñ bocznych pomiêdzy
terenami, dla których dopuszcza siê stosowanie ogrodzeñ a¿urowych z prefabrykatów ¿elbetowych.
9. Obiekty i urz¹dzenia budowlane infrastruktury technicznej, w tym ekrany, znaki i symbole reklamowe, dopuszczone
ustaleniami planu do lokalizacji na terenach przeznaczenia podstawowego lub lokalizowane poza terenami zabudowanymi
w oparciu o przepisy odrêbne, powinny byæ sytuowane w ustalonych planem liniach zabudowy lub w odleg³oœciach od dróg
publicznych okreœlonych w przepisach odrêbnych.
Rozdzia³ 4
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony œrodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Na obszarze planu now¹ zabudowê i uk³ady infrastruktury technicznej nale¿y harmonijnie wkomponowaæ w krajobraz
naturalny i kulturowy zachowuj¹c jego walory i chroni¹c wskazane planem istniej¹ce zespo³y zieleni leœnej, starodrzewu zabytkowego cmentarza, ogrodów dzia³kowych, enklaw zadrzewieñ,
aleje starodrzewu wzd³u¿ ulicy Pó³nocnej i wzd³u¿ rowów melioracyjnych oraz pojedyncze okazy drzew.
2. Ustala siê zakaz lokalizowania w obszarze planu przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹cych (obligatoryjnie) sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko z wyj¹tkiem i wed³ug zasad okreœlonych
w § 4 ust. 10.
3. Nale¿y w ca³ym obszarze planu zachowaæ wymogi ochrony g³ównych zbiorników wód podziemnych: GZWP Nr 333 - Opole-Zawadzkie, gromadz¹cy wody w utworach szczelinowo - krasowych, GZWP Nr 335 - Krapkowice - Strzelce Opolskie - zbiornika triasowo - szczelinowo - porowego, GZWP Nr 336 - Niecka
Opolska - wed³ug wymienionych poni¿ej wymogów:
1) zakaz odprowadzania nienale¿ycie oczyszczonych œcieków bytowych, komunalnych, przemys³owych do ziemi, rowów
i wód powierzchniowych,
2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych - wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych utwardzonych nawierzchni parkingów, placów manewrowych, dróg wewnêtrznych do ziemi, rowów i wód powierzchniowych,
3) zakaz lokalizacji obiektów wodoch³onnych, których zapotrzebowanie na wodê do potrzeb technologicznych mo¿e przekroczyæ 500 m3/h lub naruszyæ równowagê lokalnych zasobów
wód wg³êbnych okreœlone w odpowiednim pozwoleniu wodnoprawnym.
4. Wymogi dotycz¹ce ograniczenia skutków oddzia³ywania realizacji ustaleñ planu na œrodowisko okreœla siê w sposób nastêpuj¹cy:
1) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
obowi¹zuj¹ zasady stosowania proekologicznych systemów
spalania i paliw dla celów grzewczych, bytowych i technologicznych zgodnie z zapisem § 24 ust. 4 pkt 6 uchwa³y,
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2) w zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleby i wód przed
zanieczyszczeniem ustala siê wymogi:
a) zachowanie naturalnego ukszta³towania terenów po³o¿onych w zespo³ach planowanej zieleni i powierzchniach biologicznie czynnych planowanej zabudowy,
b) ograniczenia do niezbêdnego minimum prac niwelacyjnych mog¹cych trwale deformowaæ naturalne ukszta³towanie powierzchni ziemi i rzeŸbê terenu; dopuszcza siê wykonywanie nasypów wokó³ planowanych obiektów budowlanych dla poprawy warunków odwodnienia terenu,
c) gospodarowania odpadami komunalnymi przez specjalistyczne s³u¿by, zgodnie z zapisem § 24 ust. 4 pkt 8 niniejszej
uchwa³y,
d) uregulowania gospodarki œciekami sanitarnymi oraz
œciekami pochodz¹cymi z wód opadowych i roztopowych, zgodnie z zapisem § 24 ust. 4 pkt 2 i 3 uchwa³y,
3) w zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê obowi¹zek utrzymania poziomu ha³asu zewnêtrznego mierzonego na
granicy terenu przeznaczenia podstawowego objêtego ochron¹,
wg norm okreœlonych w przepisach odrêbnych, dla wyznaczonych terenów, na których obowi¹zuj¹ poziomy ha³asu dopuszczalnego:
a) dla terenu zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej symbolem MW: pora nocy - 50 dB, pora dnia - 60 dB.
5. W obszarze planu nie wystêpuj¹ obszary i obiekty chronione w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody.
6. Przy nowych nasadzeniach drzew i krzewów zaleca siê:
1) w pasach zieleni izolacyjnej stosowaæ gatunki pochodzenia rodzimego, z du¿ym udzia³em zimozielonych gatunków;
nasadzeñ nale¿y dokonaæ wyprzedzaj¹co w stosunku do planowanych inwestycji,
2) przy ekranach akustycznych dokonaæ nasadzeñ rodzimych roœlin pn¹cych,
3) zieleñ towarzysz¹c¹ poszczególnym terenom przeznaczenia podstawowego formowaæ przy udziale rodzimych gatunków.
7. Zabrania siê wprowadzenia do œrodowiska przyrodniczego zwierz¹t, roœlin lub grzybów, a tak¿e ich form rozwojowych
obcych rodzimej faunie i florze.
8. W przypadku odkrycia kopalnych szcz¹tków roœlin lub
zwierz¹t w obszarze planu nale¿y powiadomiæ o tym niezw³ocznie Wojewodê Opolskiego, a je¿eli nie jest to mo¿liwe Prezydenta Miasta Opola.
Rozdzia³ 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury wspó³czesnej
§ 9.1. Ochron¹ dziedzictwa kulturowego wg zasad ochrony dóbr kultury s¹ wskazane planem obiekty zabytkowe, kwalifikuj¹ce siê do wpisu do rejestru zabytków lub objêcia gminn¹
ewidencj¹ zabytków oraz stref¹ ochrony krajobrazu, wymienione poni¿ej:
1) teren i wyposa¿enie zabytkowego cmentarza:
cmentarz rodziny von Eyern z koñca XIX i pocz¹tku XX w. po³o¿ony w pobli¿u skrzy¿owania ulic Pó³nocnej i Partyzanckiej
przy po³udniowej granicy ogrodów dzia³kowych na terenie oznaczonym symbolem - ZC i numerem 10, w obrêbie dzia³ki geodezyjnej nr 5/24.
Na terenie tym ochronie podlegaj¹:
a) 4 p³yty nagrobne w ich historycznym usytuowaniu, zabytkowej formie architektonicznej i materiale, wykonane z kamienia
i pokryte napisami intencyjnymi i ornamentami dekoracyjnymi,
b) zespó³ starodrzewu otaczaj¹cego nagrobki utworzony
z akacji i kasztanowców (oko³o 10 okazów drzew); nakazuje siê
utrzymanie drzewostanu i systematyczne prowadzenie nowych
nasadzeñ w miejsce usuwanych drzew,
2) aleja obsadzona obustronnie drzewami w ci¹gu ulicy
Pó³nocnej, o d³ugoœci w obszarze planu ok. 1750 m wraz z mu-
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rowanym budynkiem gospodarczym na dzia³ce nr 14, usytuowanym w granicy dzia³ki nr 5/10; ustala siê prowadzenie ochrony
egzemplarzy drzew wskazanych planem do zachowania oraz
systematyczne prowadzenie nowych nasadzeñ w miejsce usuwanych drzew; dopuszcza siê usuniêcie drzew w miejscach planowanych pasów drogowych,
3) okreœla siê strefê ochrony krajobrazu „E” zespo³u zabytkowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bierkowicach, w której ustala siê ograniczenia wysokoœci nowych obiektów okreœlone planem oraz obowi¹zek zachowania formy architektonicznej budynków nie powoduj¹cej dysonansu urbanistycznego
z przestrzeni¹ skansenu.
2. Wszelkie dzia³ania budowlane i renowacyjne przy obiektach wymienionych w ust. 1 musz¹ byæ oparte o zalecenia konserwatorskie i uzgadniane z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu.
3. Na obszarze planu nie s¹ znane stanowiska archeologiczne - w przypadku odkrycia przedmiotu, nawarstwienia lub
konstrukcji drewnianej nale¿y powiadomiæ Wojewódzki Urz¹d
Ochrony Zabytków w Opolu lub Urz¹d Miasta Opola.
Rozdzia³ 6
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych i organizacji imprez masowych
§ 10.1. Plan okreœla jako obszary przestrzeni publicznych
- tereny ogólnego u¿ytkowania i szczególnego znaczenia dla
zabezpieczenia potrzeb wszystkich w³aœcicieli i u¿ytkowników
terenów w celu umo¿liwienia podejmowania przedsiêwziêæ
inwestycyjnych wg zasad ustalonych planem, u¿ytkowania terenów
planowanego i dotychczasowego przeznaczenia oraz umo¿liwienia
kontaktów gospodarczych, komunikacyjnych i spo³ecznych.
2. Tereny przestrzeni publicznych okreœlone planem i wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi obejmuj¹:
1) pasy dróg publicznych, ulic miejskich, ci¹gów i œcie¿ek
rowerowych wszystkich rodzajów i klas - KD-GP, KD-G, KD-Z,
KD-L, KD-D, KD-X, KD-R,
2) tereny wêz³ów i skrzy¿owañ dróg i ulic oraz stref g³ównych parkingów,
3) tereny zadrzewieñ, zieleni izolacyjnej i komunikacyjnej ZZ, ZI, ZK,
4) teren cmentarza zabytkowego - ZC wraz z towarzysz¹c¹
zieleni¹ publiczn¹ - (ZP).
3. Wymagania kszta³towania przestrzeni publicznych okreœla siê nastêpuj¹co:
1) nale¿y zachowaæ odpowiedni, ustalony planem rodzaj
przeznaczenia terenu oraz standardy, parametry i wskaŸniki zagospodarowania okreœlone planem,
2) tereny przestrzeni publicznych nie mog¹ byæ przeznaczane na cele zagospodarowania i zabudowy niepublicznej lub
ograniczane powierzchniowo i funkcjonalnie oraz nie mog¹ byæ
przeznaczane do podzia³ów i obrotu gruntami na cele niezgodne z ich przeznaczeniem w planie lub dla u¿ytkowania niepublicznego, poza obiektami dopuszczonymi w pkt 3,
3) okreœla siê, stosownie do warunków sytuacyjnych zagospodarowania terenu przeznaczenia podstawowego za zgod¹
zarz¹dcy terenu - z wyj¹tkiem wêz³ów, skrzy¿owañ i cmentarza
wymienionych w ust. 2 pkt 2 i 4 - mo¿liwoœæ sytuowania i lokalizowania:
a) elementów ma³ej architektury, zdrojów ulicznych, zegarów, znaków i planów informacyjnych, oœwietlenia i zieleni urz¹dzonej niskiej i wysokiej,
b) punktów handlowych i gastronomicznych w obiektach
o powierzchni zabudowy do 15,0 m2 niewymagaj¹cych uzyskania pozwolenia budowlanego i niepowoduj¹cych zagro¿eñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
c) wiat przystanków autobusowych, kiosków, urz¹dzonych
miejsc na kontenery do zbierania odpadów, barier ochronnych
oddzielaj¹cych intensywny ruch pieszy od ruchu ko³owego,
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d) tablic, znaków, elementów i noœników informacyjnych
i reklamowych;
4) elewacje budynków i forma architektoniczna budowli
lokalizowanych i eksponowanych od strony przestrzeni publicznych powinny byæ kszta³towane starannie, a od strony obwodnicy pó³nocnej, Obwodnicy Piastowskiej oraz ulic Partyzanckiej,
Pó³nocnej - bis, oznaczonych numerami - 100 - 108 powinny
mieæ charakter reprezentacyjny; nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów zaplecza gospodarczego od strony przestrzeni publicznych.
4. W obszarze planu nie wyznacza siê miejsc dla organizacji publicznych imprez masowych.
Dzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
Rozdzia³ 1
Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
§ 11. Ustala siê zasady zagospodarowania oraz parametry i wskaŸniki zabudowy, z dopuszczeniem 10% tolerancji dla
terenów przeznaczenia podstawowego i towarzysz¹cego, oznaczonych symbolami literowymi jak ni¿ej.
§ 12. Tereny zabudowy produkcyjno - technicznej, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwa³y, oznaczone na rysunku
planu symbolami - PP, PS i numerami - 5, 7, 8, 28, 29 i 58.
Dla terenów tych:
1. Ustala siê zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu jako nastêpuj¹ce:
1) dopuszcza siê budowê, rozbudowê i przebudowê oraz
zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów produkcyjnych, sk³adowych, magazynowych, gara¿owych, warsztatowych, us³ugowych
i technicznych oraz zabudowy towarzysz¹cej, pod warunkiem
utrzymania podstawowego przeznaczenia terenu,
2) ustala siê zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko i wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, za
wyj¹tkiem inwestycji celu publicznego w zakresie elementów
uk³adu komunikacyjnego, sieci urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej oraz instalacji radiokomunikacyjnych, podlegaj¹cych budowie, przebudowie i rozbudowie w obszarze planu,
3) ustala siê zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych powodowaæ zagro¿enia i ci¹¿liwoœci na terenie i w jego s¹siedztwie oraz lokalizacji obiektów wodoch³onnych, których zapotrzebowanie na wodê do potrzeb technologicznych mo¿e wykroczyæ
poza warunki okreœlone w § 8 ust. 3 pkt 3,
4) zezwala siê na lokalizacjê us³ug towarzysz¹cych zabudowie techniczno - produkcyjnej, niepowoduj¹cych konfliktów
z podstawowym przeznaczeniem terenu,
5) ustala siê obowi¹zek stosowania niskoemisyjnych
Ÿróde³ energii i zakaz budowy wysokich emitorów w celu ograniczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeñ powietrza poza obszar planu,
6) ustala siê zakaz lokalizacji otwartych placów sk³adowych dla materia³ów sypkich mog¹cych byæ Ÿród³em zapylenia
i zanieczyszczenia powietrza - powierzchnie sk³adowe i magazynowe dla takich materia³ów musz¹ znajdowaæ siê w obiektach kubaturowych,
7) ustala siê zakaz lokalizacji obiektów i placów sk³adowych dla sk³adowania, gospodarczego wykorzystania i utylizacji
odpadów i surowców wtórnych, mog¹cych byæ Ÿród³em zapylenia i zanieczyszczenia powietrza oraz innych zagro¿eñ i uci¹¿liwoœci,
8) okreœla siê dla podejmuj¹cych przedsiêwziêcie inwestycyjne, odpowiednio do charakterystyki inwestycji i zastosowanej technologii, obowi¹zek wyposa¿enia terenu i realizacjê
dodatkowych urz¹dzeñ energetycznych, wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych oraz urz¹dzeñ do neutralizacji œcieków umo¿liwia-
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j¹cych w³¹czenie do komunalnych sieci uzbrojenia nowych lub
przebudowywanych obiektów przemys³owych stosownie do
uzgodnieñ z zarz¹dc¹ lub w³aœcicielem sieci,
9) rozwi¹zanie wewnêtrznej komunikacji ko³owej w obrêbie dzia³ki powinno obejmowaæ ulice i drogi wewnêtrzne, drogi
po¿arowe, tereny placów manewrowych i parkingów dla pojazdów osobowych i ciê¿arowych oraz umo¿liwiaæ wjazd i wyjazd
samochodów przodem na ulice publiczne,
10) parkingi lub gara¿e nale¿y lokalizowaæ na terenie dzia³ki, na której obiekt bêdzie wznoszony, w iloœciach okreœlonych
w § 23 ust. 1 pkt 4,
11) tereny i budynki powinny byæ dostosowane do korzystania przez osoby niepe³nosprawne, w szczególnoœci poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich,
12) zakazuje siê realizacji budynków mieszkalnych i mieszkañ,
13) na terenach parkingów samochodowych zakazuje siê
lokalizacji zabudowy kubaturowej nie zwi¹zanej z parkingami;
zaleca siê urz¹dzenie towarzysz¹cej zieleni wysokiej i niskiej.
2. Okreœla siê parametry i wskaŸniki zabudowy i zagospodarowania terenu jako nastêpuj¹ce:
1) wysokoœæ budynków przemys³owych i magazynowych
ustala siê jako nie wy¿sz¹ ni¿ 20,0 m; wysokoœæ towarzysz¹cych
budynków us³ugowych nie wy¿sz¹ ni¿ 16,0 m; nie granicza siê
wysokoœci innych obiektów, urz¹dzeñ i instalacji technologicznych, masztów, kominów, znaków identyfikacyjnych itp.,
2) ustala siê formê bry³ budynków jako - wolno stoj¹ce na
dzia³kach; nie ogranicza siê szerokoœci frontów budynków; zaleca siê stosowanie symetrycznych dachów p³askich lub o ma³ych spadkach po³aci do 30o, dopuszcza siê inne formy dachów
uzasadnione koncepcj¹ architektoniczn¹,
3) wskaŸnik zabudowania dzia³ek okreœla siê do 60 %,
4) nale¿y zapewniæ w zagospodarowaniu terenów udzia³
co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej, zagospodarowanej zieleni¹.
§ 13. Tereny zabudowy us³ugowej - U, us³ug publicznych
- UP oraz tereny us³ug handlu w obiektach o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000,0 m2 - UC, o których mowa w § 6 ust. 2
pkt 1 - 3 uchwa³y, oznaczone na rysunku planu numerami - U:
1- 8, 11, 28 - 32, 49, 52 - 58, - UP: 3, 4, 31, 49, - UC: 1, 2.
Dla terenów tych:
1. Ustala siê zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu jako nastêpuj¹ce:
1) dopuszcza siê budowê, rozbudowê, przebudowê i zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów i zespo³ów us³ug wszystkich
rodzajów oraz obiektów towarzysz¹cych pod warunkiem utrzymania
podstawowego lub towarzysz¹cego przeznaczenia terenu,
2) wolne tereny lub dzia³ki przeznacza siê, stosownie do
okreœlonego w planie przeznaczenia terenu pod zabudowê us³ugow¹ lub urz¹dzenie i zagospodarowanie terenu na cele us³ug
sportu i zieleni,
3) dopuszcza siê lokalizacjê mieszkañ towarzysz¹cych dla w³aœciciela lub osób dozoruj¹cych obiekt,
4) dopuszcza siê zamianê przeznaczenia terenów pod
us³ugi - U i UP, wymienione w § 13, w zakresie dopuszczenia ich
lokalizacji na wszystkich terenach okreœlonych planem pod us³ugi, z zastrze¿eniem zakazu zmiany lokalizacji us³ug - UC przeznaczonych pod obiekty handlu o powierzchni powy¿ej 2000,0 m2
powierzchni sprzeda¿owej na ustalonych planem terenach
i oznaczonych numerami 1 i 2,
5) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko i wymagaj¹cych obligatoryjnie
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, za wyj¹tkiem inwestycji celu publicznego w zakresie elementów uk³adu
komunikacyjnego, sieci urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej oraz instalacji radiokomunikacyjnych, podlegaj¹cych
budowie, przebudowie i rozbudowie w obszarze planu,
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6) parkingi i gara¿e - dla wszystkich planowanych budynków i funkcji u¿ytkowych powinny byæ zlokalizowane na terenie
lub dzia³ce, na której obiekt zostaje zlokalizowany, w iloœciach
okreœlonych w § 23 ust. 1 pkt 2 i 3,
7) rozwi¹zanie wewnêtrznej komunikacji ko³owej w obrêbie dzia³ki powinno umo¿liwiaæ parkowanie pojazdów osobowych i ciê¿arowych oraz wjazd i wyjazd samochodów przodem
na ulice i drogi publiczne,
8) tereny i budynki u¿ytecznoœci publicznej powinny byæ
dostosowane do korzystania przez osoby niepe³nosprawne,
w szczególnoœci poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich,
9) na terenach parkingów samochodowych zakazuje siê
lokalizacji zabudowy kubaturowej nie zwi¹zanej z parkingami;
zaleca siê urz¹dzenie towarzysz¹cej zieleni wysokiej i niskiej.
2. Okreœla siê parametry i wskaŸniki zabudowy i zagospodarowania terenu jako nastêpuj¹ce:
1) wysokoœæ budynków us³ugowych ustala siê jako nie
wy¿sz¹ ni¿ 16,0 m; dopuszcza siê budynki jako dominanty wysokoœciowe o wysokoœci uzasadnionej indywidualn¹ analiz¹ projektow¹ lokalizacji i formy architektonicznej; nie ogranicza siê
wysokoœci masztów, znaków identyfikacyjnych itp., za wyj¹tkiem
wysokoœci budynków i budowli lokalizowanych w korytarzu radiolinii, ograniczonej do 60,0 m,
2) wysokoœæ nowych oraz przebudowywanych budynków
us³ugowych na terenach po³o¿onych w strefie ochrony krajobrazu Muzeum Wsi Opolskiej, tj. na czêœci terenu oznaczonego
numerem 31, nie mo¿e przekraczaæ:
a) dla dachów stromych - 2 kondygnacji i 12,0 m od powierzchni terenu do kalenicy,
b) dla dachów p³askich - 2 kondygnacji i 8,0 m od powierzchni terenu do najwy¿szej czêœci dachu,
3) ustala siê formê bry³ budynków jako - wolno stoj¹ce na
dzia³kach; nie ogranicza siê szerokoœci frontów budynków; zaleca siê stosowanie symetrycznych dachów p³askich lub dachów
pochy³ych o ma³ych spadkach po³aci do 30o, dopuszcza siê inne
formy dachów uzasadnione koncepcj¹ architektoniczn¹ odniesion¹ do zabudowy s¹siedniej,
4) wskaŸnik zabudowania dzia³ek okreœla siê do 50 %,
5) nale¿y zapewniæ w zagospodarowaniu terenów udzia³
co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej zagospodarowanej zieleni¹.
§ 14. Tereny zabudowy obs³ugi transportu i komunikacji, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 i 2 uchwa³y, oznaczone na
rysunku planu symbolami: KS - jak np.: stacje paliwowe, stacje
obs³ugi samochodów, stacje diagnostyczne, myjnie, komisy samochodów u¿ywanych itp.; KT - jak np.: bazy transportu samochodowego, zajezdnie i warsztaty, bazy logistyczne, oznaczone
na rysunku planu numerami: - KS: 6, 30, 52 - 57, - KT: 5, 7, 8,
28, 29, 52, 55, 58.
Dla terenów tych:
1. Ustala siê zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu jako nastêpuj¹ce:
1) dopuszcza siê budowê, rozbudowê i przebudowê oraz
zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów i zespo³ów obs³ugi transportu i komunikacji wszystkich rodzajów oraz obiektów towarzysz¹cych pod warunkiem utrzymania podstawowego lub towarzysz¹cego przeznaczenia terenu,
2) zezwala siê na lokalizacjê us³ug towarzysz¹cych nie
powoduj¹cych konfliktów z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz obiektów lub lokali handlowych, gastronomicznych,
rzemieœlniczych o powierzchni do 200,0 m2 powierzchni sprzeda¿owej,
3) dopuszcza siê na terenach - KS, lokalizacjê mieszkañ
towarzysz¹cych (dla w³aœciciela lub osób dozoruj¹cych obiekt),
4) dopuszcza siê zamianê przeznaczenia terenów w obrêbie terenów wymienionych w § 14 w zakresie przeznaczenia
podstawowego, w granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi dróg, ulic i ci¹gów komunikacyjnych,
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5) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko i wymagaj¹cych obligatoryjnie
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, za wyj¹tkiem inwestycji celu publicznego w zakresie elementów uk³adu
komunikacyjnego oraz sieci urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej oraz instalacji radiokomunikacyjnych, podlegaj¹cych
budowie, przebudowie i rozbudowie w obszarze planu,
6) parkingi i gara¿e dla wszystkich planowanych budynków i funkcji u¿ytkowych powinny byæ zlokalizowane na terenie
lub dzia³ce, na której obiekt zostaje zlokalizowany, w iloœciach
okreœlonych w § 23 ust. 1 pkt 4,
7) rozwi¹zanie wewnêtrznej komunikacji ko³owej w obrêbie dzia³ki powinno umo¿liwiaæ parkowanie pojazdów osobowych i ciê¿arowych oraz wjazd i wyjazd samochodów przodem
na ulice i drogi publiczne,
8) tereny i budynki u¿ytecznoœci publicznej powinny byæ
dostosowane do korzystania przez osoby niepe³nosprawne,
w szczególnoœci poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich,
9) na terenach parkingów samochodowych zakazuje siê
lokalizacji zabudowy kubaturowej nie zwi¹zanej z parkingami;
zaleca siê urz¹dzenie towarzysz¹cej zieleni wysokiej i niskiej.
2. Okreœla siê parametry i wskaŸniki zabudowy i zagospodarowania terenu jako nastêpuj¹ce:
1) wysokoœæ budynków us³ugowych ustala siê jako nie
wy¿sz¹ ni¿ 12,0 m; wysokoœæ towarzysz¹cych budynków us³ugowych nie wy¿sz¹ ni¿ 8,0 m; nie ogranicza siê wysokoœci masztów, kominów, znaków identyfikacyjnych itp., za wyj¹tkiem wysokoœci budowli w korytarzu radiolinii, ograniczonej do 60,0 m,
2) ustala siê formê bry³ budynków na dzia³kach jako - wolno stoj¹ce; nie ogranicza siê szerokoœci frontów budynków; zaleca siê stosowanie symetrycznych dachów p³askich lub o ma³ych spadkach po³aci do 30o, dopuszcza siê inne formy dachów
uzasadnione koncepcj¹ architektoniczn¹ odniesion¹ do zabudowy s¹siedniej,
3) wskaŸnik zabudowania dzia³ek okreœla siê do 40 %,
4) nale¿y zapewniæ w zagospodarowaniu terenów udzia³,
co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej zagospodarowanej zieleni¹.
§ 15. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, o którym mowa w § 6 ust. 4 uchwa³y, oznaczony na rysunku
planu numerem 9.
Dla terenu tego:
1. Ustala siê zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu jako nastêpuj¹ce:
1) dopuszcza siê rozbudowê i przebudowê oraz zmianê
sposobu u¿ytkowania budynku mieszkalnego oraz obiektów towarzysz¹cych,
2) dopuszcza siê wprowadzenie us³ug, jako lokali u¿ytkowych nie powoduj¹cych zagro¿eñ i uci¹¿liwoœci dla funkcji mieszkalnej budynku,
3) ustala siê zakaz realizacji obiektów mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko i wymagaj¹cych sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko,
4) parkingi i gara¿e dla planowanych budynków i funkcji
u¿ytkowych powinny byæ zlokalizowane na terenie lub dzia³ce,
na której obiekt zostaje zlokalizowany, w iloœciach okreœlonych
w § 23 ust. 1 pkt 1,
5) rozwi¹zanie wewnêtrznej komunikacji ko³owej w obrêbie dzia³ki powinno umo¿liwiaæ parkowanie i gara¿owanie pojazdów osobowych oraz wjazd i wyjazd samochodów przodem
na ulicê publiczn¹.
2. Okreœla siê parametry i wskaŸniki zabudowy i zagospodarowania terenu jako nastêpuj¹ce:
1) ustala siê zachowanie istniej¹cej liczby kondygnacji
budynku mieszkalnego o 2 kondygnacjach, dopuszcza siê
3 kondygnacjê w przypadku nadbudowy poddasza mieszkalnego wysokoœæ budynku jako nie wy¿sz¹ ni¿ 12,0 m; ustala siê wysokoœæ towarzysz¹cych budynków gospodarczych nie wy¿sz¹ ni¿ 4,0 m,
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2) ustala siê zachowaæ rodzaj budynku jako - wolno stoj¹cy; nale¿y utrzymaæ istniej¹c¹ szerokoœæ frontu budynku; zaleca
siê stosowanie dachów o ma³ych spadkach po³aci - do 35 o,
symetrycznych dwu lub czterospadowych,
3) wskaŸnik zabudowania dzia³ki okreœla siê do 25 %,
4) nale¿y zapewniæ w zagospodarowaniu terenów udzia³
co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej zagospodarowanej zieleni¹.
§ 16. Tereny zieleni i wód - okreœlone w § 6 ust. 5 pkt 1 - 9
uchwa³y i oznaczone symbolami lub symbolami w nawiasach
dla przeznaczenia towarzysz¹cego - ZZ, ZI, (ZK), ZD, ZC, (ZP),
ZL, (ZL), WS, (WSr).
Dla terenów tych ustala siê zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu oraz niektóre parametry zabudowy jako
nastêpuj¹ce:
1. Zasady zagospodarowania ogólne dla wszystkich terenów:
1) ustala siê budowê, przebudowê i zagospodarowanie
terenów zieleni i wód oraz obiektów towarzysz¹cych i urz¹dzeñ
pod warunkiem utrzymania podstawowego lub towarzysz¹cego
przeznaczenia terenu,
2) dopuszcza siê prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz budowê zwi¹zanych
z nimi urz¹dzeñ i budowli, z wyj¹tkiem zabytkowej czêœci terenu
cmentarza - ZC oznaczonego numerem - 10 oraz terenów lasów ZL, (ZL) wykazanych w ewidencji gruntów, niepowoduj¹cych zmiany podstawowego przeznaczenia terenu,
3) dopuszcza siê budowê dróg wjazdowych i wjazdów na
tereny przeznaczenia podstawowego w miejscach wskazanych
na rysunku planu i innych uzasadnionych dostêpem do drogi
publicznej lub wewnêtrznej z zastrze¿eniem pkt 2 dotycz¹cym
terenów oznaczonych - ZL (ZL),
4) zakazuje siê lokalizacji i realizacji budynków nie zwi¹zanych z podstawowym lub towarzysz¹cym przeznaczeniem terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenów zieleni zadrzewieñ
i zakrzaczeñ - ZZ - oznaczonych numerami - 12, 14, 22 - 25,
35 - 37, 41, 42, 59, 61 - 67 oraz jako terenów przeznaczenia
towarzysz¹cego - (ZZ) oznaczonych numerami - 26, 43 - 46, 51:
1) ustala siê zak³adanie pasów i enklaw zieleni naturalnej
jako zadrzewieñ zakrzaczeñ zachowuj¹c podstawowe planowane przeznaczenia terenu,
2) zaleca siê stosowaæ dobór gatunkowy nasadzeñ wg
uzgodnionego planu zalesienia, stosuj¹c drzewa i krzewy pochodzenia rodzimego, reprezentuj¹ce miejscowe œrodowisko
przyrodnicze,
3) zakazuje siê wycinek eksploatacyjnych drzewostanu;
dopuszcza siê wycinki w miejscach wskazanych na rysunku planu oraz jako zabiegi konserwacyjne i pielêgnacyjne.
3. Zasady zagospodarowania dla terenów zieleni izolacyjnej - ZI, na terenach oznaczonych numerami - 15 - 22, 33, 34, 38
- 40, 50, 60 oraz jako przeznaczenie towarzysz¹ce - zieleni izolacyjnej z urz¹dzeniami budowlanymi os³on przeciwakustycznych
- (ZK) na terenach oznaczonych numerami - 15 - 18, 33, 34, 50, 60:
1) ustala siê budowê i przebudowê pasów zieleni izolacyjnej lub zieleni z urz¹dzeniami chroni¹cymi przed ha³asem
komunikacyjnym oraz dokonywanie wymiany nasadzeñ drzew
i krzewów wg uk³adu i doboru gatunków okreœlonych w specjalistycznych projektach,
2) lokalizacjê i rodzaj zabezpieczeñ przeciwakustycznych
nale¿y ustaliæ na podstawie prognozy projektowej ha³asu lub po
przeprowadzeniu badañ faktycznego poziomu ha³asu oraz dokonaniu okreœlenia rodzaju os³on, jak np.: zieleñ zwarta trójstopniowa, obwa³owania ziemne obsadzone zieleni¹, mury
z zieleni¹, ekrany w zieleni lub inne os³ony.
4. Zasady zagospodarowania terenu i parametry zabudowy dla terenu u¿ytkowanego jako indywidualne ogrody dzia³kowe - ZD oznaczonego numerem - 11:
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1) ustala siê utrzymanie w istniej¹cym stanie uk³adu przestrzennego podzia³ów i zagospodarowania ogrodów; dopuszcza siê scalanie i podzia³y wg planu urz¹dzenia ogrodów,
2) ustala siê dokonywanie budowy i przebudowy zainwestowania budynków i urz¹dzeñ budowlanych, w tym altan ogrodowych oraz wymianê nasadzeñ drzew i krzewów owocowych
i zieleni ozdobnej,
3) ustala siê gabaryty zabudowy dla altan, jako obiekty nie
przekraczaj¹ce 25,0 m2 powierzchni zabudowy i wysokoœci do
5,0 m przy dachach stromych; forma dachów dwu lub czterospadowe; altany nale¿y sytuowaæ na dzia³kach w jednolitej linii
zabudowy, wg warunków ustalonych przez administratora ogrodu i zgodnych z przepisami prawa budowlanego,
4) ustala siê mo¿liwoœæ zmiany przeznaczenia terenu ogrodów dzia³kowych - ZD, na tereny us³ug - U: rekreacji, sportu,
gastronomii i handlu,
5) zakazuje siê realizacji budynków mieszkalnych oraz innych budynków nie zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu - ZD;
dopuszcza siê lokalizacjê mieszkañ towarzysz¹cych - dla w³aœciciela lub osób dozoruj¹cych obiekt na terenach po zmianie
przeznaczenia terenu na us³ugi - U,
6) parkingi - dla ogrodów dzia³kowych - ZD powinny byæ
zlokalizowane na terenie wyznaczonym w planie w iloœciach
okreœlonych w § 23 ust. 1 pkt 5, a w przypadku lokalizacji us³ug
na terenie przeznaczenia podstawowego - U, w iloœciach okreœlonych w § 23 ust. 1 pkt 2.
5. Zasady zagospodarowania dla terenu zabytkowego
cmentarza - ZC, oznaczonego numerem - 10:
1) ustala siê utrzymanie w nie naruszonym stanie zabytkowych nagrobków i zieleni wysokiej oraz ich okresow¹ konserwacjê i renowacjê wg zasad konserwatorskich i procedury ustalonych w § 9,
2) ustala siê wymóg wykonania wokó³ terenu cmentarza
ogrodzenia, którego materia³ i forma powinny byæ dostosowane
do cech zabytkowego obiektu,
3) na terenie oznaczonym jako przeznaczenie towarzysz¹ce (ZP) nale¿y urz¹dziæ komponowan¹ zieleñ nisk¹ i krzewy ozdobne
oraz dojœcia piesze do czêœci zabytkowej cmentarza - ZC.
6. Zasady zagospodarowania dla terenów lasów - ZL, oznaczonych numerami - 13, 35, 59 oraz jako przeznaczenie towarzysz¹ce (ZL), na terenie oznaczonym numerem - 7:
1) ustala siê utrzymanie w istniej¹cym stanie uk³adu przestrzennego i drzewostanu enklaw leœnych oraz zachowanie podstawowego przeznaczenia terenów, z mo¿liwoœci¹ zmian rodzajów upraw leœnych,
2) nale¿y prowadziæ gospodarkê leœn¹ na podstawie planów urz¹dzania lasu na zasadach uzgodnionych z Administracj¹
Lasów Pañstwowych,
3) nale¿y spe³niaæ wymogi przepisów szczególnych dla
ochrony zasobów przyrodniczych i wartoœci krajobrazowych terenów,
4) ustala siê obowi¹zek zachowania i ochrony drzew okazów drzew w wymiarze pomnikowym oraz roœlin chronionych i ich stanowisk.
7. Zasady zagospodarowania i parametry zabudowy dla
terenów wód œródl¹dowych - WS oznaczonych numerami - 26,
43 - 45, 51, 68 jako przeznaczenie towarzysz¹ce, teren rowów WSr na terenach oznaczonych numerami - 7, 8, 14, 18, 35, 36,
62 - 67:
1) nakazuje siê zachowanie bez zmian naturalnego przebiegu cieku Ryjec - WS i koryt cieków podstawowych - jego dop³ywów wraz z uk³adem szpalerów drzew,
2) ustala siê sukcesywn¹ likwidacjê rowów systemu melioracji szczegó³owych stosownie do postêpu nierolniczego zainwestowania terenów i budowy kanalizacji dla wód opadowych
na terenach przeznaczenia podstawowego planu, w szczególnoœci oznaczonych 7 i 8, pod warunkiem wczeœniejszego uzyskania stosownych pozwoleñ wodnoprawnych przewidzianych prze-
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pisami odrêbnymi oraz po stwierdzeniu, ¿e likwidacja rowów nie wp³ynie negatywnie na przyleg³e grunty u¿ytkowane rolniczo,
3) czêœciowe lub ca³kowite zmiany tras rowów spowodowane postêpuj¹cym zainwestowaniem terenów mo¿liwe s¹ na
okreœlonych w rysunku planu trasach oznaczonych - (WSr), po
spe³nieniu warunków okreœlonych w pkt 2,
4) ustala siê utrzymanie dostêpnoœci komunikacyjnej do
koryt cieku - WS i rowów - (WSr), w obustronnych pasach odpowiednio: o szerokoœci 5,0 m i 3,0 m umo¿liwiaj¹cych prowadzenie bie¿¹cych i okresowych prac regulacyjnych i konserwacyjnych w ich przebiegu,
5) ustala siê zakaz grodzenia nieruchomoœci przyleg³ych
do brzegów wód publicznych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m
od linii brzegu rowu, krawêdzi skarpy brzegowej lub granicy dzia³ki
gruntowej rowu,
6) zezwala siê na budowê, przebudowê i nakazuje siê
konserwacje rowów, budowli lub obiektów budowlanych zwi¹zanych z obs³ug¹ gospodarki wodnej oraz prowadzenie konserwacji i pielêgnacji zieleni wg stosownych obowi¹zków zarz¹dców tych obiektów,
7) nakazuje siê renowacjê i utrzymanie sta³ej dro¿noœci
rowów otwartych oraz systemu drena¿owego u¿ytków rolnych.
§ 17.1. Tereny komunikacji - okreœlone w § 6 ust. 6 pkt 1 6 uchwa³y i oznaczone symbolami - KD-.., (KP) - tereny komunikacji publicznej lub wewnêtrznej, obejmuj¹ce:
KD-GP - drogi g³ówne ruchu przyœpieszonego oznaczone numerami - 101, 102, 103;
KD-G - drogi g³ówne, oznaczone numerami - 104, 105, 106;
KD-Z - drogi zbiorcze, oznaczone numerami - 107, 108;
KD-L - droga lokalna, oznaczona numerem - 109;
KD-D1 - drogi dojazdowe, oznaczone numerami - 110 - 121;
KD-D2 - drogi dojazdowe, oznaczone numerami - 124 - 128;
KD-W - drogi wewnêtrzne, oznaczone numerami - 114 - 123,
129, 130;
(KD-X) -ci¹gi piesze jako przeznaczenie towarzysz¹ce, na
terenach oznaczonych numerami 12, 22 - 25, 41, 42, 62, 66;
(KD-R) - œcie¿ki rowerowe jako przeznaczenie towarzysz¹ce,
na terenach oznaczonych numerami 22 - 25, 41, 42, 62, 64, 66;
(KP) - strefy g³ównych parkingów jako przeznaczenie towarzysz¹ce, na terenach oznaczonych numerami 1 - 8, 11, 28 - 32,
49, 52 - 58.
3. Dla terenów tych, okreœlonych w § 17 - zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu, oraz parametry funkcjonalne zosta³y ustalone w rozdziale 5 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, w § 22.
§ 18. Tereny, obiekty i trasy infrastruktury technicznej:
Kps - przepompownie œcieków sanitarnych, Egpz - g³ówny punkt
zasilaj¹cy sieci elektroenergetycznej 110/15 kV, (Et) - stacje transformatorowe - jako przeznaczenie towarzysz¹ce, (Tk) - stacje
telefonii komórkowej - jako przeznaczenie towarzysz¹ce lub podstawowe, o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 1 - 3 uchwa³y:
1) oznaczone na rysunku planu numerami: Kps - 27, 48,
69; Egpz - 47; (Et) - na terenach - 1 - 8, 28 - 31, 49, 52 - 58 oraz
104; (Tk) - na terenach - 5, 7, 28, 29, 55 - 58,
2) lokalizacja terenów, obiektów i tras infrastruktury technicznej wg oznaczeñ na rysunku planu obejmuje: rejony usytuowania stacji transformatorowych (Et), odcinek trasy linii napowietrznej 110 kV zasilaj¹cej Egpz, napowietrzne trasy linii 15 kV
planowane do przebudowy lub likwidacji wraz ze strefami ograniczenia zabudowy, rejony lokalizacji stacji telefonii komórkowej
(Tk) na okreœlonych planem terenach, trasê korytarza radiolinii.
Dla tych terenów, obiektów i tras ustala siê zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu oraz niektóre parametry zabudowy jako nastêpuj¹ce:
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1. Ogólne zasady zagospodarowania:
1) ustala siê budowê, przebudowê i zagospodarowanie
terenów, obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów towarzysz¹cych i urz¹dzeñ wg wymogów funkcjonalnych i technologicznych, pod warunkiem utrzymania podstawowego lub towarzysz¹cego przeznaczenia terenu okreœlonego planem,
2) dopuszcza siê zmiany standardów technicznych b¹dŸ
technologii urz¹dzeñ pod warunkiem uwzglêdnienia ich wp³ywu
i niepogarszania oddzia³ywania na tereny otaczaj¹ce i œrodowisko przyrodnicze, okreœlonego w przepisach odrêbnych,
3) realizacjê sieci i urz¹dzeñ oraz ich utrzymanie na terenach niepublicznych nale¿y prowadziæ w oparciu o odrêbne zgody w³aœcicieli lub w³adaj¹cych terenami,
4) dopuszcza siê prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych, infrastruktury technicznej oraz budowê zwi¹zanych
z nimi urz¹dzeñ i budowli, nie powoduj¹cych zmiany podstawowego przeznaczenia terenu,
5) zakazuje siê lokalizacji i realizacji budynków i budowli
niezwi¹zanych z podstawowym lub towarzysz¹cym przeznaczeniem terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenów urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej jako przeznaczenie podstawowe - pompownie
sieciowe œcieków sanitarnych (P4, P5, P6) - Kps, na terenach
oznaczonych odpowiednio numerami - 48, 27, 69:
1) pompownie œcieków nale¿y budowaæ jako urz¹dzenia
podziemne,
2) teren pompowni nale¿y zagospodarowaæ dojazdem
z drogi publicznej i zieleni¹.
3. Zasady zagospodarowania terenów urz¹dzeñ elektroenergetycznych - g³ówny punkt zasilania energetycznego (GPZ)
- jako przeznaczenie podstawowe - Egpz, na terenie oznaczonym numerem 47:
1) ustala siê budowê, przebudowê lub rozbudowê urz¹dzeñ, obiektów oraz sposób zagospodarowania terenu przeznaczonego pod g³ówny punkt zasilania energetycznego jako
inwestycji celu publicznego, na zasadach wynikaj¹cych z technologii obiektu oraz uwzglêdniaj¹cych wnioski z raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, szczególnie w zakresie odleg³oœci
i stref bezpieczeñstwa dla dostêpu i przebywania ludzi oraz lokalizacji budynków administracyjnych, gospodarczych, komunikacji wewnêtrznej pieszej i ko³owej oraz zieleni,
2) teren - Egpz mo¿e byæ zainwestowany jako rozdzielnia
sieciowa 15 kV, stanowi¹ca wstêpny etap realizacji wêz³a energetycznego,
3) zasilanie (GPZ) po stronie wysokiego napiêcia 110 kV
nale¿y dokonaæ napowietrzn¹ lini¹ energetyczn¹ z istniej¹cej
dwutorowej linii 110 kV usytuowanej na zachód od granic planu;
zasilanie sieci linii œredniego napiêcia 15 kV wychodz¹cych
z GPZ ustala siê jako linie energetyczne kablowe,
4) okreœla siê dojazd publiczny do terenu - Egpz z planowanej ulicy KD-D1 oznaczonej numerem - 113; rozwi¹zanie
wewnêtrznej komunikacji ko³owej w obrêbie dzia³ki powinno
obejmowaæ ulice i drogi wewnêtrzne, drogi po¿arowe, tereny
placów manewrowych i parkingów dla pojazdów osobowych
i ciê¿arowych oraz umo¿liwiaæ wjazd i wyjazd samochodów przodem na ulice publiczne,
5) parkingi lub gara¿e nale¿y lokalizowaæ na terenie dzia³ki, na której obiekt bêdzie wznoszony, w iloœciach okreœlonych
w § 23 ust. 1 pkt 4,
6) zakazuje siê realizacji budynków mieszkalnych i mieszkañ na terenie GPZ.
4. Zasady zagospodarowania terenów - stacji transformatorowych kontenerowych - jako przeznaczenia towarzysz¹cego - (Et), na terenach oznaczonych numerami 1 - 8, 28 - 31, 49,
52 - 58:
1) ustala siê budowê, przebudowê lub rozbudowê urz¹dzeñ, obiektów oraz sposób zagospodarowania terenu stacji
transformatorowych na zasadach wynikaj¹cych z aktualnej technologii i techniki elektroenergetycznej,
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2) szczegó³owa lokalizacja stacji transformatorowych powinna byæ oparta o ustalenia planu w miejscach okreœlonych w projektach zagospodarowania przedsiêwziêæ inwestycyjnych po uzgodnieniu warunków zasilania energetycznego z zarz¹dc¹ sieci,
3) tereny stacji powinny byæ dostêpne z ulic publicznych
lub ulic wewnêtrznych i zak³adowych na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci,
4) stacje transformatorowe nale¿y projektowaæ jako parterowe, kontenerowe, powi¹zane z kablowymi sieciami podziemnymi œredniego i niskiego napiêcia,
5) teren stacji powinien byæ zagospodarowany dojazdem,
dojœciami i zieleni¹,
6) parametry zabudowy i zagospodarowania terenu obejmuj¹ce wysokoœci, gabaryty budynków i urz¹dzeñ oraz wskaŸniki zabudowania dzia³ek nale¿y ustalaæ indywidualnie w oparciu
o wymogi technologii obiektów i terenów infrastruktury technicznej.
5. Zasady zagospodarowania terenów - stacji telefonii komórkowej - jako przeznaczenia podstawowego lub towarzysz¹cego - (Tk), na terenach oznaczonych numerami - 5, 7, 28, 29,
55 - 58, obejmuj¹ce: stacje bazowe z urz¹dzeniami zasilaj¹cymi i zespo³ami anten nadawczych i odbiorczych lokalizowane
w obrêbie okreœlonych planem terenów przeznaczenia podstawowego, ustala siê nastêpuj¹co:
1) dopuszcza siê budowê, przebudowê lub rozbudowê
obiektów i urz¹dzeñ oraz zagospodarowanie terenu stacji bazowych telefonii komórkowej na wydzielonych dzia³kach jako inwestycji celu publicznego, na zasadach wynikaj¹cych z aktualnej technologii i techniki ³¹cznoœci telekomunikacyjnej, lokalizowanych wy³¹cznie poza pasem terenu dla zastrze¿onego korytarza radiolinii oznaczonego w planie;
2) szczegó³owa lokalizacja stacji bazowych powinna byæ
dokonana na okreœlonych planem terenach, w miejscach ustalonych w projektach przedsiêwziêæ inwestycyjnych po przeprowadzeniu postêpowania w sprawie oddzia³ywania na œrodowisko i stwierdzeniu braku znacz¹cego wp³ywu mocy pól elektromagnetycznych o wartoœciach dopuszczalnych dla terenów
i wysokoœci potencjalnie dostêpnych dla ludzi (S = 0,1 W/ m2),
3) tereny stacji powinny byæ dostêpne z ulic publicznych
lub ulic wewnêtrznych i zak³adowych na warunkach uzgodnionych z zarz¹dcami dróg i terenów,
4) stacje bazowe nale¿y projektowaæ jako budowle wie¿owe dla zawieszenia anten o wysokoœci do 70,0 m wraz z urz¹dzeniami zasilaj¹cymi w parterowych kontenerach technologicznych, powi¹zane z podziemnymi kablowymi sieciami elektroenergetycznymi,
5) teren stacji powinien byæ zagospodarowany dojazdem,
dojœciami i zieleni¹,
6) parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, obejmuj¹ce wysokoœci, gabaryty budynków i urz¹dzeñ oraz wskaŸniki zabudowania dzia³ek nale¿y ustalaæ indywidualnie w oparciu
o wymogi wynikaj¹ce ze sposobu zagospodarowania s¹siednich terenów przeznaczenia podstawowego i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 2
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie przepisów odrêbnych
§ 19.1. Wyznacza siê nastêpuj¹ce tereny i obiekty podlegaj¹ce ochronie w obszarze planu:
1) obszar planu obejmuj¹cy tereny po³o¿one w granicach
zasiêgu zalania wodami powodzi z 1997 roku, oznaczonych na
rysunku planu jako obszary potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ o prawdopodobieñstwie wystêpowania raz na 100 lat na
poziomie poni¿ej rzêdnej 152, 92 m n.p.m. okreœlony wg poziomu przep³ywów 5% w rzece Odrze,
2) teren zabytkowego cmentarza rodowego von Eynern,
3) aleja szpalerowa drzew przydro¿nych po obu stronach
ulicy Pó³nocnej.
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2. Na obszarze, wymienionym w ust. 1 pkt 1, ustala siê
warunki zagospodarowania ograniczaj¹ce skutki potencjalnego wyst¹pienia powodzi 100 - letniej, obejmuj¹ce:
1) zalecany poziom kszta³towania projektowanych powierzchni terenu zainwestowanego wokó³ budynków - powy¿ej
rzêdnej 153,92 m n.p.m., przy poziomach terenu istniej¹cego
na przewa¿aj¹cym obszarze na poziomie 151,5 - 152,5 m n.p.m.,
2) zalecany najni¿szy poziom parterów projektowanych budynków, które nale¿y zak³adaæ powy¿ej rzêdnej 153, 00 m n.p.m.,
3) zaleca siê projektowaæ budynki bez podpiwniczenia,
przy wystêpuj¹cym w obszarze planu przeciêtnym poziomie zwierciad³a wód gruntowych ok. 1,5 - 2,1 m, a lokalnie w obni¿eniach
0,9 - 1,1 m poni¿ej obecnego poziomu terenu,
4) ustala siê stosowaæ wymagane przepisami odrêbnymi
zabezpieczenia przeciwpowodziowe w projektowanych systemach sieciowych infrastruktury podziemnej i odprowadzenia wód
powierzchniowych,
5) okreœla siê wymóg zachowania powierzchni terenów
ch³onnych, nieutwardzonych obejmuj¹cej co najmniej 25 % powierzchni terenów zainwestowanych przeznaczenia podstawowego, za wyj¹tkiem terenów komunikacji,
6) obszar objêty planem po realizacji zabezpieczeñ przeciwpowodziowych programu "Odra 2006" w rejonie Opola nie
bêdzie podlega³ niebezpieczeñstwu bezpoœredniego zagro¿enia, pozostanie jednak w obszarze potencjalnego zagro¿enia
powodzi¹ 100 - letni¹ - wszelkie przedsiêwziêcia inwestycyjne
na tym obszarze powinny uwzglêdniaæ ryzyko takiego stanu po³o¿enia terenu.
3. Granice i sposoby zagospodarowania obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 okreœlono w § 9 ust. 1 i 2 w rozdziale
pn.: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
wspó³czesnej.
Rozdzia³ 3
Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
§ 20. Okreœla siê nastêpuj¹ce zasady i warunki scalania
i podzia³u nieruchomoœci:
1. Wydzielenie planowanych terenów przestrzeni publicznej pod nowe drogi, ulice, ci¹gi piesze, œcie¿ki rowerowe, zieleñ
izolacyjn¹ i komunikacyjn¹ oraz dokonanie planowanych podzia³ów niezabudowanych nieruchomoœci na dzia³ki budowlane nale¿y dokonaæ po przeprowadzeniu podzia³u nieruchomoœci, a w przypadkach koniecznych poprzedziæ scaleniem gruntów w oparciu o procedury okreœlone w przepisach odrêbnych.
2. Nie ustala siê obowi¹zku scalenia gruntów dla obszarów objêtych planem poza terenem oznaczonym numerem - 11
jako ZD, U - istniej¹cych ogrodów dzia³kowych, który w przypadku zamiaru w³aœcicieli przeznaczenia dzia³ek na tereny zabudowy us³ugowej - U mo¿e podlegaæ sukcesywnemu scalaniu
i ³¹czeniu indywidualnych dzia³ek w tereny umo¿liwiaj¹ce inwestycje us³ugowe okreœlone planem.
3. W projektach podzia³u nieruchomoœci nale¿y utrzymaæ
ustalone w rysunku planu zasady wydzielenia dróg i ulic, kierunki ich przebiegu wyznaczone liniami rozgraniczaj¹cymi œciœle
okreœlonymi oraz utrzymaæ zasady wydzielenia i podzia³u na dzia³ki budowlane okreœlone liniami wewnêtrznego podzia³u œciœle
okreœlonymi, a tak¿e nale¿y stosowaæ siê do orientacyjnych linii
rozgraniczaj¹cych i orientacyjnych linii wewnêtrznego podzia³u.
4. Tereny przeznaczone na cele nowej zabudowy przemys³owej - PP, magazynowej i sk³adowej - PS, us³ugowej - U, UC,
UP oraz obs³ugi komunikacji i transportu - KS, KT oraz wydzielone dzia³ki obiektów infrastruktury technicznej, powinny byæ
poddane podzia³om wg zasad i parametrów terenów przeznaczenia podstawowego okreœlonych na rysunku planu i spe³niaæ standardy ustalonych planem najmniejszych szerokoœci
frontów i powierzchni dzia³ek; w przypadkach indywidualnych,
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wielkoœæ i wymiary dzia³ek nale¿y okreœliæ wg udokumentowanych wniosków o podzia³ terenu pod przedsiêwziêcia inwestycyjne oparte o projekty zagospodarowania terenu.
5. Okreœlenie wewnêtrznych podzia³ów dzia³ek na planowanych terenach wymienionych w ust. 4, powinno uwzglêdniaæ
ustalenia planu w zakresie usytuowania g³ównych wjazdów,
parkingów i zasad kszta³towania zabudowy oraz byæ uzasadnione potrzebami planowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych
przedstawionych w projekcie zagospodarowania terenu.
6. Zaleca siê etapowanie zagospodarowania i inwestowania terenów w obszarze planu pocz¹wszy od ulicy Partyzanckiej w kierunku zachodnim, stosownie do wyprzedzaj¹cego lub
równoczesnego uzbrojenia terenu.
7. Ustala siê, z dopuszczeniem tolerancji 20%, nastêpuj¹ce parametry dla ew. scalania dla podzia³u nieruchomoœci:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U:
a) najmniejsza szerokoœæ frontu dzia³ki powinna wynosiæ
- 50 m,
b) powierzchnia dzia³ki nie powinna byæ mniejsza ni¿
- 5 000 m2,
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami UC:
a) najmniejsza szerokoœæ frontu dzia³ki powinna wynosiæ
- 200 m,
b) powierzchnia dzia³ki nie powinna byæ mniejsza ni¿
- 30 000 m2,
3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami
PP, PS:
a) najmniejsza szerokoœæ frontu dzia³ki powinna wynosiæ
- 100 m,
b) powierzchnia dzia³ki nie powinna byæ mniejsza ni¿
- 15 000 m2,
4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KT:
a) najmniejsza szerokoœæ frontu dzia³ki powinna wynosiæ
- 100 m,
b) powierzchnia dzia³ki nie powinna byæ mniejsza ni¿
- 15 000 m2 ,
5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KS:
a) najmniejsza szerokoœæ frontu dzia³ki powinna wynosiæ
- 50 m,
b) powierzchnia dzia³ki nie powinna byæ mniejsza ni¿
- 5 000 m2 .
8. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek o parametrach okreœlonych w ust. 7 w celu uzyskania wiêkszej powierzchni terenu
inwestycji na dzia³kach zwielokrotnionych 2x, 4x, 8x lub 16x, stosownie do uzasadnionego programu inwestycyjnego, zachowuj¹c zasady ich podzia³u wg uk³adu modularnego okreœlonego na rysunku planu.
9. Dopuszcza siê zastosowanie innych parametrów dzia³ek ni¿ ustalone w ust. 7 w przypadkach uzasadnionych nieregularnym kszta³tem obszaru objêtego podzia³em lub skrajnym
usytuowaniem dzia³ki przy granicy takiego obszaru.
Rozdzia³ 4
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu i zakaz zabudowy
§ 21.1. Na obszarze objêtym planem ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
u¿ytkowaniu, dotycz¹ce:
1) ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, o których
mowa w dziale II rozdziale 3,
2) terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, o których mowa w § 19,
3) ochrony obiektów na terenach potencjalnego zagro¿enia powodzi¹, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
4) zachowanie trasy, parametrów i ograniczeñ zastrze¿onego korytarza radiolinii, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 3.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18

- 990 -

2. Okreœla siê warunki wymagane planem dla przygotowania nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie,
których spe³nienie obejmuje:
1) dokonanie podzia³ów nieruchomoœci zgodnie z warunkami okreœlonymi w § 20,
2) podzia³ nieruchomoœci jest mo¿liwy po wydzieleniu gruntu pod lokalizacjê drogi publicznej lub drogi wewnêtrznej maj¹cej
po³¹czenie z drog¹ publiczn¹, wg parametrów okreœlonych w § 22,
3) wydzielenie miejsca na usytuowanie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej okreœlonej planem w § 24, z zapewnieniem dostêpu do tych urz¹dzeñ zarz¹dcom odpowiednich sieci
i w³aœcicielom s¹siednich dzia³ek oraz utrzymanie przebiegu
zastrze¿onego korytarza radiolinii wg ustaleñ ust. 3.
3. Ustala siê ograniczenia i zakazy zabudowy dla zastrze¿onego korytarza radiolinii, w którym:
1) okreœla siê przebieg osi zastrze¿onego korytarza powietrznego radiolinii SLR Opole - Brzeg azymutem 3050 od stacji Opole SRL o wspó³rzêdnych 17 E 12' 52", 50 N 39' 45",
2) w pasie terenu okreœlonym na rysunku planu o szerokoœci 100,0 m mierzonej osiowo w przebiegu korytarza powietrznego, ogranicza siê wysokoœæ zabudowy do 60,0 m n.p.t.; lokalizacjê obiektów o wysokoœci ponad 30,0 m nale¿y uzgadniaæ
z zarz¹dc¹ korytarza radiolinii,
3) zakazuje siê w pasie terenu korytarza okreœlonym w pkt 2,
lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej, a budowê
radiowych instalacji nadawczych o wysokoœci wy¿szej ni¿ 60,0 m lokalizowanych na terenach przylegaj¹cych do korytarza w odleg³oœci 200,0 m od jego osi nale¿y ka¿dorazowo uzgadniaæ
z zarz¹dc¹ korytarza radiolinii.
4. Warunki okreœlone w ust. 2 nie dotycz¹ nieruchomoœci
gruntowych, które spe³niaj¹ wymogi dostêpu do drogi publicznej i podstawowych sieci uzbrojenia, a ich usytuowanie i kszta³t
nie naruszaj¹ ustaleñ planu.
5. Ustala siê zasady etapowania planu oparte o stosowanie optymalnej kolejnoœci realizacji elementów zagospodarowania na terenach przeznaczenia podstawowego uwzglêdniaj¹c aktualne uwarunkowania w zakresie:
1) dostêpnoœci komunikacyjnej urz¹dzonymi drogami ruchu ko³owego w ci¹gach okreœlonych planem,
2) dostêpnych systemów zewnêtrznego uk³adu sieci uzbrojenia komunalnego w rodzajach i parametrach odpowiadaj¹cych potrzebom projektowanych funkcji zagospodarowania terenu,
3) przedsiêwziêæ inwestycyjnych obejmuj¹cych podstawowe funkcje zagospodarowania terenów oraz projekty sieci zewnêtrznych w zakresach umo¿liwiaj¹cych zapewnienie niezbêdnej infrastruktury technicznej, oparte o w³asne plany i œrodki
inwestycyjne inwestorów,
4) warunki dostawy i odbioru mediów oraz techniczne warunki zasilania, w tym: okreœlenie rodzaju i wielkoœci potrzeb
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej realizowanej ze œrodków w³asnych inwestora, nale¿y dla ka¿dej inwestycji uzyskiwaæ w drodze uzgodnieñ i umów z odpowiednimi zarz¹dcami sieci i urz¹dzeñ.
6. Zaleca siê stosowaæ kolejnoœæ inwestowania w obszarze planu opart¹ o wykorzystanie istniej¹cego i bêd¹cego w realizacji uzbrojenia komunalnego w ci¹gach ulic: Partyzanckiej,
Pó³nocnej i Opolskiej we wsi S³awice oraz na terenach do nich
przyleg³ych we wschodniej czêœci obszaru planu wraz z postêpuj¹c¹ rozbudow¹ infrastruktury w kierunku zachodnim.
Rozdzia³ 5
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji
§ 22.1. Ustala siê tereny w zakresie komunikacji obejmuj¹ce drogi i ulice publiczne oraz drogi wewnêtrzne, w granicach
pasów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
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a) dróg - przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów i pieszych wraz z wyposa¿eniem i urz¹dzeniami zwi¹zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, okreœlonymi w przepisie
odrêbnym,
b) ulic - przeznaczone do pe³nienia funkcji dróg na terenach zabudowy i obs³ugi bezpoœredniego otoczenia oraz umieszczania okreœlonych w przepisach odrêbnych komunalnych urz¹dzeñ technicznych.
2. Okreœla siê wymagane planem parametry techniczne
stosownie do klasyfikacji funkcjonalnej dróg i ulic:
1) KD-GP 2/2 - planowane trasy: obecnej drogi krajowej nr
46 relacji K³odzko - Opole - Czêstochowa - Szczekociny oraz
obecnej drogi krajowej nr 94 relacji Krzywa - Legnica - Wroc³aw
- Opole - Kraków w przebiegu miejskim; obecnie pó³nocna obwodnica miasta na terenach oznaczonych numerami 101, 102,
103 (wêze³), ustalona w planie jako:
a) obecnie droga klasy g³ównej G, jednojezdniowa 1 x 2,
szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
- droga w obszarze niezabudowanym
- 35,0 m,
b) planowana, jako droga klasy g³ównej ruchu przyœpieszonego - GP,dwujezdniowa 2 x 2, szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
- ulica w obszarze zabudowanym
- 50,0 m,
- droga poza obszarem zabudowanym
- 50,0 m,
c) planowane wêz³y drogowe:
- na skrzy¿owaniu ulic Partyzanckiej i Opolskiej (S³awice)
wêze³ typu rondo ma³e lub œrednie w poziomie terenu i estakada nad rondem dla bezkolizyjnego przebiegu drogi GP 2 x 2 na
kierunku wschód - zachód, teren oznaczony numerem 103,
- na skrzy¿owaniu z planowan¹ obwodnic¹ po³udniow¹
miasta - tras¹ Piastowsk¹ wêze³ typu WA „tr¹bka” z bezkolizyjnym w³¹czeniem planowanej trasy jako drogi krajowej nr 45 w klasie
G, do pó³nocnej obwodnicy Opola w klasie GP, teren oznaczony
numerem 104,
d) dopuszcza siê wyj¹tkowo mo¿liwoœæ urz¹dzenia zjazdów - wjazdów z jezdni drogi klasy KD-GP na przylegaj¹ce drogi
uk³adu wewnêtrznego klasy KD-D w miejscach usytuowanych
poza wêz³ami i skrzy¿owaniami okreœlonymi w planie, uzasadnionych wa¿nymi wzglêdami techniczno - ruchowymi, na podstawie wy³¹cznej zgody zarz¹dcy drogi g³ównej klasy KD-GP;
2) KD-G 2/2 - planowana obwodnica po³udniowa miasta
(Piastowska), jako trasa obecnej drogi krajowej nr 45 relacji
Cha³upki - Racibórz - Opole - Kluczbork - Z³oczew w przebiegu
miejskim, na terenach oznaczonych numerami 104, 105, 106
(wêze³), ustalona w planie jako:
a) planowana droga klasy g³ównej ruchu - G, dwujezdniowa 2 x 2, szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych, jako:
- ulica w obszarze zabudowanym
- 55,0 m,
- droga poza obszarem zabudowanym
- 50,0 m,
b) planowane wêz³y drogowe:
- na skrzy¿owaniu z planowan¹ tras¹ drogi krajowej nr 46
i 94 w ci¹gu pó³nocnej obwodnicy miasta - wêze³ typu WA "tr¹bka" z bezkolizyjnym w³¹czeniem planowanej trasy obecnej drogi
krajowej nr 45 i 94 w klasie G, do pó³nocnej obwodnicy Opola
w klasie GP, teren oznaczony numerem 104,
- na skrzy¿owaniu z ulic¹ Pó³nocn¹ - bis, wêze³ typu rondo
ma³e lub œrednie w poziomie terenu i estakada nad rondem dla
bezkolizyjnego przebiegu drogi G 2 x 2 (albo 1 x 4) na kierunku
pó³noc - po³udnie, teren oznaczony numerem 106,
3) KD-Z - obecny przebieg miejski drogi krajowej nr 45
relacji Opole - Racibórz - Cha³upki, w ci¹gu ulicy Partyzanckiej,
na terenie oznaczonym numerem 107, ustalony w planie jako:
a) istniej¹ca ulica klasy zbiorczej - Z, w relacji od skrzy¿owania z ulic¹ Pó³nocn¹ do ronda w obwodnicy pó³nocnej, jednojezdniowa 1 x 2, szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 30,0 m,
b) docelowo ulica Z, postulowana jako droga wojewódzka nr 459 relacji Skorogoszcz - Opole w przebiegu miejskim
ulic¹ Partyzanck¹ do skrzy¿owania z ulic¹ Wroc³awsk¹ (rondo),
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a w dalszym przebiegu ul. Opolsk¹ w klasie Z na terenie wsi S³awice
w Gminie D¹browa, - postulowany pas drogi o szerokoœci 20,0 m,
4) KD-Z - planowana ulica uk³adu obs³uguj¹cego obszar
planu (ul. Pó³nocna - bis), na terenie oznaczonym numerem
108, z w³¹czeniami do ulic uk³adu zewnêtrznego KD-G i KD-Z,
w³¹czeniem ulic uk³adu wewnêtrznego klasy KD-D1 i KD-W
oraz w³¹czeniami ulic klasy KD-L z obszaru planowanego zainwestowania przylegaj¹cego od po³udnia, ustalona w planie jako
ulica klasy zbiorczej, jednojezdniowa 1 x 2, ze skrzy¿owaniami
w poziomie terenu, szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20,0 m,
5) KD-L - planowana ulica uk³adu obs³uguj¹cego obszar
planu (ul. Pó³nocna i Pisankowa - bis), na terenie oznaczonym
numerem 109, z w³¹czeniami do ulic uk³adu zewnêtrznego KDG i KZ oraz w³¹czeniem ulic uk³adu wewnêtrznego klasy KD-D1,
ustalona w planie jako ulica klasy lokalnej, jednojezdniowa 1 x 2,
ze skrzy¿owaniami w poziomie terenu, szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20,0 m,
6) KD-D - ulice uk³adu obs³uguj¹cego tereny przeznaczenia podstawowego, na terenach oznaczonych numerami: KD-D1
- 110-121, KD-D2 - 124-128, ustalone w planie jako jednojezdniowe 1 x 2:
KD1 - szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 20,0 m,
KD2 - szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 15,0 m,
7) KD-W - ulice wewnêtrzne lub zak³adowe obs³uguj¹ce
tereny przeznaczenia podstawowego, na terenach oznaczonych
w planie numerami 114 -122, 123, 129, 130, ustalone w planie
jako jednojezdniowe 1 x 2, - szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10,0 - 20,0 m,
8) (KD-X) - ci¹gi piesze w zieleni jako przeznaczenie towarzysz¹ce, na terenach oznaczonych numerami 12, 22 - 25, 41,
42, 62, 64, 66,
- szerokoœæ ci¹gu pieszego 3,0 - 5,0 m,
9) (KD-R) - œcie¿ki rowerowe jako przeznaczenie towarzysz¹ce na terenach oznaczonych numerami 12, 22 - 25, 41, 42,
62, 64, 66, oraz jako pasy dla ruchu rowerowego w ci¹gach dróg
i ulic klasy Z i L,
- szerokoœæ pasa ruchu 1,5 - 2,5 m.
3. Okreœla siê funkcje u¿ytkowe w pasach ulic i dróg pomiêdzy liniami rozgraniczenia stanowi¹cych przestrzeñ publiczn¹
jako nastêpuj¹ce:
1) ruch ko³owy i postój pojazdów zgodnie z klasyfikacj¹
i wynikaj¹cymi z niej parametrami funkcjonalnymi (jezdnie, wjazdy na posesje, parkingi uliczne, zatoki postojowe, itp.),
2) ruch pieszy i ruch rowerowy (chodniki, œcie¿ki rowerowe),
3) zieleñ izolacyjn¹ w miarê potrzeb i mo¿liwoœci terenowych,
4) ekrany akustyczne - stosownie do koniecznoœci, po
stwierdzeniu przekroczenia norm ha³asu dopuszczalnego na
terenach przylegaj¹cych do dróg,
5) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej
i nadziemnej dopuszczonej na warunkach okreœlonych w przepisach szczególnych,
6) lokalizacjê w sposób nieograniczaj¹cy bezpieczeñstwa
ruchu:
a) obiektów in¿ynierskich oraz urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych z gospodark¹ drogow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowego,
b) komunalnych urz¹dzeñ budowlanych dopuszczonych
na warunkach okreœlonych w przepisach szczególnych i uzgodnionych z w³aœciwym zarz¹dc¹ drogi.
4. Ustalone planem zmiany w uk³adzie komunikacyjnym
obszaru objêtego planem jako wêz³a dróg uk³adu zewnêtrznego oraz dróg i ulic uk³adu obs³uguj¹cego, obejmuj¹:
1) w uk³adzie dróg zewnêtrznych:
a) budowê nowej trasy Piastowskiej w docelowej klasie - G
2 x 2 wraz z wêz³ami jako planowanego przebiegu obecnej drogi
krajowej nr 45,
b) modernizacjê obwodnicy pó³nocnej, dobudowê drugiej
jezdni w klasie - GP 2 x 2 i budowê wêz³ów w ci¹gach obecnych
dróg krajowej nr 46 i nr 94,
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c) modernizacjê ulicy Partyzanckiej w klasie - Z 1 x 2
w ci¹gu obecnej drogi krajowej nr 45, a docelowo postulowanej
jako droga wojewódzka nr 459 oraz modernizacjê wlotu do ronda na obwodnicy ul. Opolskiej we wsi S³awice,
2) w uk³adzie wewnêtrznym dróg: budowê ulicy klasy zbiorczej - Z jako ul. Pó³nocna - bis oraz przebudowê ci¹gu pieszego
z tras¹ rowerow¹ w ci¹gu alei obecnej ul. Pó³nocnej, budowa
ulic w klasie dojazdowej - D1 i D2 wraz ze skrzy¿owaniami, wlotami ulic wewnêtrznych i wjazdami na tereny zabudowy produkcyjno - technicznej i us³ug.
5. Zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu dla
dróg i ulic, ustalonych w § 22 ust. 2, s¹ nastêpuj¹ce:
1) ustala siê zakaz lokalizowania bezpoœrednich wjazdów
na posesje z dróg i ulic o symbolach KD-GP, KD-G,
2) okreœla siê lokalizacjê:
a) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi,
b) miejsc dla parkingów i pasów postojowych na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi,
c) chodników obustronnych o parametrach umo¿liwiaj¹cych poruszanie siê na wózkach inwalidzkich osób niepe³nosprawnych,
d) œcie¿ek rowerowych jedno- lub dwukierunkowych, wg tras
oznaczonych na rysunku planu, dostêpnych dla wózków o napêdzie elektrycznym osób niepe³nosprawnych,
e) nasadzeñ zieleni wysokiej.
6. Ustalenia planu nie okreœlaj¹ rozwi¹zañ technicznych
dróg i ulic oraz skrzy¿owañ i wêz³ów drogowych.
§ 23. Wymagane planem wskaŸniki iloœci miejsc postojowych.
1. Ustala siê wymagane wskaŸniki iloœci miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, wyznaczonych w obrêbie
dzia³ek budowlanych na terenach przeznaczenia podstawowego jako urz¹dzenia przeznaczenia towarzysz¹cego dla ka¿dej
z podstawowych funkcji planu w iloœciach wynikaj¹cych z obecnie stosowanych i prognozowanych wskaŸników obs³ugi motoryzacji - stosowanych odpowiednio:
1) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem MW:
a) 1 - 2 stanowisk/mieszkanie,
b) 2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
2) w zabudowie us³ugowej oznaczonej symbolami: U, UP:
a) 2 - 4 stanowisk/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
b) 1 - 2 stanowisk/10 miejsc konsumpcyjnych,
c) 2 - 3 stanowisk/10 jednoczesnych u¿ytkowników us³ug,
d) 2 - 4 stanowisk/10 stanowisk pracy,
3) w zabudowie us³ug handlu w obiektach powy¿ej 2000,0 m2
oznaczonej symbolami UC:
a) 3 - 4 stanowisk/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
b) 3 - 4 stanowisk/10 jednoczesnych u¿ytkowników us³ug
- klientów,
c) 1 - 2 stanowisk/10 miejsc konsumpcyjnych,
d) 2 - 4 stanowisk/10 stanowisk pracy,
4) w zabudowie produkcyjno - technicznej, obs³ugi komunikacji i transportu, oznaczonej symbolami: PP, PS, KS, KT:
a) 3 - 5 stanowisk/100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) 2 - 3 stanowisk/10 jednoczesnych u¿ytkowników,
c) 2 - 4 stanowisk /10 stanowisk pracy,
d) 2 - 3 stanowisk/1 stanowisko obs³ugowe KS,
5) dla obs³ugi terenów indywidualnych ogrodów dzia³kowych, oznaczonych symbolem ZD nale¿y zapewniæ:
a) 1 - 2 stanowisk/10 jednoczesnych u¿ytkowników ogrodów,
b) 1 - 2 stanowisk/10 dzia³ek ogrodowych,
6) nale¿y zapewniæ miejsca postojowe dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na wszystkich rodzajach przeznaczenia terenu, wg wskaŸnika: 1 miejsce postojowe dla pojazdu osoby
niepe³nosprawnej na ka¿de 12 miejsc parkingowych,
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7) dodatkowo nale¿y uwzglêdniæ iloœæ stanowisk okreœlon¹ indywidualnie dla potrzeb technologicznych przemys³u,
sk³adów i magazynów, zajezdni i us³ug w zakresie transportu
autobusowego, ciê¿arowego dostawczego i ekspedycji produktów.
Rozdzia³ 6
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej
§ 24.1. Okreœla siê jako elementy infrastruktury technicznej istniej¹ce i planowane obiekty, sieci i tereny o funkcji komunalnej i technicznej wraz urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, infrastruktur¹ nadziemn¹ i podziemn¹, dojazdami i zieleni¹, oznaczone na rysunku planu symbolami z rozró¿nieniem rodzajów
przeznaczenia terenu ustalonych w § 5 lub sieci prowadzone
w pasach przestrzeni publicznych dróg i ulic.
2. Obszar planu u¿ytkowany obecnie rolniczo, nie jest
uzbrojony w ¿adne sieci komunalne pozwalaj¹ce na obs³ugê
planowanego przeznaczenia w obszarze planu - wszystkie systemy uzbrojenia i komunikacji wymagaj¹ przeprowadzenia inwestycji sieciowych w zakresie budowy wodoci¹gów, kanalizacji, odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych, elektroenergetyki, gazownictwa oraz budowy lub rozbudowy dróg i ulic tranzytowych i obs³uguj¹cych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) sieci uzbrojenia technicznego nale¿y sytuowaæ w pasach dróg, ulic i ci¹gów pieszych, a tak¿e w ci¹gach zieleni izolacyjnej - za zgod¹ w³aœciwego zarz¹dcy terenu,
2) nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
3) dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalnego wykorzystania istniej¹cych sieci lub ich przebudowy na koszt wnioskodawcy za
zgod¹ ich zarz¹dcy, jako rozwi¹zania doraŸnego do czasu realizacji urz¹dzeñ przewidzianych planem,
4) na dzia³kach budowlanych, o powierzchni powy¿ej 0,5 ha
na terenach - U, KS oraz o powierzchni powy¿ej 4,00 ha na
terenach - PP, PS, KT, UC, w przypadku braku infrastruktury okreœlonej planem, dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji lokalnych
Ÿróde³ zaopatrzenia w media i niezale¿nych systemów infrastruktury technicznej projektowanych z zachowaniem wymogów i procedur ustalonych w przepisach odrêbnych, realizowanych kosztem i staraniem wnioskodawcy.
4. Okreœla siê zasady obs³ugi i uk³ady sieciowe, w zakresie technicznej infrastruktury komunalnej planowanych terenów
przeznaczonych pod zainwestowanie w obszarze planu, oparte
o koncepcyjne opracowania specjalistyczne w zakresie sieci
wodoci¹gowej, kanalizacji œcieków sanitarnych i wód opadowych oraz elektroenergetyki i gazu, wykonane i w³¹czone do
materia³ów planistycznych projektu planu jako nastêpuj¹ce:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) planuje siê, wg koncepcji zasilania obszaru planu
w wodê (164 ha), dostawê wody dla celów bytowo - gospodarczych przy maksymalnej wielkoœci poboru wody w iloœci
Q max. = 75 dcm3 /sec i Q max dob. = 2160,0 m3/dobê z komunalnej sieci wodoci¹gowej,
b) zasilanie obszaru, w pierwszej kolejnoœci planuje siê
z magistrali wodoci¹gowej 300 mm w ul. Wroc³awskiej w rejonie ronda oraz projektowanej magistrali 400 mm w ci¹gu Obwodnicy Piastowskiej z kierunku ul. Niemodliñskiej,
c) zasilanie obszaru, w dalszej kolejnoœci planuje siê
z przewodu magistralnego o œrednicy O 250 mm i O 200 mm
³¹cz¹cego przewód magistralny w ul. Wroc³awskiej z sieci¹ wodoci¹gow¹ w ul. Partyzanckiej w rejonie skrzy¿owania z ul. Spokojn¹ w planowanym uk³adzie pierœcieniowym,
d) szkielet g³ówny planowanej sieci wodoci¹gowej, bez
przewodów rozdzielczych sk³ada siê z odcinków magistralnych
o œrednicach O 150, O 200, O 250 i O 300 mm o ³¹cznej d³ugoœci ok. 10 km,
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e) planowane sieci wodoci¹gowe, wg tras okreœlonych
w koncepcji zasilania w wodê, nale¿y prowadziæ w pasach poboczy drogowych, w pasach ulic lub po wskazanych planem
trasach innych przeznaczeñ terenu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami szczególnymi, z uwzglêdnieniem warunków zabezpieczenia wody i dostêpnoœci hydrantów dla celów przeciwpo¿arowych,
2) w zakresie odprowadzenia komunalnych œcieków sanitarnych:
a) na terenach objêtych planem brak jest zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
b) planuje siê odbiór œcieków sanitarnych z terenów po³o¿onych w obszarze planu nowym systemem komunalnej kanalizacji sanitarnej, w systemie grawitacyjnym i pompowym, przez
pompownie œcieków P4, P5 i P6, a nastêpnie kolektorami tranzytowymi i systemem przepompowni P3, P2, P1 zlokalizowanych na po³udnie od obszaru planu - do miejskiej oczyszczalni
œcieków,
c) pompownia P3 (poza terenem opracowania) powinna
pe³niæ funkcjê pompowni g³ównej, zbiorczej dla wszystkich terenów w obszarze planu; przewód tranzytowy, t³oczny o œrednicy
630 mm i d³ugoœci 3250 m bêdzie transportowa³ œcieki do oczyszczalni,
d) planuje siê kanalizacjê œcieków sanitarnych sieci¹ zbiorczych kana³ów grawitacyjnych o œrednicach D 0,20 - D 0,80
o ³¹cznej d³ugoœci ok. 7550 mb, odcinkami ruroci¹gów t³ocznych o œrednicach O 160 - O 315 o ³¹cznej d³ugoœci 6560 mb,
w tym: w granicach planu ok.1330 mb oraz poza granicami planu ruroci¹gi t³oczne z przepompowni P1 i P3 do oczyszczalni,
o œrednicach O 315 mm i O 560 mm o d³ugoœciach odpowiednio - 1990 mb i 3240 mb,
e) ustala siê zasadê prowadzenia sieci kolektorów w pasach drogowych i ulicznych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,
f) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
indywidualne, szczelne, bezodp³ywowe, wybieralne zbiorniki na
nieczystoœci ciek³e, lokalizowane i u¿ytkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,
g) ustala siê mo¿liwoœæ odprowadzenia œcieków z terenów produkcyjno - technicznych do kanalizacji sanitarnej pod
warunkiem wczeœniejszego doprowadzenia ich sk³adu do parametrów œcieków bytowych uzgodnionego z zarz¹dc¹ sytemu
kanalizacji komunalnej,
h) okreœlenie potrzebnej iloœci wody do celów przemys³owych, technologicznych i produkcyjnych dla przedsiêwziêæ lokalizowanych w obszarze planu oraz ustalenie rodzaju i iloœci œcieków przemys³owych wymaga odrêbnego postêpowania opartego o szczegó³ow¹ koncepcjê i program gospodarki wod. - kan.
opracowanych dla rzeczywistego rodzaju inwestycji i indywidualnie udokumentowanego zapotrzebowania i wskazania uzgodnionych Ÿróde³ dostawy wody oraz warunków odbioru i oczyszczania œcieków z uwzglêdnieniem wymogów przepisów gospodarki wodnej i ochrony œrodowiska,
3) w zakresie odprowadzenia œcieków opadowych:
a) tereny w obszarze planu u¿ytkowane w stanie istniej¹cym jako grunty rolne odwadniane s¹ powierzchniowo systemem rowów w³¹czonych do cieku Ryjec; rzêdne istniej¹cego
terenu kszta³tuj¹ siê na poziomie 150,0 - 152,5 m n.m.p.; rzêdne
zwierciad³a wody w rzece Odrze przy procentowych przep³ywach
wezbrañ kszta³tuj¹ siê odpowiednio nastêpuj¹co: 5% - 152,92 m
n.p.m.; 10% - 152,72 m n.p.m.; 50% - 151,36 m n.p.m.; obszar
objêty planem uleg³ w ok. 85% zalaniu powodziowemu w 1997
roku - obecnie, po wykonaniu zabezpieczeñ przeciwpowodziowych rzeki Odry objêtych "Programem Odra 2006" teren nie bêdzie zagro¿ony powodzi¹ 100-letni¹,
b) planowany system krytej kanalizacji opadowej jest oparty na krytych kana³ach i kolektorach, do których pod³¹czone bêd¹
wpusty deszczowe dróg i ulic uk³adu lokalnego, rynny budynków, wpusty placów i parkingów o nawierzchniach utwardzo-
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nych; zanieczyszczone wody opadowe z terenów produkcyjnych,
sk³adowych, obs³ugi transportu i komunikacji wymagaj¹ podczyszczenia przed ich odprowadzeniem do kanalizacji,
c) planuje siê kanalizacjê œcieków opadowych sieci¹ kana³ów grawitacyjnych o œrednicach D 0,40 - D 1,20 o ³¹cznej
d³ugoœci ok. 9620 mb i odprowadzenie wód opadowych do cieku Ryjec oraz w kierunku Kana³u Szczepanowickiego i Kana³u
Pó³wieœ i przepompowywane do rzeki Odry poza granic¹ planu,
d) dopuszcza siê przejœciowo, do czasu budowy systemu
komunalnej kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji lokalnej po wstêpnym podczyszczeniu i doprowadzeniu ich sk³adu do parametrów wód opadowych i roztopowych, do wskazanych przez administratorów rowów i zarz¹dcê cieków, a w przypadku braku wód p³yn¹cych jako
odbiornika, do zbiorników odparowuj¹cych lub doraŸnie - do
gruntu,
e) planuje siê oczyszczanie œcieków deszczowych w koñcowych odcinkach doprowadzalników poprzez odstojniki szlamowe piaskowniki i separatory lekkich olei mineralnych,
f) ustala siê zasadê prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej w pasach ulicznych i drogowych, a tak¿e przez tereny
o innych funkcjach planowanych w sposób nie powoduj¹cy kolizji z podstawow¹ funkcj¹ terenu oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,
g) ustala siê, ¿e istniej¹ce rowy po zainwestowaniu przylegaj¹cych do nich terenów zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie i realizacji planowanego systemu kanalizacji deszczowej zostaj¹ przeznaczone do likwidacji; nie dotyczy to cieku
Ryjec i cieków podstawowych okreœlonych planem stanowi¹cych odbiorniki wód opadowych i roztopowych,
4) w zakresie odwodnienia wg³êbnego terenu - do czasu zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenów na przeznaczenie ustalone planem, dopuszcza siê renowacjê i przebudowê istniej¹cych rowów melioracyjnych, prowadzonych przez
tereny zieleni, upraw polowych i ³¹k w oparciu o projekty wg
przepisów odrêbnych,
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) okreœla siê mo¿liwoœæ zaopatrzenia w gaz terenów strefy
aktywnoœci gospodarczej w obszarze planu z istniej¹cych sieci
œredniego ciœnienia po³o¿onych w obszarze planu, przy jego
po³udniowo - zachodniej granicy - ul. Pisankowa - Pó³nocna
i wzd³u¿ granicy wschodniej - ul. Partyzancka, zasilanych ze stacji redukcyjnej I-go stopnia Opole - Bierkowice zlokalizowanej
przy gazoci¹gu wysokiego ciœnienia relacji Zdzieszowice - Wroc³aw,
poza granic¹ planu w odleg³oœci ok. 1,5 km w kierunku zachodnim,
b) planuje siê dostawê gazu ziemnego GZ50 w wielkoœci
ca³kowitego zapotrzebowania mocy dla zainwestowania przemys³owego i us³ug w obszarze planu na 30,0 MW,
c) gazyfikacja obszaru planu powinna byæ oparta o za³o¿enia gminnego planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe oraz koncepcjê techniczn¹ gazyfikacji wnioskowanego rejonu wraz z analiz¹ op³acalnoœci ekonomicznej,
d) realizacja sieci gazowej, po stwierdzeniu op³acalnoœci
inwestowania, wymaga uzyskania od dostawcy gazu warunków technicznych przy³¹czenia zgodnie z przepisami prawa energetycznego,
e) planuje siê obwodowy uk³ad sieci gazowej przewodami œredniego ciœnienia do 0,4 Mpa, o œrednicach Dz160, Dz110
i Dz90 mm PE o ³¹cznej d³ugoœci k. 6980 mb zasilanych
z istniej¹cych gazoci¹gów œredniego ciœnienia wzd³u¿ ulic: Pisankowej - Pó³nocnej - Dn150 stal. i Partyzanckiej - Dz160 PE,
f) ustala siê zasadê prowadzenia sieci gazowej œredniego ciœnienia w pasach ulicznych na terenach przemys³owo sk³adowych i us³ugowych; dopuszcza siê prowadzenie sieci gazowych na terenach nieruchomoœci przylegaj¹cych do ulic, pomiêdzy lini¹ rozgraniczenia a lini¹ zabudowy w przypadkach uzasadnionych brakiem mo¿liwoœci zlokalizowania sieci w pasie
ulicy i za zgod¹ w³aœciciela nieruchomoœci; nale¿y w takich przypadkach zapewniæ dostêp do armatury i sieci gazowej,

Poz. 652

6) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
a) obszar planu nie zosta³ objêty mo¿liwoœci¹ dostawy
ciep³a z miejskiego systemu ciep³owniczego ze wzglêdu na jego
peryferyjne po³o¿enie i brak wniosku do planu z ofert¹ w tym
zakresie,
b) zaleca siê skojarzon¹ gospodarkê ciep³ownicz¹ w obszarze planu strefy, ustala siê obowi¹zek stosowania w indywidualnych lub lokalnych kot³owniach Ÿróde³ ciep³a, opartych g³ównie na proekologicznych paliwach i Ÿród³ach energii, jak gaz
ziemny, olej opa³owy oraz energia elektryczna,
c) dopuszcza siê, w obszarze zabudowy przemys³owej
i us³ugowej stosowanie opa³u sta³ego, jak np.: wêgiel, koks,
drewno, s³omê, pod warunkiem spalania go w atestowanych
urz¹dzeniach, zapewniaj¹cych nieprzekraczanie dopuszczalnych
standardów emisyjnych okreœlonych w przepisach szczególnych,
d) stosowanie paliwa sta³ego innego ni¿ wymienione pod
lit c, mo¿e byæ wyj¹tkowo dopuszczone na podstawie wyników
oceny oddzia³ywania na œrodowisko lub danych charakterystyki
wp³ywu na œrodowisko przyjêtej technologii, zapewniaj¹cej nieprzekraczanie dopuszczalnych standardów emisyjnych okreœlonych w przepisach szczególnych,
e) plan nie dopuszcza na terenach us³ug, zieleni i przestrzeni publicznych prowadzenia sieci cieplnych na powierzchni
i powy¿ej terenu,
7) w zakresie elektroenergetyki:
a) zasilanie elektroenergetyczne terenów w obszarze planu, na którym docelowe zapotrzebowanie mocy wynosiæ bêdzie
12 MW, realizowane bêdzie w dwu etapach:
- I etap - przy zapotrzebowaniu w energiê elektryczn¹ do
6MW, planuje siê budowê rozdzielni sieciowej RS, zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem Egpz, przy zachodniej
granicy planu, zasilanej dwoma liniami kablowymi 15 kV wyprowadzonymi z GPZ Sudecka,
- II etap - planuje siê na terenie rozdzielni budowê G³ównego Punktu Zasilaj¹cego 110/15 kV zasilanego lini¹ dwutorow¹, jako odga³êzienie jednego toru od istniej¹cej linii wysokiego napiêcia 110 kV relacji Dobrzeñ - GPZ Sudecka,
b) planuje siê system zasilania elektroenergetycznego
terenów w granicach planu oparty o planowany G³ówny Punkt
Zasilaj¹cy ze stacj¹ transformatorow¹ z dwoma transformatorami 110/15kV(20kV) 2 x 10MVA i dwoma polami liniowymi, uk³ad
linii œredniego napiêcia 15 kV oraz planowane stacje transformatorowe (2 pêtle zasilania i 36 stacji transformatorowych) o docelowym
zapotrzebowaniu mocy szczytowej w wysokoœci 12 MW,
c) planowany G³ówny Punkt Zasilania ze stacj¹ transformatorow¹ z dwoma transformatorami 110/15kV(20kV) 2x10MVA
i dwoma polami liniowymi, zasilany bêdzie planowanym odga³êzieniem od istniej¹cej dwutorowej linii wysokiego napiêcia
110 kV przebiegaj¹cej po stronie zachodniej poza granic¹ planu,
d) planowany GPZ bêdzie zasila³ dwie linie kablowe œredniego napiêcia 15 kV zamkniête w pêtle dla zasilania 35 planowanych kontenerowych stacji transformatorowych o mocy 400kVA
(docelowo 630 kVA) i 1 stacjê o mocy 40 kVA dla oœwietlenia
wêz³a komunikacyjnego dróg klasy G i GP, a tak¿e planowane
linie kablowe po³o¿one poza granic¹ planu, istniej¹ce linie 15 kV
i 4 stacje transformatorowe: Bierkowice Wieœ, Pó³wieœ Partyzancka, Bierkowice Worwet i S³awice Ferma,
e) planuje siê sukcesywn¹ likwidacjê b¹dŸ przebudowê
istniej¹cych napowietrznych linii œredniego napiêcia 15 kV i ich
kablowanie na planowanych, nowych trasach wg uzgodnionego programu inwestycyjnego zarz¹dcy sieci energetycznych,
f) dopuszcza siê indywidualn¹ budowê kontenerowych
stacji transformatorowych na terenie w³asnym inwestora oraz
kablowanie istniej¹cych napowietrznych linii œredniego napiêcia, których przebieg mo¿e kolidowaæ z planowanym zainwestowaniem jako inwestycji w³asnych wnioskodawcy, wy³¹cznie na
koszt wnioskodawcy i na warunkach okreœlonych przez EnergiaPro Koncern Energetyczny,
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g) ustala siê zasadê prowadzenia sieci œredniego i niskiego napiêcia jako - kablowych na terenach przeznaczonych
planem pod zainwestowanie oraz dopuszcza siê jako - sieci
napowietrzne na terenach pozosta³ych; wszystkie sieci elektroenergetyczne nale¿y prowadziæ g³ównie w pasach rozgraniczenia ulic, dróg i przestrzeni publicznych,
8) w zakresie ³¹cznoœci:
a) ustala siê prowadzenie sieci ³¹cznoœci przewodowej
w pasach ulic wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
b) sieci ³¹cznoœci nale¿y prowadziæ jako podziemne na
terenach intensywnego zainwestowania obszaru planu, a dopuszcza siê jako napowietrzne na terenach pozosta³ych,
c) ustala siê przebieg pasa terenu o szerokoœci 100,0 m,
dla okreœlonego na rysunku planu korytarza radiokomunikacyjnego, wg przebiegu osi zastrze¿onego korytarza powietrznego
radiolinii SLR Opole - Brzeg azymutem 3050 od stacji Opole
SRL o wspó³rzêdnych 17 E 12' 52", 50 N 39' 45" i ustala siê
ograniczenia i zakazy zabudowy okreœlone w § 21 ust. 1 pkt 4,
ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 - 3,
d) ustala siê tereny i warunki dopuszczenia lokalizacji stacji przekaŸnikowych telefonii komórkowej w obszarze planu na
terenach okreœlonych w § 18 ust. 5 pkt 1 - 6 z zachowaniem
wymaganej przepisami odrêbnymi procedury i przeprowadzeniu postêpowania dot. ochrony œrodowiska oraz zakazy lokalizowania wie¿ stacji bazowych ustalone w § 21 ust. 3 pkt 3,
9) w zakresie oczyszczania terenów obszaru planu
i usuwania nieczystoœci sta³ych:
a) ustala siê zasadê sk³adowania komunalnych odpadów sta³ych wy³¹cznie na miejskim sk³adowisku odpadów poza
obszarem planu,
b) ustala siê wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z ich segregacj¹ i odzyskiem oraz zakazuje siê sk³adowania odpadów komunalnych i innych na terenach jakiejkolwiek funkcji planu,
c) ustala siê wymóg wywozu mas ziemnych lub skalnych
usuwanych lub przemieszczanych w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji oraz mas ziemnych pochodz¹cych z pog³êbiania rowów
na miejsce wskazane przez w³adze Gminy,
d) ustala siê wymóg prowadzenia gospodarki odpadami
produkcyjnymi, niebezpiecznymi oraz innymi ni¿ niebezpieczne
przez wytwórców takich odpadów w oparciu o uzgodnienia
i o procedury ustalone w przepisach odrêbnych,
10) ustalenia planu nie okreœlaj¹ rozwi¹zañ technicznych
systemów in¿ynieryjnego wyposa¿enia miasta w obszarze opracowania planu; planowane inwestycje elementów systemu in¿ynieryjnego wyposa¿enia tego obszaru nale¿y poprzedziæ
projektowymi opracowaniami specjalistycznymi, dla których aktualny stan zagospodarowania obszaru oraz aktualnie obowi¹zuj¹ce odrêbne przepisy prawne i ustalenia planu nale¿y traktowaæ jako podstawowe warunki wyjœciowe do projektowania.
Dzia³ IV
Przepisy koñcowe
Rozdzia³ 1
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
§ 25. Tereny objête planem i okreœlone do ustalonego
planem przeznaczenia mog¹ byæ u¿ytkowane i zagospodarowywane:
1) w sposób dotychczasowy do czasu realizacji planu, pod
warunkiem udostêpnienia gruntów dla wykonania prac geodezyjnych, dojazdów i realizacji uzbrojenia terenu w urz¹dzenia
sieciowe wynikaj¹ce z ustaleñ planu,
2) w sposób sta³y lub tymczasowy obiektami i urz¹dzeniami okreœlonymi w § 7 ust. 3.

Rozdzia³ 2
Stawki procentowe wzrostu wartoœci nieruchomoœci
§ 26. Plan ustala stawki procentowe od wzrostu wartoœci
nieruchomoœci w zwi¹zku z jego uchwaleniem, s³u¿¹ce naliczeniu i pobraniu jednorazowej op³aty od w³aœciciela nieruchomoœci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nale¿nej Gminie Opole przy zbyciu nieruchomoœci po³o¿onych na terenach przeznaczenia podstawowego ustalonych planem, wymienionych poni¿ej,
w wysokoœci:
1) tereny przemys³owe, sk³adowe, obs³ugi komunikacji
- PP, PS, KT:
15,0 %,
2) tereny us³ug i obs³ugi komunikacji - U, KS
20,0 %,
3) tereny us³ug handlu w obiektach handlowych o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000,0 m2 - UC
25,0 %,
4) tereny pozosta³ych funkcji planu:
5,0 %.
Rozdzia³ 3
Postanowienia koñcowe
§ 27. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Opola.
§ 28. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Dariusz Smaga³a

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr LVIII/649/06
Rady Miasta Opola
z dnia 26 stycznia 2006 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie obwodnicy pó³nocnej - ul. Pó³nocnej w Opolu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087), Rada Miasta Opola - po zapoznaniu siê z rozstrzygniêciem Prezydenta Miasta Opola z dnia
25 maja 2005 r. - stwierdza i rozstrzyga, co nastêpuje:
§ 1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy pó³nocnej - ulicy Pó³nocnej w Opolu zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w dniach
od 21 marca do 22 kwietnia 2005 r.; uwagi i wnioski mo¿na by³o
sk³adaæ w terminie do 6 maja 2005 r., dyskusja publiczna zosta³a przeprowadzona w dniu 8 kwietnia 2005 r.
§ 2. W wyniku wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du oraz dyskusji publicznej, w wyznaczonym terminie do
6 maja 2005 r., zosta³y wniesione 2 uwagi na piœmie, o treœci
wyszczególnionej poni¿ej; wniesione uwagi zosta³y zamieszczone w wykazie uwag, rozpatrzone i uwzglêdnione w ca³oœci lub
w czêœci, w rozstrzygniêciu Prezydenta Miasta Opola z dnia
25 maja 2005 r.
1. Uwaga wniesiona w dniu 19 i 26 kwietnia 2005 r. przez
Polsk¹ Telefoniê Cyfrow¹ Sp. z o.o. ERA GSM - 02 - 222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, adres do korespondencji: Infra - Tel
Sp. z o.o. 44-203 Rybnik, ul. ¯orska 14, o treœci:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18

-995 -

Zg³aszaj¹cy uwagê, wnosi o uwzglêdnienie w ww. projekcie planu lokalizacji wie¿y przekaŸnikowej operatora sieci ERA
na dzia³ce gruntowej nr 12/7 w obszarze planu. Potrzebê lokalizacji wie¿y przekaŸnikowej na wskazanym terenie, zg³aszaj¹cy
uwagê uzasadnia wzglêdami technicznymi, wynikaj¹cymi z potrzeby tworzenia uk³adu sieci wzajemnie powi¹zanych ze sob¹
drog¹ radiow¹ stacji bazowych telefonii komórkowej. Zg³aszaj¹cy uwagê wnioskuje tak¿e o zmianê zapisu w czêœci tekstowej
- projekcie uchwa³y planu, umo¿liwiaj¹cego lokalizacjê stacji
bazowej telefonii komórkowej w obszarze planu. Obecny zapis
projektu uchwa³y wprowadza zakaz lokalizacji obiektów mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko i wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko.
Zapis ten uniemo¿liwia, zdaniem wnosz¹cego uwagê, zrealizowanie stacji w obszarze planu, poniewa¿ zakaz lokalizacji ww.
obiektów mo¿e obejmowaæ tak¿e stacje wie¿owe telefonii komórkowej. Zg³aszaj¹cy uwagê przesy³a kopiê mapy z naniesion¹ dzia³k¹ nr 12/7 i wnioskuje o uwzglêdnienie wniesionej
uwagi.
2. Uwaga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2005 r. przez Pani¹
Ewelinê Forst, zamieszka³¹: 45-707 Opole, o treœci:
Szanowni Pañstwo! Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszê uwagi dotycz¹ce przyjêtego w przedmiotowym projekcie sposobu zagospodarowania nieruchomoœci
gruntowej nr 150, km. 62, le¿¹cej w Opolu, przy ul. Partyzanckiej,
o pow. 01129, stanowi¹cej w³asnoœæ Eweliny Forst, zamieszka³ej w Opolu. Wnoszê o zmianê sposobu zagospodarowania
wy¿ej wymienionej dzia³ki gruntu i stanowienie jej jako dzia³ki
budowlanej z funkcj¹ mieszkaniow¹. Zgodnie z art. 61 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 4
ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomoœciami informujê, ¿e
przedmiotowa nieruchomoœæ spe³nia ³¹cznie wszystkie warunki niezbêdne dla zagospodarowania budowlanego, a w szczególnoœci do spe³nienia funkcji mieszkaniowej. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e nieruchomoœæ ta ze wzglêdu na swoje po³o¿enie wœród zielonych ogrodów, jest idealnym miejscem na lokalizacjê budynku mieszkalnego. Na atrakcyjnoœæ przedmiotowej
nieruchomoœci wp³ywa równie¿ fakt, i¿ jest ona oddzielona od
pó³nocy 200-metrowym pasem zieleni od nieruchomoœci, które
w projekcie planu maj¹ spe³niaæ funkcje us³ugow¹ (ze wskazaniem na parkingi) i jednoczeœnie le¿y blisko planowanego
"Osiedla zachodniego" przy ulicy Partyzanckiej. Nieruchomoœæ
graniczy bezpoœrednio z budynkiem mieszkalnym, od strony
pó³nocnej i po³udniowej ma dostêp do drogi publicznej a istniej¹ce lub projektowane uzbrojenie terenu pozwala na zamierzenia budowlane. Maj¹c na uwadze wymieniony wy¿ej stan faktyczny i prawny przedmiotowe uwagi wraz z wnioskiem s¹
w pe³ni uzasadnione.
§ 3. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), Rada Miasta
Opola rozstrzyga, co nastêpuje:
1. Uwzglêdnia siê w projekcie miejscowego planu zagospodarowania terenu w rejonie obwodnicy pó³nocnej - ulicy
Pó³nocnej w Opolu, w ca³oœci uwagê wymienion¹ w § 2 ust. 1,
co uzasadnia siê nastêpuj¹co:
1) ustalony w projekcie planu zakaz lokalizacji obiektów
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko i wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko, nie dotyczy inwestycji celu publicznego, miêdzy innymi
w zakresie instalacji radiokomunikacyjnych, podlegaj¹cych budowie, przebudowie i rozbudowie,
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2) projekt planu okreœla tereny dopuszczone do lokalizacji
stacji bazowych telefonii komórkowej w obszarze planu, w tym
na wnioskowanej dzia³ce nr 12/7, z wykluczeniem terenu - zastrze¿onego pasa szerokoœci 100,0 m dla korytarza radiolinii.
2. Uwzglêdnia siê w czêœci, w ww. projekcie planu, uwagê
Pani Eweliny Forst, wymienion¹ w § 2 ust. 2, w zakresie przeznaczenia dzia³ki gruntowej nr 150, na cele zabudowy, z wy³¹czeniem mo¿liwoœci lokalizacji budynku mieszkalnego, co uzasadnia siê nastêpuj¹co:
1) teren oznaczony w projekcie planu numerem i symbolem 11-ZD,U(KP), w obszarze którego znajduje siê dzia³ka
nr 150, jest przeznaczony na ogrody dzia³kowe z mo¿liwoœci¹
zmiany przeznaczenia terenu na zabudowê us³ugow¹, z dopuszczeniem lokalizacji mieszkania towarzysz¹cego dla w³aœciciela
lub osób dozoruj¹cych obiekt us³ugowy,
2) na terenie oznaczonym w projekcie planu numerem
i symbolem 11-ZD,U(KP) ustala siê zakaz realizacji budynków
mieszkalnych oraz innych budynków niezwi¹zanych z przeznaczeniem terenu.
3. Nie uwzglêdnia siê w czêœci, w ww. projekcie planu,
uwagê Pani Eweliny Forst, wymienion¹ w § 2 ust 2, w zakresie
przeznaczenia dzia³ki gruntowej nr 150, na cele zabudowy mieszkaniowej, co uzasadnia siê nastêpuj¹co:
1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
11-ZD,U(KP) oraz w ca³ym obszarze planu nie planuje siê terenów zabudowy mieszkaniowej, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia zagro¿eñ i uci¹¿liwoœci, wywo³anych s¹siedztwem terenów przeznaczonych planem na cele us³ug wielkogabarytowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000,0 m2 oraz na cele
zabudowy techniczno - produkcyjnej,
2) w przypadku przeznaczenia dzia³ki nr 150, po³o¿onej
w obszarze terenu oznaczonego jako 11- ZD,U(KP) na cele us³ug
- dopuszcza siê lokalizacjê mieszkania towarzysz¹cego - dla
w³aœciciela lub osób dozoruj¹cych obiekt, lecz zakazuje siê lokalizacji budynku mieszkalnego.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr LVIII/649/06
Rady Miasta Opola
z dnia 26 stycznia 2006 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy pó³nocnej - ul. Pó³nocnej
w Opolu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
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(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,
Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.
Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123,
poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14,
poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495), Rada Miasta Opola
rozstrzyga, co nastêpuje:
I. Lista inwestycji o znaczeniu lokalnym z zakresu infrastruktury technicznej - zapisanych w planie jako zadania w³asne
gmin, obejmuje realizacjê:
1. Przygotowanie dokumentacji na budowê dróg gminnych ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ³¹cznej d³ugoœci: KD-D1 - 1511 m, KD-D2 - 1641
m, razem - 3152 m, wykazanych w tabeli:
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III. Sposoby realizacji:
1. Rozbudowa uk³adu komunikacyjnego
Plan przewiduje przygotowanie projektów szkieletowego
uk³adu komunikacyjnego oraz przy³¹czenia obszaru planu do
istniej¹cego i planowanego uk³adu komunikacyjnego miasta
Opola. Przy³¹czenie bêdzie zrealizowane poprzez budowê ulicy
Pó³nocnej - bis w klasie zbiorczej KD-Z do planowanej obwodnicy Piastowskiej i w dalszym odcinku w klasie lokalnej KD-L ulicy Pisankowej - bis, o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 1600 m.
Terminy realizacji: 2006 - 2010 r.
Przygotowanie realizacji wskazanych powy¿ej elementów
uk³adu komunikacyjnego pozwoli rozpocz¹æ zagospodarowywanie terenów objêtych planem. Pozosta³e drogi i ulice, przewidziane w planie, bêd¹ realizowane w miarê zagospodarowywania nowych obszarów w obszarze planu. Zaleca siê opracowanie w tych terminach dokumentacji projektowej dla pozosta³ych
ulic klasy dojazdowej KD-D1 i KD-D2 w obszarze planu.
Terminy realizacji: 2006 - 2010 r.
2. Przygotowanie dokumentacji na budowê urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zaopatrzenia ludnoœci w wodê i przesy³ania œcieków.
W celu zapewnienia atrakcyjnoœci obszarów planu przewidzianych na cele us³ugowe, zaleca siê przygotowanie dokumentacji technicznych sieci uzbrojenia wod. - kan., maj¹cych na
celu mo¿liwoœæ podjêcia budowy i etapowej ich realizacji, sukcesywnie w miarê potrzeb.
Terminy realizacji: 2006 - 2010 r.

2. Budowa ulicy Pó³nocnej - bis i ul. Pisankowej - bis,
w ci¹gu ulic oznaczonych jako 108 KD-Z, 109 KD-L o ³¹cznej
d³ugoœci oko³o 1600 m.
3. Przygotowanie dokumentacji na budowê urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zaopatrzenia w wodê i przesy³ania œcieków:
a) opracowanie projektów technicznych sieci wodoci¹gowych,
b) opracowanie projektów technicznych sieci kanalizacji
sanitarnej,
c) opracowanie projektów technicznych sieci kanalizacji
deszczowej.
4. Budowa przewodu kanalizacji tranzytowej.
II. Wyszczególnienie prognozowanych wydatków na poszczególne zadania:
Lp.

Wyszczególnienie

Szacowany koszt

1.
Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych
w ciągach: KD-D1 i KD-D2

300 tys. zł

2.
Budowa ok. 1600 m ulicy w ciągu 108-KD-Z, 109-KD-L

Wykup gruntów

Wykonanie jezdni

800 tys. zł
3 300 tys. zł

3.
Przygotowanie dokumentacji na budowę urządzeń
słuŜących do zaopatrzenia ludności w wodę, przesyłania
ścieków i odprowadzenie ścieków opadowych w obszarze
planu

2 600 tys. zł

Budowa rurociągu tranzytowego dla ścieków sanitarnych
łączącego oczyszczalnię ścieków z obszarem planu

4 500 tys. zł

4.

Łączne nakłady inwestycyjne

11 500 tys. zł

Zadaniem warunkuj¹cym uruchomienie inwestowania
w obszarze planu jest budowa ruroci¹gu tranzytowego, ³¹cz¹cego
tereny planowanego zainwestowania z istniej¹cym systemem kanalizacyjnym. Budowa ruroci¹gu przyniesie wymierne korzyœci równie¿
dla pozosta³ych odbiorców istniej¹cych w tej czêœci miasta.
Terminy realizacji: 2006 - 2010 r.
IV. Zasady finansowania:
1. Do finansowania zadañ zapisanych w planie z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, nale¿y
stosowaæ monta¿ finansowy, na który bêd¹ siê sk³adaæ:
a) œrodki w³asne,
b) fundusze strukturalne,
c) kredyty preferencyjne,
d) œrodki prywatne,
e) kredyty komercyjne.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ zmiany ustaleñ zawartych
w niniejszym rozstrzygniêciu, je¿eli wzglêdy formalne i interes
gminy bêd¹ wymaga³y ich zmiany.
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Uchwa³a Nr XXXV/187/05
Rady Gminy w Skoroszycach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie op³at za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
w sprawie utrzymania porz¹dku i czystoœci w gminach (j.t. Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), Rada Gminy w Skoroszycach uchwala, co nastêpuje:

2) o kodach: 070180, 150101, 150102, 150105, 150106,
150107, 150203, 160112, 170202, 170203, 190801, 190802,
190809, 191201, 200101, 200102, 200108, 200201, 200301
w wysokoœci 21,95 z³/m3.

§1.1. Ustala siê górne stawki op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokoœci:
1) odbiór w pojemnikach SM 110 - 3,75 z³/szt,
2) odbiór w pojemnikach PA-1,11 - 37,50 z³/szt,
3) odbiór w kontenerach KP-7
- 231,20 z³/szt,
4) odbiór w workach 110 l
- 3,75 z³/szt.
2. Ustala siê górne stawki op³at za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych dostarczonych bezpoœrednio na
sk³adowisko odpadów komunalnych:
1) o kodach: 100101, 100906, 170101, 170102, 170107,
170181, 170504, 170506, 170508, 170604, 170904, 200202,
020103, 020304, 020501, 020601, 030101, 030105, 040199,
040222, 040299, 150104, 160119, 160122, 160199, 160214,
160216, 160380, 168202, 170103, 170302, 170380, 170802,
190502, 190503, 190999, 191204, 191205, 191208, 191209,
191212, 200111, 200136, 200139, 200141, 200199, 200203,
200302, 200303, 200306, 200307, 200399 w wysokoœci 13,55 z³/m3,

§ 2. Ustalone w § 1 górne stawki op³at s¹ podstaw¹ do
zawierania umów na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez Zak³ad Oczyszczania i Wodoci¹gów w Skoroszycach oraz podmioty posiadaj¹ce zezwolenie, o którym mowa
w art.7 cytowanej na wstêpie ustawy.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwa³a Nr IV/21/03 z dnia 28 stycznia
2003 r. w sprawie ustalenia cen i op³at za odpady (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego Nr 30 poz.709).
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Henryk Soko³owski
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Uchwa³a Nr 15/2006
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 3 lutego 2006 r.
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703),
w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
1. Wojciech Or³owski - przewodnicz¹cy
2. Aleksandra Sêdkowska
3. Jan Uksik
opiniuje pozytywnie mo¿liwoœæ sfinansowania deficytu bud¿etowego wynikaj¹cego z uchwa³y Nr XXVIII/290/2005 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2006.
Uzasadnienie
W dniu 5 stycznia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorêczono uchwa³ê Rady Miejskiej w Grodkowie
Nr XXVIII/290/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2006 rok.

W przedmiotowej uchwale zaplanowano:
1) dochody bud¿etowe
34.868.793 z³,
2) wydatki bud¿etowe
35.364.953 z³,
3) deficyt bud¿etu
496.160 z³,
4) przychody
1.747.115 z³,
z tego:
- ze sp³at po¿yczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em œrodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej
222.750 z³,
- z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
878.205 z³,
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów
646.160 z³,
5) rozchody bud¿etu
1.250.955 z³,
- po¿yczki udzielone na finansowanie zadañ realizowanych
z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej
222.750 z³,
- z tyt. sp³at otrzymanych po¿yczek i kredytów 1.028.205 z³.
Planowane w bud¿ecie wydatki w kwocie 35.364.953 z³
przewy¿szaj¹ planowane dochody w wys. 34.868.793 z³ o kwotê
496.160 z³ stanowi¹c¹ deficyt bud¿etowy. Uchwalony przez Radê
Miejsk¹ deficyt bud¿etowy zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 3
uchwa³y bud¿etowej zostanie sfinansowany przychodami z za-
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ci¹gniêtej po¿yczki. Wskazane Ÿród³o pokrycia deficytu jest zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
Uchwalona kwota deficytu bud¿etowego stanowi 1,4 % planowanych dochodów bud¿etowych a wymieniona relacja jest zgodna z art. 79 ustawy o finansach publicznych.
Jednoczeœnie zaplanowano w bud¿ecie Gminy na 2006
rok sp³atê zobowi¹zañ finansowych w wys. 1.028.205 z³, które
wraz z nale¿nymi odsetkami w wys. 86.000 z³ oraz potencjaln¹
kwot¹ sp³aty z tyt. udzielonego porêczenia w wys. 78.370 z³ stanowiæ bêd¹ kwotê 1.192.575 z³, co stanowi 3,4 % planowanych
na dany rok bud¿etowy dochodów bud¿etu Gminy, a zatem spe³niony jest wymóg prawny wynikaj¹cy z art. 169 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ wielkoœci sp³aty w danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at kwot wynikaj¹cych z udzielonych przez Gminê porêczeñ wraz z nale¿nymi odsetkami od tych kredytów i po¿yczek
do wys. 15 % planowanych na dany rok dochodów jednostki
samorz¹du terytorialnego.
Z przed³o¿onej prognozy d³ugu wynika, ¿e stan zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych w latach poprzednich po¿yczek i kredytów na dzieñ 31 grudnia 2005 r. wynosi³ 2.106.222 z³. Uwzglêd-
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niaj¹c planowan¹ do zaci¹gniêcia w 2006 roku po¿yczkê w wys.
646.160 z³, a tak¿e planowan¹ w bud¿ecie po stronie rozchodów sp³atê rat kredytów i po¿yczek na kwotê 1.028.205 z³, kwota
d³ugu Gminy wyniesie na koniec grudnia 2006 roku 1.724.177 z³,
co stanowi 4,94 % planowanych dochodów. WskaŸnik zad³u¿enia na lata 2007 - 2009 wykazuje tendencje malej¹c¹. Powy¿szy
wskaŸnik zad³u¿enia Gminy mieœci siê w granicach ustalonych
w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Uchwa³a niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych powinna byæ opublikowana w trybie przewidzianym do opublikowania uchwa³y bud¿etowej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 powo³anej na wstêpie ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej opinii s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
Wojciech Or³owski
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Uchwa³a Nr 13/2006
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 31 stycznia 2006 r.

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
1. Wanda Mrowiec - przewodnicz¹cy
2. Arkadiusz Talik
3. Jan Uksik
opiniuje pozytywnie mo¿liwoœæ sfinansowania deficytu
bud¿etowego wynikaj¹cego z uchwa³y Nr XXXVII/204/2005 Rady
Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Kietrz na 2006 rok.
Uzasadnienie
W dniu 5 stycznia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorêczono uchwa³ê Rady Miejskiej w Kietrzu
Nr XXXVII/204/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Kietrz na 2006 rok.
Planowane w bud¿ecie Gminy wydatki w wys. 22.855.157 z³
przewy¿szaj¹ planowane dochody w wys. 21.068.173 z³ o kwotê
1.786.984 z³ stanowi¹c¹ deficyt bud¿etowy. Uchwalony przez
Radê Miejsk¹ deficyt bud¿etowy, zgodnie z postanowieniem § 4
uchwa³y bud¿etowej, zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z tytu³u zaci¹ganych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym. Wskazane Ÿród³o pokrycia deficytu jest zgodne z art. 168
ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Uchwalona kwota
deficytu bud¿etowego stanowi 8,48% planowanych dochodów
bud¿etowych a wymieniona relacja zgodna jest z art. 79 ustawy
o finansach publicznych.
Jednoczeœnie w bud¿ecie Gminy na 2006 rok zaplanowano sp³atê rat kapita³owych zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek
w wys. 423.640 z³ oraz wykup papierów wartoœciowych w wys.
400.000 z³, które na koniec 2006 roku wraz z nale¿nymi odsetka-

mi w wys. 156.848 z³ stanowiæ bêd¹ 4,85% planowanych na
dany rok bud¿etowy dochodów Gminy, a zatem spe³niony jest
wymóg prawny wynikaj¹cy z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ wielkoœci sp³aty w danym
roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at
kwot wynikaj¹cych z udzielonych przez Gminê porêczeñ wraz
z nale¿nymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i po¿yczek do wys. 15% planowanych na dany rok bud¿etowy dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego.
Niesp³acone zobowi¹zania finansowe Gminy z tyt. zaci¹gniêtych kredytów na dzieñ 1 stycznia 2006 r. wynosz¹ 2.886.145 z³,
co wraz z planowan¹ do zaci¹gniêcia w 2006 roku po¿yczk¹
(kredytem) w wys. 2.800.000 z³ wynosz¹ ³¹cznie 5.686.145 z³, co
stanowi 26,99% zaplanowanych na 2006 rok dochodów. Powy¿szy wskaŸnik zad³u¿enia Gminy mieœci siê w granicach ustalonych art. 2 ustawy o finansach publicznych.
Uchwa³a niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, powinna byæ opublikowana w trybie przewidzianym do opublikowania uchwa³y
bud¿etowej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwa³y Sk³adu s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
Wanda Mrowiec
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Uchwa³a Nr 514/05/06
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 20 stycznia 2006 r.
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703),
w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.),
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
osobach:
Wojciech Or³owski - przewodnicz¹cy,
Aleksandra Sêdkowska,
Jan Uksik,
opiniuje pozytywnie mo¿liwoœæ sfinansowania deficytu
bud¿etowego w uchwale bud¿etowej na 2006 rok Gminy Lubrza.
Uzasadnienie
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorêczono
uchwa³ê Nr XXVI/203/2005 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2006 r.
W przedmiotowej uchwale zaplanowano m.in.:
- dochody bud¿etowe ogó³em w wysokoœci 6.893.719 z³,
- wydatki bud¿etowe ogó³em w wysokoœci 7.117.454 z³.
Zgodnie z postanowieniem § 4 uchwa³y bud¿etowej, deficyt bud¿etowy w wysokoœci 223.735 z³ zostanie sfinansowany
przychodami pochodz¹cymi z kredytu. Wskazane przez Radê
Ÿród³o pokrycia deficytu zawarte jest w art. 168 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych.

Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³ ponadto, ¿e niesp³acone zobowi¹zania finansowe Gminy Lubrza z tytu³u ju¿ zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych wraz z planowanymi do zaci¹gniêcia po¿yczkami i kredytami wynios¹ na koniec 2006 roku
³¹cznie 1.094.735 z³, co stanowiæ bêdzie ok. 15,9 % dochodów
bud¿etowych zaplanowanych na 2006 rok i nie spowoduje przekroczenia limitu zad³u¿enia okreœlonego w art. 170 ustawy
o finansach publicznych. Równie¿ wysokoœæ zobowi¹zañ finansowych z tyt. sp³at rat zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek oraz
nale¿nych odsetek od tych zobowi¹zañ zaplanowana w bud¿ecie na 2006 rok Gminy Lubrza, w ³¹cznej kwocie 307.000 z³,
spe³nia wymóg prawny zawarty w art. 169 powo³anej wy¿ej ustawy, tj. nie przekracza 15 % planowanych na dany rok bud¿etowy
dochodów Gminy. W zwi¹zku z powy¿szym postanowiono jak
w sentencji.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
Wojciech Or³owski
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Uchwa³a Nr 53/2006
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 1 lutego 2006 r.
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r.
Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w osobach:
1. Ryszard Legin - przewodnicz¹cy
2. Jan Bryczek
3. Franciszek Firmuga
opiniuje pozytywnie mo¿liwoœæ sfinansowania deficytu
bud¿etowego wynikaj¹cego z uchwa³y Nr XXX/226/05 Rady Miejskiej w Namys³owie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2006 rok zmienionej uchwa³¹ Nr XXXll/233/06
Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2006 r.
Uzasadnienie
W dniu 8 grudnia 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorêczono uchwalê Nr XXX/226/05 Rady Miejskiej w Namys³owie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2006 rok. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu badaj¹c w trybie nadzoru zgodnoœæ z prawem uchwa³y Nr XXX/226/05 Rady Miejskiej w Namys³owie
z dnia 1 grudnia 2005 r. stwierdzi³o naruszenie przepisów art. 45

ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych zmienionej ustaw¹
z dnia 30 czerwca 2005 r. (vide art. 79 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 79
ust. 2 pkt 2 nowej ustawy). W zwi¹zku z powy¿szym Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwa³¹ Nr 19/66/2005
z dnia 28 grudnia 2005 r. wskaza³o, i¿ usuniêcie stwierdzonych
nieprawid³owoœci winno nast¹piæ poprzez zmniejszenie uchwalonego deficytu bud¿etowego Gminy Namys³ów na 2006 rok do
poziomu zgodnego z ustaw¹ bud¿etow¹ na rok 2005.
W dniu 23 stycznia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorêczono uchwa³ê Nr XXXlI/233/06 Rady Miejskiej w Namys³owie z dnia 19 stycznia 2006 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2006 rok, w treœci
której Rada Miejska w Namys³owie dokona³a zmiany ustaleñ
zawartych w uchwale Nr XXX/226/05 z dnia 1 grudnia 2005 r.
polegaj¹cych na:
- ustaleniu planu wydatków bud¿etowych Gminy na 2006
rok w wysokoœci 48.872.036 z³, tj. w wysokoœci o 2.000.000 z³
ni¿szej od uprzednio zawartej w uchwale z dnia 1 grudnia 2005 r.
- w tym zmniejszeniu planu wydatków maj¹tkowych z kwoty 10.547.339 z³ do kwoty 8.547.339 z³,
- zmniejszeniu planu przychodów bud¿etowych z kwoty
11.531.020 z³ do kwoty 9.531.020 z³,
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- uchyleniu w ca³oœci treœci § 13 kwestionowanej uchwa³y
dotycz¹cego maksymalnej wysokoœci po¿yczek i porêczeñ udzielonych przez Burmistrza w roku bud¿etowym 2006 na ³¹czn¹
kwotê 500.000 z³,
- ustaleniu nowej wysokoœci deficytu bud¿etowego na
2006 r. w wysokoœci 8.036.566 z³.
Po uwzglêdnieniu zmian wprowadzonych uchwa³¹ Rady
Miejskiej Nr XXXll/233/06 z dnia 19 stycznia 2006 r. uchwalony
bud¿et Gminy Namys³ów na 2006 rok zamyka siê nastêpuj¹cymi wielkoœciami:
1) dochody bud¿etowe
40.835.470 z³,
2) wydatki bud¿etowe
48.872.036 z³,
w tym: odsetki od kredytów
142.650 z³,
3) deficyt bud¿etu (póz. 1- póz. 2)
8.036.566 z³,
4) przychody,
9.531.020 z³,
z tego:
- z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
1.411.965 z³,
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów d³ugoterminowych
8.101.625 z³,
- ze sp³at po¿yczek udzielonych ze œrodków publicznych
17.430 z³,
5) rozchody bud¿etu
1.494.454 z³,
- z tyt. sp³at otrzymanych po¿yczek i kredytów 1.494.454 z³.
Uchwalony przez Radê Miejsk¹ deficyt bud¿etowy w wys.
8.036.566 z³ zgodnie z postanowieniem § 5 uchwa³y bud¿etowej zostanie sfinansowany przychodami z po¿yczek i kredytów.
Ustalone Ÿród³a pokrycia deficytu s¹ zgodne z dyspozycj¹
art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Uchwalona kwota deficytu bud¿etowego stanowi 19,68% planowanych
dochodów bud¿etowych, a wymieniona relacja zgodna jest z norm¹
prawn¹ wynikaj¹c¹ z art. 79 ustawy o finansach publicznych.
Jednoczeœnie zaplanowano w bud¿ecie Gminy na 2006
rok sp³atê rat kapita³owych zaci¹gniêtych po¿yczek w wys.

Poz. 657-658

1.494.454 z³, które na koniec 2006 roku wraz z nale¿nymi odsetkami stanowiæ bêd¹ 4,01% planowanych na dany rok bud¿etowy dochodów Gminy, a zatem spe³niony jest wymóg prawny
wynikaj¹cy z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ wielkoœci sp³aty w danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at kwot wynikaj¹cych z udzielonych przez Gminê porêczeñ wraz z nale¿nymi
w danym roku odsetkami od tych kredytów i po¿yczek do wys.
15% planowanych na dany rok bud¿etowy dochodów jednostki
samorz¹du terytorialnego.
Niesp³acone zobowi¹zania finansowe Gminy z tyt. zaci¹gniêtych wczeœniej kredytów i po¿yczek wynosz¹ 2.486.203 z³,
co wraz z planowan¹ do zaci¹gniêcia w 2006 roku po¿yczk¹
i kredytem w wys. 8.101.625 z³ wynosi ³¹cznie 10.587.828 z³, co
stanowi 25,93% zaplanowanych na 2006 rok dochodów. Powy¿szy wskaŸnik zad³u¿enia Gminy mieœci siê w granicach ustalonych art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Uchwa³a niniejsza, zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, powinna byæ opublikowana w trybie przewidzianym do opublikowania uchwa³y
bud¿etowej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwa³y Sk³adu s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
Ryszard Legin
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Uchwa³a Nr 46/2006
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 6 lutego 2006 r.
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r.
Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104), Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
1. Ryszard Legin - przewodnicz¹cy
2. Jan Bryczek
3. Franciszek Firmuga
opiniuje pozytywnie mo¿liwoœæ sfinansowania deficytu
bud¿etowego wynikaj¹cego z uchwa³y Nr XXXVII/232/05 Rady
Powiatu w Oleœnie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia, bud¿etu Gminy na rok 2006.
Uzasadnienie
W dniu 9 stycznia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorêczono uchwalê Nr XXXVll/232/05 Rady Powiatu
w Oleœnie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy na rok 2006. W przedmiotowej uchwale zaplanowano:
1) dochody bud¿etowe
36.963.290 z³,
2) wydatki bud¿etowe
41.369.926 z³ ,
w tym: odsetki od kredytów
270.000 z³,
3) deficyt bud¿etu (poz. 1 - poz. 2)
4.406.636 z³,

4) przychody,
5.821.004 z³,
z tego:
- z tytu³u kredytów d³ugoterminowych na rynku krajowym
3.961.004 z³,
- ze sp³at po¿yczek i kredytów udzielonych 1. 860.000 z³,
5) rozchody bud¿etu, z tego:
1.414.368 z³,
- sp³aty po¿yczek i kredytów
1.414.368 z³.
Uchwalony przez Radê Powiatu deficyt bud¿etowy w wys.
4.406.636 z³, zgodnie z postanowieniem § 4 uchwa³y bud¿etowej, zostanie sfinansowany przychodami pochodz¹cymi z kredytu zaci¹gniêtego w bankach krajowych.
Ustalone Ÿród³o pokrycia deficytu jest zgodne z dyspozycj¹
art. 168 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach licznych. Uchwalona
kwota deficytu bud¿etowego stanowi 11,9% planowanych dochodów bud¿etowych, a wymieniona relacja zgodna jest z norm¹
prawn¹ wynikaj¹c¹ z art. 79 ustawy o finansach publicznych.
Jednoczeœnie zaplanowano w bud¿ecie Powiatu na 2006
rok sp³atê rat kapita³owych zaci¹gniêtych po¿yczek w wys.
1.414.368 z³, które na koniec 2006 roku wraz z nale¿nymi odsetkami stanowiæ bêd¹ 4,6% planowanych na dany rok bud¿etowy
dochodów Powiatu, a zatem spe³niony jest wymóg prawny wynikaj¹cy z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ wielkoœci sp³aty w danym roku bud¿etowym
rat kredytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at kwot wynikaj¹cych z udzielonych przez j.s.t. porêczeñ wraz z nale¿nymi w da-
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nym roku odsetkami od tych kredytów i po¿yczek do wys. 15%
planowanych na dany rok bud¿etowy dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego. Niesp³acone zobowi¹zania finansowe
Powiatu z tyt. wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek wynosz¹ 1.822.993 z³, co wraz z planowanymi do zaci¹gniêcia
w 2006 rok kredytami w wys. 3.961.024 z³ wyniesie ³¹cznie
5.783.997 z³, co stanowi 15,6% zaplanowanych na 2006 rok
dochodów. Powy¿szy wskaŸnik zad³u¿enia Gminy mieœci siê
w granicach ustalonych art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Poz. 658-659

Uchwa³a niniejsza, zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, powinna byæ opublikowana w trybie przewidzianym do opublikowania uchwa³y bud¿etowej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwa³y Sk³adu s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
Ryszard Legin
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Uchwa³a Nr 31/2006
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 3 lutego 2006 r.
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
1. Wojciech Or³owski - przewodnicz¹cy
2. Aleksandra Sêdkowska
3. Jan Uksik
opiniuje pozytywnie mo¿liwoœæ sfinansowania deficytu bud¿etowego wynikaj¹cego z uchwa³y Nr 225/XXXVI/05 Rady Gminy Paw³owiczki z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu Gminy na rok 2006.
Uzasadnienie
W dniu 6 stycznia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorêczono uchwa³ê Rady Gminy Paw³owiczki
Nr 225/XXXVI/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2006 rok.
W przedmiotowej uchwale zaplanowano:
1) dochody bud¿etowe
14.907.722 z³,
2) wydatki bud¿etowe
15.318.069 z³,
3) deficyt bud¿etu
410.347 z³,
4) przychody
1.000.030 z³,
z tego:
- z tyt. innych rozliczeñ krajowych
1.000.030 z³,
5) rozchody bud¿etu
589.683 z³,
- sp³aty po¿yczek otrzymanych na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej
158.483 z³,
- z tyt. sp³at otrzymanych po¿yczek i kredytów 431.200 z³.
Planowane w bud¿ecie wydatki w kwocie 15.318.069 z³
przewy¿szaj¹ planowane dochody w wys. 14.907.722 z³ o kwotê
410.347 z³, stanowi¹c¹ deficyt bud¿etowy. Uchwalony przez Radê
Gminy deficyt bud¿etowy, zgodnie z postanowieniem § 3 uchwa³y bud¿etowej, zostanie sfinansowany przychodami z tyt. innych
rozliczeñ krajowych. Wskazane Ÿród³o pokrycia deficytu jest zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Uchwalona kwota deficytu bud¿etowego stanowi 2,75 % planowanych
dochodów bud¿etowych, a wymieniona relacja jest zgodna z art. 79
ustawy o finansach publicznych.

Jednoczeœnie zaplanowano w bud¿ecie Gminy na 2006
rok sp³atê zobowi¹zañ finansowych w wys. 589.683 z³, które wraz
z nale¿nymi odsetkami w wys. 50.000 z³ stanowiæ bêd¹ kwotê
639.683 z³, co stanowi 4,29 % planowanych na dany rok bud¿etowy dochodów bud¿etu Gminy, a zatem spe³niony jest wymóg
prawny wynikaj¹cy z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ wielkoœci sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at
kwot wynikaj¹cych z udzielonych przez Gminê porêczeñ wraz
z nale¿nymi odsetkami od tych kredytów i po¿yczek do wys. 15 %
planowanych na dany rok dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego.
Stan zobowi¹zañ Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych w latach poprzednich po¿yczek i kredytów na dzieñ 31 grudnia 2005 r. wynosi³ 1.863.913 z³. W bud¿ecie na 2006 rok nie zaplanowano kredytu czy te¿ po¿yczki. Uwzglêdniaj¹c wiêc planowan¹ w bud¿ecie
po stronie rozchodów sp³atê rat kredytów i po¿yczek na kwotê
589.683 z³, kwota d³ugu Gminy wyniesie na koniec grudnia 2006
roku 1.274.230 z³, co stanowi 8,54 % planowanych dochodów.
Powy¿szy wskaŸnik zad³u¿enia Gminy mieœci siê w granicach
ustalonych w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Uchwa³a niniejsza, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, powinna byæ opublikowana w trybie przewidzianym do opublikowania uchwa³y bud¿etowej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 powo³anej na wstêpie ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej opinii s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
Wojciech Or³owski
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Uchwa³a Nr 26/2006
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 24 stycznia 2006 r.
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 1 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
1. Wanda Mrowiec - przewodnicz¹cy
2. Arkadiusz Talik
3. Jan Uksik
opiniuje pozytywnie mo¿liwoœæ sfinansowania deficytu
bud¿etowego wynikaj¹cego z uchwa³y Nr XXXV/185/05 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2006 rok.
Uzasadnienie
W dniu 6 stycznia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorêczono uchwa³ê Rady Gminy w Skoroszycach Nr XXXV/185/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2006 rok.
W przedmiotowej uchwale zaplanowano:
1) dochody bud¿etowe
10.469.553 z³,
2) wydatki bud¿etowe
13.115.905 z³,
w tym: obs³uga d³ugu
26.000 z³,
3) deficyt bud¿etu (poz. 1- poz. 2)
2.646.352 z³,
4) przychody
2.801.902 z³,
z tego:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
2.200.000 z³,
- ze sp³at po¿yczek udzielonych na finansowanie zadañ
realizowanych z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej
155.550 z³,
nadwy¿ki z lat ubieg³ych
446.352 z³,
5) rozchody bud¿etu
155,550 z³,
- po¿yczki udzielone na finansowanie zadañ realizowanych
z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej
155.550 z³.
Uchwalony przez Radê Gminy deficyt bud¿etowy w wys.
2.646.352 z³, zgodnie z postanowieniem § 3 uchwa³y bud¿etowej, zostanie sfinansowany przychodami:
- z tyt, sp³at udzielonych po¿yczek na finansowanie zadañ
realizowanych z udzia³em œrodków publicznych z bud¿etu Unii
Europejskiej
155.550 z³,

- zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek na rynku krajowym
2.044.450 z³,
- nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych
446.352 z³.
Ustalone Ÿród³a pokrycia deficytu s¹ zgodne z dyspozycj¹
art. 168 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy o finansach publicznych. Jak
wynika z przed³o¿onej przez Wójta informacji zawartej w piœmie
z dnia 19 stycznia 2006 r. Nr Fn JP 3014/2/06, zaplanowana
w uchwale bud¿etowej kwota 446.352 z³, wymieniona w Ÿród³ach pokrycia deficytu, jest pozycj¹ realn¹ i ma pe³ne zabezpieczenie w wygospodarowanej nadwy¿ce bud¿etowej za lata ubieg³e. Kwota deficytu bud¿etowego (pomniejszona o wielkoœæ finansowan¹ nadwy¿k¹ bud¿etow¹ z lat ubieg³ych i œrodkami
z tyt. sp³at udzielonych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej) wynosi 19,53%, a wymieniona relacja zgodna jest
z norm¹ prawn¹ wynikaj¹c¹ ¿ art. 79 ustawy o finansach publicznych.
Równoczeœnie, jak zawarto w informacji Wójta, w bud¿ecie Gminy Skoroszyce na dzieñ 31 grudnia 2005 r. nie wystêpuj¹
¿adne wymagalne zobowi¹zania finansowe. Zaplanowana
w bud¿ecie Gminy na 2006 rok do zaci¹gniêcia w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
po¿yczka w wys. 2.200.000 z³ stanowi 21% planowanych dochodów bud¿etowych, a sp³aty rat kapita³owych planowanej do zaci¹gniêcia po¿yczki - wg prognozy d³ugu zawartej w za³. nr 10 do
uchwa³y bud¿etowej, przewidziane s¹ na lata 2007 - 2011
w kwotach po 440.000 z³. Powy¿szy wskaŸnik zad³u¿enia Gminy
mieœci siê w granicach ustalonych art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Uchwa³a niniejsza, zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, powinna byæ opublikowana w trybie przewidzianym do opublikowania uchwa³y
bud¿etowej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwa³y Sk³adu s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
Wanda Mrowiec
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Aneks Nr 1/2005
z dnia 9 listopada 2005 r.
do porozumienia Nr 5/99 z dnia 26 maja 1999 r. zawartego pomiêdzy Starost¹ Kluczborskim a Nadleœniczym
Nadleœnictwa Kluczbork w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu leœnictwa,
nale¿¹cych do w³aœciwoœci Starosty Kluczborskiego

§ 1. Na podstawie § 5 porozumienia Nr 5/99 z dnia
26 maja 1999 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu leœnictwa, zawartego pomiêdzy Starost¹ Kluczborskim

a Nadleœniczym Nadleœnictwa Kluczbork, strony porozumienia wprowadzaj¹ zmianê do treœci za³¹cznika nr 1, stanowi¹cego integraln¹ czêœæ porozumienia w ten sposób, ¿e:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18
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1. Dotychczasowe brzmienie czêœci II.1 za³¹cznika nr 1
zastêpuje siê brzmieniem:
"II.1. Nadzór nad gospodark¹ leœn¹ dot. powierzchni lasów, wymienionych w czêœci I za³¹cznika w ust. 1, znajduj¹cych
siê na terenie Gmin:
- Byczyna - 64 ha,
- Kluczbork - 285 ha,
- Lasowice - 77 ha.".

Poz. 661-663

§ 2. Aneks sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
§ 3. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania z moc¹
obowi¹zywania od 1 stycznia 2006 r.
Nadleœniczy
Nadleœnictwa Kluczbork
Pawe³ Pyp³acz

Starosta
Stanis³aw Rakoczy

662
Aneks Nr 1/2005
z dnia 9 listopada 2005 r.

do porozumienia Nr 6/99 z dnia 26 maja 1999 r. zawartego pomiêdzy Starost¹ Kluczborskim a Nadleœniczym
Nadleœnictwa Namys³ów w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu leœnictwa,
nale¿¹cych do w³aœciwoœci Starosty Kluczborskiego

§ 1. Na podstawie § 5 porozumienia Nr 6/99 z dnia
26 maja 1999 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu leœnictwa, zawartego pomiêdzy Starost¹ Kluczborskim
a Nadleœniczym Nadleœnictwa Namys³ów, strony porozumienia wprowadzaj¹ zmianê do treœci za³¹cznika nr 1, stanowi¹cego integraln¹ czêœæ porozumienia w ten sposób, ¿e:
1. Dotychczasowe brzmienie czêœci II.1 za³¹cznika nr 1
zastêpuje siê brzmieniem:
"II.1. Nadzór nad gospodark¹ leœn¹ dot. powierzchni lasów wymienionych w czêœci I za³¹cznika w ust. 1 znajduj¹cych
siê na terenie Gmin:
- Byczyna - 13 ha,
- Wo³czyn- 77 ha.".

§ 2. Aneks sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
§ 3. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania z moc¹
obowi¹zywania od 1 stycznia 2006 r.
Nadleœniczy
Nadleœnictwa Namys³ów
Jacek Podoski

Starosta
Stanis³aw Rakoczy
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Aneks Nr 5
z dnia 19 grudnia 2005 r.
do porozumienia z dnia 15 paŸdziernika 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Chrz¹stowice

zawarty pomiêdzy:
Gmin¹ Opole - reprezentowan¹ przez Prezydenta Miasta
Opola - Ryszarda Zembaczyñskiego
a Gmin¹ Chrz¹stowice - reprezentowan¹ przez Helenê
Rogatk¹ - Wójta Gminy.
§ 1. W porozumieniu z dnia 15 paŸdziernika 2002 r.
w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Chrz¹stowice
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Gmina Chrz¹stowice przeka¿e na rzecz Gminy Opole
- uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie - 35% œrodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2006 kwotê w wysokoœci 6.908,80 z³ (s³ownie: szeœæ tysiêcy
dziewiêæset osiem z³ 80/100).".

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
W imieniu Gminy Chrz¹stowice W imieniu Gminy Opole
Wójt
Helena Rogacka

z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

Dziennik Urzêdowy
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Aneks Nr 4
z dnia 19 grudnia 2005 r.
do porozumienia z dnia 14 paŸdziernika 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy D¹browa
zawarty pomiêdzy:
Gmin¹ Opole - reprezentowan¹ przez Ryszarda Zembaczyñskiego Prezydenta Miasta Opola
a Gmin¹ D¹browa - reprezentowan¹ przez Ludwika Juszczaka - Wójta Gminy D¹browa.

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
W imieniu Gminy D¹browa W imieniu Gminy Opole

§ 1. W porozumieniu z dnia 14 paŸdziernika 2002 r.
w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy D¹browa wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Gmina D¹browa przeka¿e na rzecz Gminy Opole uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie - 35% œrodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2006 kwotê w wysokoœci dwanaœcie tysiêcy trzysta trzydzieœci cztery z³ (s³ownie).".

Wójt
Ludwik Juszczak

z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta
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Aneks Nr 4
z dnia 28 grudnia 2005 r.
do porozumienia z dnia 11 paŸdziernika 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Dobrzeñ Wielki
zawarty pomiêdzy:
Gmin¹ Opole - reprezentowan¹ przez Ryszarda Zembaczyñskiego - Prezydenta Miasta Opola
a Gmin¹ Dobrzeñ Wielki - reprezentowan¹ przez Ryszarda Œnie¿ka - Wójta Gminy Dobrzeñ Wielki.
§ 1. W porozumieniu z dnia 11 paŸdziernika 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Dobrzeñ Wielki wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Gmina Dobrzeñ Wielki przeka¿e na rzecz Gminy Opole - uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane
zadanie - 35% œrodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2006 kwotê w wysokoœci 24.500 z³ (s³ownie: dwadzieœcia cztery
tysi¹ce piêæset z³).".

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
W imieniu Gminy Komprachcice

W imieniu Gminy Opole

Wójt

z up. Prezydenta Miasta

Ryszard Œnie¿ek

Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18
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Aneks Nr 4
z dnia 19 grudnia 2005 r.
do porozumienia z dnia 11 paŸdziernika 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Komprachcice
zawarty pomiêdzy:
Gmin¹ Opole - reprezentowan¹ przez Ryszarda Zembaczyñskiego Prezydenta Miasta Opola
a Gmin¹ Komprachcice - reprezentowan¹ przez Paw³a
Smolarka - Wójta Gminy.

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 1. W porozumieniu z dnia 11 paŸdziernika 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Gmina Komprachcice przeka¿e na rzecz Gminy Opole - uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane
zadanie - 35% œrodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2006 kwotê w wysokoœci 11.112,00 z³ (s³ownie).".

W imieniu Gminy Komprachcice

W imieniu Gminy Opole

Wójt
Pawe³ Smolarek

z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

667
Aneks Nr 3
z dnia 19 grudnia 2005 r.
do Porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Prószków

zawarty pomiêdzy:
Gmin¹ Opole - reprezentowan¹ przez Ryszarda Zembaczyñskiego - Prezydenta Miasta Opola
a Gmin¹ Lewin Brzeski - reprezentowan¹ przez Burmistrza Tadeusza Monkiewicza.
§ 1. W porozumieniu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Lewin Brzeski wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Gmina Lewin Brzeski przeka¿e na rzecz Gminy Opole
- uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie - 35% œrodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2006 kwotê w wysokoœci 17.060 z³ (s³ownie: siedemnaœcie tysiêcy szeœædziesi¹t z³).".

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
W imieniu Gminy Lewin Brzeski

W imieniu Gminy Opole

Burmistrz
Tadeusz Monkiewicz

z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18
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Aneks Nr 4
z dnia 19 grudnia 2005 r.
do porozumienia zawartego w dniu 11 paŸdziernika 2002 r.

pomiêdzy:
Gmin¹ Opole - reprezentowan¹ przez Ryszarda Zembaczyñskiego - Prezydenta Miasta Opola
a Gmin¹ £ubniany - reprezentowan¹ przez Dietera Wystub - Wójta Gminy £ubniany.

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 1. W porozumieniu z dnia 11 paŸdziernika 2002 r.
w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy £ubniany wprowadza siê, co nastêpuje:
§ 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Gmina £ubniany przeka¿e na rzecz Gminy Opole uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie - 35% œrodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2006 kwotê w wysokoœci 9.000 z³.".

W imieniu Gminy £ubniany
Wójt
Dieter Wystub

W imieniu Gminy Opole
z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta
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Aneks Nr 4
z dnia 19 grudnia 2005 r.
do porozumienia z dnia 14 paŸdziernika 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach

zawarty pomiêdzy:
Gmin¹ Opole - reprezentowan¹ przez Ryszarda Zembaczyñskiego Prezydenta Miasta Opola
a Gmin¹ Murów - reprezentowan¹ przez Wójta Gminy Murów - Andrzeja Pu³awskiego.
§ 1. W porozumieniu z dnia 14 paŸdziernika 2002 r.
w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Murów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Gmina Murów przeka¿e na rzecz Gminy Opole uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie - 35% œrodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2006 kwotê w wysokoœci 7.262.00 z³ (s³ownie: siedem tysiêcy
dwieœcie szeœædziesi¹t dwa z³ 00/100).".

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
W imieniu Gminy Murów

W imieniu Gminy Opole

Wójt
Andrzej Pu³awski

z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18
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670
Aneks Nr 4
z dnia 19 grudnia 2005 r.
do porozumienia z dnia 15 paŸdziernika 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Niemodlin

zawarty pomiêdzy:
Gmin¹ Opole - reprezentowan¹ przez Ryszarda Zembaczyñskiego - Prezydenta Miasta Opola
a Gmin¹ Niemodlin - reprezentowan¹ przez Stanis³awa
Chalimoniuka - Burmistrza Niemodlina.

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
W imieniu Gminy Niemodlin

§ 1. W porozumieniu z dnia 15 paŸdziernika 2002 r.
w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Niemodlin wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Gmina Niemodlin przeka¿e na rzecz Gminy Opole
- uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie - 35% œrodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2006 kwotê w wysokoœci 17.850 z³ (siedemnaœcie tysiêcy osiemset piêædziesi¹t z³).".

Burmistrz
Stanis³aw Chalimoniuk

W imieniu Gminy Opole
z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

671
Aneks Nr 2
z dnia 19 grudnia 2005 r.
do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Olszanka

zawarty pomiêdzy:
Gmin¹ Opole - reprezentowan¹ przez Ryszarda Zembaczyñskiego - Prezydenta Miasta Opola
a Gmin¹ Olszanka - reprezentowan¹ przez Zbigniewa Furs
- Wójta Gminy Olszanka, przy udziale Skarbnika Gminy - Tomasza Witkowskiego.
§ 1. W porozumieniu z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Olszanka wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Gmina Olszanka przeka¿e na rzecz Gminy Opoleuwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie - 35% œrodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2006 kwotê w wysokoœci 5.028 z³ (s³ownie: piêæ tysiêcy dwadzieœcia osiem z³).".

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
W imieniu Gminy Olszanka

W imieniu Gminy Opole

Wójt
Zbigniew Furs

z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

Skarbnik Gminy
Tomasz Witkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18
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Aneks Nr 4
z dnia 20 grudnia 2005 r.
do porozumienia z dnia 14 paŸdziernika 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach Powiatu Opolskiego

zawarty pomiêdzy:
Gmin¹ Opole - reprezentowana przez Ryszarda Zembaczyñskiego - Prezydenta Miasta Opola
a Powiatem Opolskiem reprezentowanym przez:
1. Henryka Lakwê - Starostê Opolskiego
2. Krzysztofa Wysdaka - Wicestarostê Opolskiego.

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
W imieniu Powiatu Opolskiego
Starosta Opolski
Henryk Lakwa

§ 1. W porozumieniu z dnia 14 paŸdziernika 2002 r.
w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach Powiatu Opolskiego
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Powiat Opolski przeka¿e na rzecz Gminy Opoleuwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie - 35% œrodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2006 kwotê w wysokoœci 20.117 z³ (s³ownie: dwadzieœcia tysiêcy sto siedemnaœcie z³).”.

W imieniu Gminy Opole
z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

Wicestarosta
Krzysztof Wysdak
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Aneks Nr 4
z dnia 19 grudnia 2005 r.
do porozumienia z dnia 11 paŸdziernika 2002 r. w sprawie organizacji doradzwa zawodowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Ozimek

zawarty pomiêdzy:
Gmin¹ Opole - reprezentowana przez Ryszarda Zembaczyñskiego - Prezydenta Miasta Opola
a Gmin¹ Ozimek - reprezentowan¹ przez Jana Labusa Burmistrza Ozimka.
§ 1. W porozumieniu z dnia 11 paŸdziernika 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Ozimek wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Gmina Ozimek przeka¿e na rzecz Gminy Opole
- uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie - 35% œrodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2006 kwotê w wysokoœci 22.688.75 z³ (s³ownie: dwadzieœcia
dwa tysi¹ce szeœæset osiemdziesi¹t osiem z³ 75/100).”.

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
W imieniu Gminy Ozimek

W imieniu Gminy Opole

Burmistrz
Jan Labus

z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18
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Aneks Nr 5
z dnia 29 grudnia 2005 r.
do porozumienia z dnia 14 paŸdziernika 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Popielów
zawarty pomiêdzy:
Gmin¹ Opole - reprezentowana przez Ryszarda Zembaczyñskiego - Prezydenta Miasta Opola
a Gmin¹ Popielów - reprezentowana przez Dionizego
Duszyñskiego - Wójta Gminy Popielów, przy wspó³udziale Joanny Rudnik - Skarbnika Gminy.

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 1. W porozumieniu z dnia 14 paŸdziernika 2002 r.
w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Popielów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Gmina Popielów przeka¿e na rzecz Gminy Opoleuwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie - 35% œrodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2006 kwotê w wysokoœci 9.018 z³ (s³ownie: dziewiêæ tysiêcy
osiemdziesi¹t jeden z³).".

W imieniu Gminy Popielów

W imieniu Gminy Opole

Wójt
Dionizy Duszyñski

z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

Skarbnik Gminy
Joanna Rudnik

675
Aneks Nr 4
z dnia 30 grudnia 2005 r.
do porozumienia z dnia 11 paŸdziernika 2002 r. w sprawie organizacji dpradztwa zawodowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Prószków

zawarty pomiêdzy:
Gmin¹ Opole - reprezentowana przez Ryszarda Zembaczyñskiego - Prezydenta Miasta Opola
a Gmin¹ Prószków - reprezentowan¹ przez Ró¿ê Malik Burmistrza Prószkowa.
§ 1. W porozumieniu z dnia 11 paŸdziernika 2002 r.
w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Prószków wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa
w ust. 3, a Gmina Prószków przeka¿e na rzecz Gminy Opole
- uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zadanie - 35% œrodków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2006 kwotê w wysokoœci 11.550 z³ (s³ownie: jedenaœcie tysiêcy
piêæset piêædziesi¹t z³).".

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
W imieniu Gminy Prószków

W imieniu Gminy Opole

Burmistrz
Ró¿a Malik

z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18
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Decyzja Nr OWR-4210-52(10)/2005/2006/619/III-A/JK
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
z dnia 17 lutego 2006 r.
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),
w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293,
Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r.
Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 lutego 2006 r. (znak: PT/273/
2006) G³ucho³askich Zak³adów Papierniczych Sp. z o. o. z siedzib¹ w G³ucho³azach o umorzenie wszczêtego w dniu 16 sierpnia 2005 r. postêpowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, postanawiam umorzyæ postêpowanie
administracyjne w tej sprawie.
Uzasadnienie
W dniu 16 sierpnia 2005 r. na wniosek G³ucho³askich
Zak³adów Papierniczych Sp. z o. o. z siedzib¹ w G³ucho³azach
wszczêto postêpowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a opracowanej przez to Przedsiêbiorstwo. Spó³ka pismem
z dnia 13 lutego 2006 r., w zwi¹zku z decyzjami Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki z dnia 7 lutego 2006 r. Nr WCC/106A/619/
W/OWR/2006/JM i Nr PCC/108B/619/W/OWR/2006/JM stwierdzaj¹cymi wygaœniêcie posiadanych koncesji na wytwarzanie
ciep³a oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, wnios³a o umorzenie tocz¹cego siê postêpowania.
Zgodnie z art. 105 § 2 Kodeksu postêpowania administracyjnego, organ administracji publicznej mo¿e umorzyæ postêpowanie, je¿eli wyst¹pi o to strona, na której ¿¹danie postêpowanie zosta³o wszczête, a nie sprzeciwiaj¹ siê temu inne
strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem spo³ecznym.

Poniewa¿ umorzenie postêpowania nie zagra¿a interesowi spo³ecznemu, postanowiono przychyliæ siê do wniosku
strony i orzec jak w rozstrzygniêciu.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim poœrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1
Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoœæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoœci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji
w ca³oœci lub w czêœci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo - Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki - ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wroc³aw.
3. Stosownie do art. 31 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne,
decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Zastêpca Dyrektora
Po³udniowo - Zachodniego
Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
Jadwiga Gogolewska
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Decyzja Nr OWR-4210-67/2005/2006/76/IV-A/CP
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
z dnia 3 marca 2006 r.

Na podstawie art. 47 ust. 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808
oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462)
oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), po rozpa-

trzeniu wniosku z dnia 15 listopada 2005 r. uzupe³nionego pismami: z dnia 23 i 25 listopada oraz 27 grudnia 2005 r., z dnia
5 stycznia oraz 13 i 23 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciep³a Zak³adu Energetyki Cieplnej Prudnik Jednoosobowa Spó³ka Gminy Prudnik z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Lubrzy posiadaj¹cego statystyczny numer
identyfikacyjny REGON: 531341974, zwanego w dalszej czêœci
decyzji Przedsiêbiorstwem, postanawiam zatwierdziæ taryfê
dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 30 kwietnia 2007 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego, w zwi¹zku z art. 47
ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na
wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego koncesje z dnia
12 listopada 1998 r. na:
- na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/612/76/W/3/98/DN, ze
zmianami z dnia 8 kwietnia 2003 r. Nr WCC/612A/76/W/OWR/2003/
TT i z dnia 4 marca 2005 r. Nr WCC/612B/76/W/OWR/2005/CP,
- na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/643/76/W/3/
98/DN, ze zmian¹ z dnia 10 wrzeœnia 1999 r. Nr PCC/643/S/76/
U/3/99,
- na obrót ciep³em Nr OCC/173/76/W/3/98/DN, ze zmian¹
z dnia 10 wrzeœnia 1999 r. Nr OCC/173/S/76/U/3/99,
W dniu 18 listopada 2005 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a,
ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje ustalaj¹ taryfy
dla paliw gazowych i energii, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa URE oraz proponuj¹ okres ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okreœlonymi w art. 44
i 45 ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej czêœci rozporz¹dzeniem taryfowym.
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowi¹cych podstawê
obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania cen i stawek
op³at, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikaj¹cymi z kosztów
poniesionych w roku kalendarzowym 2004, okreœlonych na podstawie sprawozdania finansowego, zbadanego zgodnie z przepisami o rachunkowoœci.
Udzia³ op³at sta³ych, w ³¹cznych op³atach za œwiadczenie
us³ug w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a, o których mowa
w art. 45 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne zosta³ przyjêty zgodnie z wnioskiem Przedsiêbiorstwa, poniewa¿ zapewnia ochronê interesów odbiorców.
Prezes URE uwzglêdni³ w cenach i stawkach op³at za ciep³o uzasadniony zwrot z kapita³u, o którym mowa w art. 45 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo energetyczne.
Prezes URE nie skorzysta³ z uprawnienia przewidzianego
w § 25 ust. 9 rozporz¹dzenia taryfowego, do okreœlenia projektowanej poprawy efektywnoœci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa poprzez ustalenie wspó³czynników korekcyjnych Xw.
Okres obowi¹zywania taryfy ustalono na okres jednego
roku tj. do dnia 30 kwietnia 2007 r.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w rozstrzygniêciu.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim poœrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1
i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoœæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoœci przedmiotu sporu, przyto-
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czenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji
w ca³oœci lub w czêœci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo - Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki - ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wroc³aw.
3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy
Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne,
Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póŸniej ni¿ do 45 dnia od daty jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Zastepca Dyrektora
Po³udniowo - Zachodniego
Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ we Wroc³awiu
Jadwiga Gogolewska
Za³¹cznik
do decyzji Nr OWR-4210-67/2005/2006/76/IV-A/CP
Prezesa URE
z dnia 3 marca 2006 r.
1. Objaœnienia pojêæ u¿ywanych w taryfie:
1) ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875,
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, oraz 2005 r. nr 62 poz. 552,
Nr 163 poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462),
2) rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 184, poz. 1902),
3) rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci
ciep³owniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 167, poz. 1751),
4) taryfa - zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich
stosowania, opracowany przez przedsiêbiorstwo energetyczne
i wprowadzany jako obowi¹zuj¹cy dla okreœlonych w nim odbiorców w trybie okreœlonym ustaw¹,
5) przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Zak³ad Energetyki Cieplnej Prudnik Jednoosobowa Spó³ka Gminy
Prudnik z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Lubrzy,
prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania
ciep³a, przesy³ania i dystrybucji ciep³a oraz obrotu ciep³em,
6) wytwórca ciep³a - Zak³ady Przemys³u Bawe³nianego
Frotex S.A. z siedzib¹ w Prudniku,
7) odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
8) Ÿród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
9) lokalne Ÿród³o ciep³a - zlokalizowane w obiekcie Ÿród³o
ciep³a bezpoœrednio zasilaj¹ce instalacje odbiorcze wy³¹cznie
w tym obiekcie,
10) sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
Ÿróde³ ciep³a do wêz³ów cieplnych,
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11) przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego albo odcinek
zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub Ÿród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiekcie,
12) wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów noœnika
ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloœci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
13) grupowy wêze³ cieplny - wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
14) instalacja odbiorcza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej
wody z wêz³ów cieplnych lub Ÿróde³ ciep³a do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
15) zewnêtrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub Ÿród³o ciep³a
z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
16) obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
17) uk³ad pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do
stosowania zgodnie z odrêbnymi przepisami, zespó³ urz¹dzeñ,
s³u¿¹cych do pomiaru iloœci i parametrów noœnika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noœci
z tytu³u dostarczania ciep³a,
18) grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystaj¹cych
z us³ug zwi¹zanych z zaopatrzeniem w ciep³o, z którymi rozliczenia s¹ prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek
op³at oraz warunków ich stosowania,
19) moc cieplna - iloœæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okreœlonego noœnika ciep³a albo iloœæ
ciep³a odebranego od tego noœnika w ci¹gu godziny,
20) zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezbêdna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciep³a w celu utrzymania normatywnej
temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody
w punktach czerpalnych,
c) prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub instalacji,
21) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego
okreœlona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹
obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,
b) normatywna temperatura ciep³ej wody,
22) nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez
zawarcia umowy, z ca³kowitym albo czêœciowym pominiêciem
uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencjê
w ten uk³ad maj¹c¹ wp³yw na zafa³szowanie pomiarów dokonywanych przez uk³ad pomiarowo - rozliczeniowy.
2. Zakres dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Przedsiêbiorstwo energetyczne prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz
obrotu ciep³em. Dzia³alnoœæ ta prowadzona jest na podstawie
udzielonych przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 12 listopada 1998 r.:
- na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/612/76/W/3/98/DN, ze
zmian¹ z dnia 8 kwietnia 2003 r. Nr WCC/612A/76/W/OWR/2003/
TT i z dnia 4 marca 2005 r. nr WCC/612B/76/W/OWR/2005/CP,
- na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/643/76/W/3/
98/DN, ze zmian¹ z dnia 10 wrzeœnia 1999 r. Nr PCC/643/S/76/
U/3/99,
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- na obrót ciep³em Nr OCC/173/76/W/3/98/DN, ze zmian¹
z dnia 10 wrzeœnia 1999 r. Nr OCC/173/S/76/U/3/99.
3. Podzia³ odbiorców na grupy taryfowe
Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporz¹dzenia taryfowego, w taryfie wyodrêbniono nastêpuj¹ce grupy taryfowe:
Grupa 1A - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest bezpoœrednio z lokalnych Ÿróde³ ciep³a sprzedawcy przy ul. Kolejowej i Wiejskiej,
Grupa 1B - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest ze
Ÿród³a sprzedawcy ciep³a za poœrednictwem sieci ciep³owniczej
sprzedawcy,
Grupa 1C - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest ze
Ÿród³a ciep³a sprzedawcy za poœrednictwem sieci ciep³owniczej
i wêz³ów cieplnych sprzedawcy, z uk³adem pomiarowo-rozliczeniowym zainstalowanym przed wêz³em cieplnym w sieci wysokoparametrowej,
Grupa 1CN - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest ze
Ÿród³a ciep³a sprzedawcy za poœrednictwem sieci ciep³owniczej
i wêz³ów cieplnych sprzedawcy, z uk³adem pomiarowo-rozliczeniowym zainstalowanym za wêz³em cieplnym w instalacji odbiorczej,
Grupa 1D - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest ze
Ÿród³a ciep³a za poœrednictwem sieci ciep³owniczej, grupowego wêz³a cieplnego i zewnêtrznej instalacji odbiorczej sprzedawcy,
Grupa WE - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest ze
Ÿród³a ciep³a wytwórcy ciep³a za poœrednictwem sieci ciep³owniczej wytwórcy ciep³a i wêz³a cieplnego sprzedawcy.
4. Rodzaje oraz wysokoœæ cen i stawek op³at
4.1. Ceny i stawki op³at za ciep³o
Grupa 1A
Wysokość stawek opłat
Wyszczególnienie

Jednostki

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

netto

brutto *

zł/MW/m-c

7 663,21

9 349,12

zł/GJ

28,00

34,16

Grupy 1B, 1 C, 1 Cn, 1D
Wysokość cen i stawek opłat – netto
Wyszczególnienie

Jednostki
Grupa 1B

Grupa 1C

Grupa 1CN

zł/MW/rok

40 788,27

rata miesięczna

3 399,02

Cena ciepła

zł/GJ

18,91

Cena nośnika ciepła

zł/m3

7,57

Cena za zamówioną moc
cieplną

Grupa 1D

zł/MW/rok

10 657,21

19 774,19

23 831,28

24 147,80

rata miesięczna

888,10

1 647,85

1 985,94

2 012,32

zł/GJ

5,09

9,33

9,59

10,32

Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
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Wysokość cen i stawek opłat – brutto*
Wyszczególnienie

Jednostki
Grupa 1B

Grupa 1C

Grupa 1CN

zł/MW/rok

49 761,69

rata miesięczna

4 146,80

Cena ciepła

zł/GJ

23,07

Cena nośnika ciepła

zł/m3

9,24

Cena za zamówioną moc
cieplną

Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

Grupa 1D

zł/MW/rok

13 001,80

24 124,51

29 074,16

29 460,32

rata miesięczna

1 083,48

2 010,38

2 422,85

2 455,03

zł/GJ

6,21

11,38

11,70

12,59

Grupa WE
Wysokość stawek opłat
Wyszczególnienie

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

Jednostki
netto

brutto *

zł/MW/rok

9 300,00

11 346,00

rata miesięczna

775,00

945,50

zł/GJ

5,80

7,08

* ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug
w wysokoœci 22%

Rozliczenia z odbiorcami grupy WE, z którymi zawarto
umowy sprzeda¿y ciep³a, bêd¹ uwzglêdnia³y równie¿:
- cenê za zamówion¹ moc ciepln¹,
- cenê ciep³a,
- cenê noœnika ciep³a,
- stawki op³at za us³ugi przesy³owe,
- stawkê op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe,
- stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe,
ustalone w taryfie wytwórcy ciep³a.
4.2. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
W przypadku przy³¹czenia odbiorców ciep³a do sieci ciep³owniczej stosowane bêd¹ nastêpuj¹ce stawki op³at za przy³¹czenie:
Stawki opłat
Rodzaj przyłącza

W ysokość staw ek
opłat – netto

W ysokość stawek
opłat – brutto*

mm

zł/m b

zł/m b

2 * DN 25

160

195,20

2 * DN 32

166

202,52

2 * DN 40

173

211,06

2 * DN 50

205

250,10

2 * DN 65

261

318,42

2 * DN 80

270

329,40

2 * DN 100

355

433,10

* stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug
w wysokoœci 22%
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5. Sposób obliczania op³at:
Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ - pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ lub stawki op³aty
miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy taryfowej.
Op³ata za ciep³o - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym
nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn iloœci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a
cieplnego lub do zewnêtrznych instalacji odbiorczych albo
w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okreœlonych w umowie oraz ceny ciep³a lub stawki op³aty za ciep³o dla danej grupy taryfowej.
Op³ata za noœnik ciep³a - pobierana za ka¿dy miesi¹c,
w którym nast¹pi³ pobór noœnika ciep³a, stanowi iloczyn iloœci
noœnika ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego w wêŸle cieplnym lub w miejscu okreœlonym w umowie oraz ceny noœnika
ciep³a dla danej grupy taryfowej.
Miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe - pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
danej grupy taryfowej.
Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn iloœci dostarczonego ciep³a ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego na
przy³¹czu do wêz³a cieplnego lub do zewnêtrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urz¹dzeñ i instalacji okreœlonych w umowie oraz stawki op³aty
zmiennej za us³ugi przesy³owe dla danej grupy taryfowej.
Op³ata za przy³¹czenie do sieci - obliczana jako iloczyn
d³ugoœci przy³¹cza i stawki op³aty za przy³¹czenie, ustalonej
w taryfie dla danego rodzaju przy³¹cza.
6. Warunki stosowania cen i stawek op³at:
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at obowi¹zuj¹ przy zachowaniu standardów jakoœciowych okreœlonych
w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
W przypadkach:
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ
uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne standardów jakoœciowych obs³ugi odbiorców,
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,
- nielegalnego pobierania ciep³a,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych
odbiorcy,
stosuje siê odpowiednio postanowienia rozdzia³u 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
7. Wprowadzanie zmian cen i stawek op³at:
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie
wczeœniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póŸniej ni¿ do 45 dnia od
daty jej opublikowania.
Wszyscy odbiorcy bêd¹ powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek op³at z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 18
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Informacja
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr PCC/788A/9078/W/OWR/2006/JJ z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie zmiany koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a dla Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Antoniowie k/Ozimka
Na wniosek z dnia 23 stycznia 2006 r. L.dz. 538/06 Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Antoniowie k/Ozimka, decyzj¹ z dnia 28 lutego 2006 r.
Nr PCC/788A/9078/W/OWR/2006/JJ zosta³a zmieniona koncesja na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a dla tego Przedsiêbiorcy z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 lipca 2006 r.
Uzasadnienie
Decyzj¹ Prezesa URE z dnia 18 lutego 1999 r. Nr PCC/
788/9078/W/1/2/99/AS, zosta³a udzielona Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie
k/Ozimka koncesja na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a ciep³a.
Pismem z dnia 23 stycznia 2006 r., L.dz. 538/06, Przedsiêbiorca
wyst¹pi³ o zmianê koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a
w zwi¹zku z przejêciem z dniem 1 lipca 2006 r. Przedsiêbiorstwa
ENMA Sp. z o. o. w Ozimku, w tym Ÿróde³ ciep³a zasilaj¹cych sieæ
ciep³ownicz¹ za poœrednictwem których Przedsiêbiorca prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a.

W uzasadnieniu do wniosku Koncesjonariusz przedstawi³ kopiê uchwa³y Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 wrzeœnia
2005 r. potwierdzaj¹c¹, ¿e z dniem 1 lipca 2006 r. nast¹pi przejêcie Przedsiêbiorstwa ENMA Sp. z o.o. w Ozimku przez Koncesjonariusza.
Wobec zaistnia³ego stanu faktycznego wniosek Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Antoniowie jest uzasadniony.
Na podstawie art. 155, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm), w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 oraz
art. 32 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z póŸn. zm.),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ koncesjê na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a zgodnie z wnioskiem
Przedsiêbiorcy.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Zastepca Dyrektora
Po³udniowo - Zachodniego
Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ we Wroc³awiu
Jadwiga Gogolewska

679
Porozumienie Nr 1/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci
Skarbu Pañstwa nale¿¹cych do w³aœciwoœci Starosty Oleskiego
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 wrzeœnia
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póŸn. zm.),
zawarte zostaje porozumienie pomiêdzy Starost¹ Oleskim zwanym dalej Starost¹, a Nadleœniczym Nadleœnictwa Wieluñ zwanym dalej Nadleœniczym, o nastêpuj¹cej treœci:
§ 1.1. Starosta powierza, a Nadleœniczy przyjmuje obowi¹zek prowadzenia zadañ z zakresu nadzoru nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa, w tym wydawanie
decyzji administracyjnych I instancji oraz upomnieñ w zakresie
i na warunkach okreœlonych niniejszym porozumieniem.
2. Zakres przedmiotowy spraw powierzonych okreœla za³¹cznik nr 1 do porozumienia.
3. Nadleœniczy wykonuje przyjête obowi¹zki zgodnie z zasadami organizacyjnymi obowi¹zuj¹cymi w Lasach Pañstwowych.
4. Nadleœniczy zobowi¹zuje siê powierzone mu sprawy
za³atwiaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, a w szczególnoœci
z Kodeksem postêpowania administracyjnego.
§ 2. Integraln¹ czêœci¹ niniejszego porozumienia s¹ za³¹czniki:
1) za³¹cznik nr 1 - wykaz spraw powierzonych do prowadzenia,
2) za³¹cznik nr 2 - zasiêg terytorialny powierzonego nadzoru,

3) za³¹cznik nr 3 - okreœlenie wysokoœci stawki za prowadzony nadzór i sposób rozliczania nale¿noœci.
§ 3. Starosta zobowi¹zany jest do sk³adania Nadleœniczemu szczegó³owych informacji o zmianach w ewidencji gruntów
dotycz¹cych lasów nie stanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa
objêtych niniejszym porozumieniem.
§ 4. Nadleœniczy zobowi¹zany jest do sk³adania Staroœcie
kwartalnych i rocznych sprawozdañ o realizacji zadañ powierzonych wed³ug odrêbnych ustaleñ miêdzy stronami.
§ 5.1. Starosta nadzoruje wykonanie zadañ powierzonych
przez upowa¿nionych przez siebie pracowników Starostwa.
2. O uchybieniach i nieprawid³owoœciach w wykonywaniu
powierzonych zadañ Starosta zawiadamia Nadleœniczego, wyznaczaj¹c termin ich usuniêcia.
3. Po bezskutecznym up³ywie wyznaczonego terminu, Starosta mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w czêœci lub w ca³oœci.
Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesi¹c.
§ 6.1. Porozumienie ulega rozwi¹zaniu bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmiany przepisów maj¹cych istotny wp³yw na treœæ porozumienia.
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2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.
3. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ka¿dym czasie
za zgodn¹ wol¹ stron.
§ 7. Ewentualne spory wynikaj¹ce z realizacji warunków
porozumienia bêd¹ rozstrzygane w oparciu o postanowienia
Kpa i Kodeksu cywilnego.
§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreœlony,
z obowi¹zkiem corocznej aktualizacji za³¹czników nr 2 i 3.
§ 9. Wszelkie zmiany dotycz¹ce niniejszego porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej.
§ 10. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego porozumienia
traci moc dotychczasowe porozumienie Nr Or.0118-1/2004
z dnia 24 lutego 2004 r. zawarte pomiêdzy Starost¹ Oleskim,
a Nadleœniczym Nadleœnictwa Olesno, dotycz¹ce powierzenia
niektórych spraw zwi¹zanych z nadzorem nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa.
§ 11. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
§ 12. Porozumienie niniejsze zostaje podpisane w dniu
22 lutego 2006 r. z moc¹ obowi¹zywania od 1 stycznia 2006 r.
§ 13. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przyjmuj¹cy:

Powierzaj¹cy:

Nadleœniczy
Nadleœnictwa Wieluñ
Andrzej Pychyñski

Starosta
Jan Kus

Za³¹cznik nr 1
do porozumienia Nr 1/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
Zakres przedmiotowy zadañ powierzonych porozumieniem obejmuje nastêpuj¹ce sprawy z ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póŸn. zm.)
1. Z art. 9 ust. 2:
ustalenie zadañ dla w³aœcicieli lasów niestanowi¹cych
w³asnoœci Skarbu Pañstwa
- zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj¹cych
powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿arów,
- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych siê i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych,
- ochrona gleby i wód leœnych.
2. Z art. 14 ust. 8
dokonywanie oceny udatnoœci upraw leœnych.
3. Z art. 14a ust. 3
cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa oraz wystawianie w³aœcicielom lasów dokumentów stwierdzaj¹cych legalnoœæ pozyskania
drewna.

4. Z art. 19 ust. 3
ustalenia zadañ z zakresu gospodarki leœnej dla w³aœcicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha niestanowi¹cych
w³asnoœci Skarbu Pañstwa na podstawie otrzymanej inwentaryzacji stanu lasu.
5. Z art. 24
wydawania nakazów w sprawach:
- ponownego wprowadzania roœlinnoœci leœnej (upraw
leœnych),
- przebudowy drzewostanu,
- pielêgnowania i ochrony lasu, w tym:
a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a tak¿e z³omów i wywrotów,
b) zabiegów pielêgnacyjnych roœlinnoœci leœnej (upraw
leœnych) w wieku do 10 lat,
c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
Za³¹cznik nr 2
do porozumienia Nr 1/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
Terytorialny zasiêg dzia³ania Nadleœnictwa Wieluñ na
terenie Powiatu Oleskiego w zakresie nadzoru nad lasami
niestanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa
- Gmina Praszka w ca³oœci, powierzchnia lasów ogó³em
742,38 ha
- Gmina Rudniki, powierzchnia lasów ogó³em 259,15 ha
w tym:
wieœ M³yny
10,85 ha
wieœ Mirowszczyzna
6,56 ha
wieœ £azy
8,91 ha
wieœ Jelonki
18,10 ha
wieœ Dalachów
37,97 ha
wieœ Faustianka
0,14 ha
wieœ Cieciu³ów
0,17 ha
wieœ Bugaj
4,03 ha
wieœ Bobrowa
10,92 ha
wieœ Odcinek
54,74 ha
wieœ ¯ytniów
20,42 ha
wieœ S³owików
72,63 ha
wieœ Rudniki
1,24 ha
wieœ Jaworzno Bankowe
1,50 ha
wieœ Jaworek
3,88 ha
wieœ Janinów
5,34 ha
wieœ KuŸniczka
1,74 ha
Razem

1001,53 ha

Za³¹cznik nr 3
do porozumienia Nr 1/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
1. Powierzchniê lasów niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa po³o¿onych na terenie Powiatu Oleskiego (w rozbiciu na gminy i obrêby ewidencyjne - za³. nr 2) objêtych porozumieniem jw. ustala siê wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego, na podstawie powszechnej ewidencji gruntów.
2. Ustala siê roczn¹ stawkê rycza³tow¹ na prowadzenie
spraw zwi¹zanych z nadzorem, w wysokoœci 11,70 z³/1 ha powierzchni lasu pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia
31 grudnia 2006 r.
3. Rozliczenie nale¿noœci nastêpowaæ do 15 dnia drugiego miesi¹ca nastêpnego kwarta³u, a za IV kwarta³ do dnia
15 stycznia roku nastêpnego.
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Poz. 680

680
Porozumienie Nr 2/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci
Skarbu Pañstwa nale¿¹cych do w³aœciwoœci Starosty Oleskiego
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 wrzeœnia
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póŸn. zm.),
zawarte zostaje porozumienie pomiêdzy Starost¹ Oleskim zwanym dalej Starost¹ a Nadleœniczym Nadleœnictwa Olesno zwanym dalej Nadleœniczym, o nastêpuj¹cej treœci:

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nie okreœlony,
z obowi¹zkiem corocznej aktualizacji za³¹czników nr 2 i 3.

§ 1.1. Starosta powierza, a Nadleœniczy przyjmuje obowi¹zek prowadzenia zadañ z zakresu nadzoru nad lasami nie
stanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa, w tym wydawanie
decyzji administracyjnych I instancji oraz upomnieñ w zakresie
i na warunkach okreœlonych niniejszym porozumieniem.
2. Zakres przedmiotowy spraw powierzonych okreœla za³¹cznik nr 1 do porozumienia.
3. Nadleœniczy wykonuje przyjête obowi¹zki zgodnie z zasadami organizacyjnymi obowi¹zuj¹cymi w Lasach Pañstwowych.
4. Nadleœniczy zobowi¹zuje siê powierzone mu sprawy
za³atwiaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, a w szczególnoœci
z Kodeksem postêpowania administracyjnego.

§ 10. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego porozumienia
traci moc dotychczasowe porozumienie Nr Or.0118-3/2001
z dnia 9 marca 2001 r. zawarte pomiêdzy Starost¹ Oleskim,
a Nadleœniczym Nadleœnictwa Olesno, dotycz¹ce powierzenia
niektórych spraw zwi¹zanych z nadzorem nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa.

§ 2. Integraln¹ czêœci¹ niniejszego porozumienia s¹ za³¹czniki:
1) za³¹cznik nr 1 - wykaz spraw powierzonych do prowadzenia,
2) za³¹cznik nr 2 - zasiêg terytorialny powierzonego nadzoru,
3) za³¹cznik nr 3 - okreœlenie wysokoœci stawki za prowadzony nadzór i sposób rozliczania nale¿noœci.

§ 13. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Starosta zobowi¹zany jest do sk³adania Nadleœniczemu szczegó³owych informacji o zmianach w ewidencji gruntów
dotycz¹cych lasów niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa
objêtych niniejszym porozumieniem.
§ 4. Nadleœniczy zobowi¹zany jest do sk³adania Staroœcie
kwartalnych i rocznych sprawozdañ o realizacji zadañ powierzonych wed³ug odrêbnych ustaleñ miêdzy stronami.
§ 5.1. Starosta nadzoruje wykonanie zadañ powierzonych
przez upowa¿nionych przez siebie pracowników Starostwa.
2. O uchybieniach i nieprawid³owoœciach w wykonywaniu
powierzonych zadañ Starosta zawiadamia Nadleœniczego, wyznaczaj¹c termin ich usuniêcia.
3. Po bezskutecznym up³ywie wyznaczonego terminu, Starosta mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w czêœci lub w ca³oœci.
Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesi¹c.
§ 6.1. Porozumienie ulega rozwi¹zaniu bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmiany przepisów maj¹cych istotny wp³yw na treœæ porozumienia.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.
3. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ka¿dym czasie
za zgodn¹ wol¹ stron.
§ 7. Ewentualne spory wynikaj¹ce z realizacji warunków
porozumienia bêd¹ rozstrzygane w oparciu o postanowienia
Kpa i Kodeksu cywilnego.

§ 9. Wszelkie zmiany dotycz¹ce niniejszego porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej.

§ 11. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
§ 12. Porozumienie niniejsze zostaje podpisane w dniu
22 lutego 2006 r. z moc¹ obowi¹zywania od 1 stycznia 2006 r.

Przyjmuj¹cy:

Powierzaj¹cy:

Nadleœniczy
Nadleœnictwa Olesno
Edward Rosó³

Starosta
Jan Kus

Za³¹cznik nr 1
do porozumienia Nr 2/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
Zakres przedmiotowy zadañ powierzonych porozumieniem obejmuje nastêpuj¹ce sprawy z ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póŸn. zm.)
1. Z art. 9 ust. 2 :
ustalenie zadañ dla w³aœcicieli lasów niestanowi¹cych
w³asnoœci Skarbu Pañstwa:
- zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj¹cych
powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿arów,
- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych siê i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych,
- ochrona gleby i wód leœnych.
2. Z art. 14 ust. 8
dokonywanie oceny udatnoœci upraw leœnych.
3. Z art. 14 a ust. 3
cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa oraz wystawianie w³aœcicielom lasów dokumentów stwierdzaj¹cych legalnoœæ pozyskania
drewna.
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4. Z art. 19 ust. 3
ustalenia zadañ z zakresu gospodarki leœnej dla w³aœcicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha niestanowi¹cych
w³asnoœci Skarbu Pañstwa na podstawie otrzymanej inwentaryzacji stanu lasu.

wieœ Bodzanowice
wieœ Broniec
wieœ Borki Ma³e
wieœ Sowczyce
wieœ Grodzisko
wieœ Wysoka
wieœ Wachowice
wieœ Leœna
wieœ Boroszów
wieœ Wachów

5. Z art. 24
wydawania nakazów w sprawach:
- ponownego wprowadzania roœlinnoœci leœnej (upraw
leœnych),
- przebudowy drzewostanu,
- pielêgnowania i ochrony lasu, w tym:
a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a tak¿e z³omów i wywrotów,
b) zabiegów pielêgnacyjnych roœlinnoœci leœnej (upraw
leœnych) w wieku do 10 lat,
c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.

3. Gmina Gorzów Œl¹ski powierzchnia ogó³em 174,47 ha
w tym:
wieœ Jamy - czêœæ
1,60 ha
wieœ Jastrzygowice - czêœæ
93,40 ha
wieœ Skroñsko - czêœæ
56,61 ha
wieœ Koz³owice - czêœæ
22,86 ha

Za³¹cznik nr 2
do porozumienia Nr 2/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
Terytorialny zasiêg dzia³ania Nadleœnictwa Olesno na
terenie Powiatu Oleskiego w zakresie nadzoru nad lasami
niestanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa
1. Gmina Rad³ów w ca³oœci, powierzchnia lasów ogó³em
349,00 ha
2.Gmina Olesno powierzchnia lasów ogó³em 757,72 ha
w tym:
wieœ £owoszów
35,80 ha
wieœ Wojciechów
38,60 ha
miasto Olesno
51,73 ha
wieœ Stare Olesno
2,00 ha
wieœ Œwiercze
19,00 ha
wieœ Kucoby
80,80 ha

52,04 ha
149,00 ha
102,61ha
22,50 ha
4,37 ha
76,70 ha
4,40 ha
104,07 ha
10,70ha
3,40 ha

Razem

1281,19 ha
Za³¹cznik nr 3
do porozumienia Nr 2/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.

1. Powierzchniê lasów niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa po³o¿onych na terenie Powiatu Oleskiego (w rozbiciu na gminy i obrêby ewidencyjne - za³. nr 2 ) objêtych porozumieniem jw. ustala siê wed³ug stanu na dzieñ 31 grudzieñ roku poprzedzaj¹cego, na podstawie powszechnej ewidencji gruntów.
2. Ustala siê roczn¹ stawkê rycza³tow¹ na prowadzenie
spraw zwi¹zanych z nadzorem, w wysokoœci 11,70 z³/1 ha powierzchni lasu pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia
31 grudnia 2006 r.
3. Rozliczenie nale¿noœci za I kwarta³ nast¹pi do 15 kwietnia, nastêpnych do 15 dnia drugiego miesi¹ca nastêpnego
kwarta³u, a za IV kwarta³ do dnia 15 stycznia roku nastêpnego.

681
Porozumienie Nr 3/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci
Skarbu Pañstwa nale¿¹cych do w³aœciwoœci Starosty Oleskiego

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 wrzeœnia
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póŸn. zm.),
zawarte zostaje porozumienie pomiêdzy Starost¹ Oleskim zwanym dalej Starost¹ a Nadleœniczym Nadleœnictwa Opole zwanym dalej Nadleœniczym, o nastêpuj¹cej treœci:
§ 1.1. Starosta powierza, a Nadleœniczy przyjmuje obowi¹zek prowadzenia zadañ z zakresu nadzoru nad lasami nie
stanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa, w tym wydawanie
decyzji administracyjnych I instancji oraz upomnieñ w zakresie
i na warunkach okreœlonych niniejszym porozumieniem.
2. Zakres przedmiotowy spraw powierzonych okreœla za³¹cznik nr 1 do porozumienia.
3. Nadleœniczy wykonuje przyjête obowi¹zki zgodnie z zasadami organizacyjnymi obowi¹zuj¹cymi w Lasach Pañstwowych.
4. Nadleœniczy zobowi¹zuje siê powierzone mu sprawy
za³atwiaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, a w szczególnoœci
z Kodeksem postêpowania administracyjnego.

§ 2. Integraln¹ czêœci¹ niniejszego porozumienia s¹ za³¹czniki:
1) za³¹cznik nr 1 - wykaz spraw powierzonych do prowadzenia,
2) za³¹cznik nr 2 - zasiêg terytorialny powierzonego nadzoru,
3) za³¹cznik nr 3 - okreœlenie wysokoœci stawki za prowadzony nadzór i sposób rozliczania nale¿noœci.
§ 3. Starosta zobowi¹zany jest do sk³adania Nadleœniczemu szczegó³owych informacji o zmianach w ewidencji gruntów
dotycz¹cych lasów niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa
objêtych niniejszym porozumieniem.
§ 4. Nadleœniczy zobowi¹zany jest do sk³adania Staroœcie
kwartalnych i rocznych sprawozdañ o realizacji zadañ powierzonych wed³ug odrêbnych ustaleñ miêdzy stronami.
§ 5.1. Starosta nadzoruje wykonanie zadañ powierzonych
przez upowa¿nionych przez siebie pracowników Starostwa.
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2. O uchybieniach i nieprawid³owoœciach w wykonywaniu
powierzonych zadañ Starosta zawiadamia Nadleœniczego, wyznaczaj¹c termin ich usuniêcia.

Poz. 681
2. Z art. 14 ust. 8
dokonywanie oceny udatnoœci upraw leœnych.

3. Po bezskutecznym up³ywie wyznaczonego terminu, Starosta mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w czêœci lub w ca³oœci.
Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesi¹c.

3. Z art. 14a ust. 3
cechowania drewna pozyskanego w lasach nie stanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa oraz wystawianie w³aœcicielom lasów dokumentów stwierdzaj¹cych legalnoœæ pozyskania drewna.

§ 6.1. Porozumienie ulega rozwi¹zaniu bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmiany przepisów maj¹cych istotny wp³yw na treœæ porozumienia.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.
3. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ka¿dym czasie
za zgodn¹ wol¹ stron.

4. Z art. 19 ust. 3
ustalenia zadañ z zakresu gospodarki leœnej dla w³aœcicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha nie stanowi¹cych
w³asnoœci Skarbu Pañstwa na podstawie otrzymanej inwentaryzacji stanu lasu.

§ 7. Ewentualne spory wynikaj¹ce z realizacji warunków
porozumienia bêd¹ rozstrzygane w oparciu o postanowienia
Kpa i Kodeksu cywilnego.
§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreœlony,
z obowi¹zkiem corocznej aktualizacji za³¹czników nr 2 i 3.
§ 9. Wszelkie zmiany dotycz¹ce niniejszego porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej.
§ 10. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego porozumienia
traci moc dotychczasowe porozumienie Nr Or.0118-1/2003
z dnia 25 lutego 2003 r. zawarte pomiêdzy Starost¹ Oleskim,
a Nadleœniczym Nadleœnictwa Olesno, dotycz¹ce powierzenia
niektórych spraw zwi¹zanych z nadzorem nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa.
§ 11. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
§ 12. Porozumienie niniejsze zostaje podpisane w dniu
22 lutego 2006 r. z moc¹ obowi¹zywania od 1 stycznia 2006 r.
§ 13. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przyjmuj¹cy:

Powierzaj¹cy:

Nadleœniczy
Nadleœnictwa Opole
Zdzis³aw Dzwonnik

Starosta
Jan Kus

5. Z art. 24
wydawania nakazów w sprawach:
- ponownego wprowadzania roœlinnoœci leœnej (upraw
leœnych),
- przebudowy drzewostanu,
- pielêgnowania i ochrony lasu, w tym:
a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a tak¿e z³omów i wywrotów,
b) zabiegów pielêgnacyjnych roœlinnoœci leœnej (upraw
leœnych) w wieku do 10 lat,
c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
Za³¹cznik nr 2
do porozumienia Nr 3/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
Terytorialny zasiêg dzia³ania Nadleœnictwa Opole na terenie Powiatu Oleskiego w zakresie nadzoru nad lasami nie
stanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa
Gmina Zêbowice powierzchnia lasów objêtych nadzorem
690,37 ha
w tym:
wieœ Knieja
14,82 ha
wieœ £¹ka
9,80 ha
wieœ Osiecko
4,05 ha
wieœ Prusków
0,78 ha
wieœ Radawie
27,42 ha
wieœ Siedliska
18,17 ha
wieœ Zêbowice
119,78 ha
wieœ Kad³ub Wolny
474,57 ha
wieœ Poczo³ków
20,98 ha

Za³¹cznik nr 1
do porozumienia Nr 3/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.

Za³¹cznik nr 3
do porozumienia Nr 3/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.

Zakres przedmiotowy zadañ powierzonych porozumieniem obejmuje nastêpuj¹ce sprawy z ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póŸn.
zm.),

1. Powierzchniê lasów niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa po³o¿onych na terenie Powiatu Oleskiego (w rozbiciu na gminy i obrêby ewidencyjne - za³. nr 2) objêtych porozumieniem jw. ustala siê wed³ug stanu na dzieñ 31 grudzieñ roku poprzedzaj¹cego, na podstawie powszechnej ewidencji gruntów.
2. Ustala siê roczn¹ stawkê rycza³tow¹ na prowadzenie
spraw zwi¹zanych z nadzorem, w wysokoœci: 11,70 z³/1 ha powierzchni lasu pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia
31 grudnia 2006 r.
3. Rozliczenie nale¿noœci za I kwarta³ nast¹pi do 15 kwietnia, nastêpnych do 15 dnia drugiego miesi¹ca nastêpnego
kwarta³u, a za IV kwarta³ do dnia 15 stycznia roku nastêpnego.

1. Z art. 9 ust. 2:
ustalenie zadañ dla w³aœcicieli lasów niestanowi¹cych
w³asnoœci Skarbu Pañstwa:
- zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj¹cych
powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿arów,
- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych siê i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych,
- ochrona gleby i wód leœnych.
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Poz. 682

682
Porozumienie Nr 4/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci
Skarbu Pañstwa nale¿¹cych do w³aœciwoœci Starosty Oleskiego
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 wrzeœnia
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póŸn. zm.),
zawarte zostaje porozumienie pomiêdzy Starost¹ Oleskim zwanym dalej Starost¹ a Nadleœniczym Nadleœnictwa Lubliniec
zwanym dalej Nadleœniczym, o nastêpuj¹cej treœci:

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreœlony,
z obowi¹zkiem corocznej aktualizacji za³¹czników nr 2 i 3.

§ 1.1. Starosta powierza, a Nadleœniczy przyjmuje obowi¹zek prowadzenia zadañ z zakresu nadzoru nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa, w tym wydawanie
decyzji administracyjnych I instancji oraz upomnieñ w zakresie
i na warunkach okreœlonych niniejszym porozumieniem.
2. Zakres przedmiotowy spraw powierzonych okreœla za³¹cznik nr 1 do porozumienia.
3. Nadleœniczy wykonuje przyjête obowi¹zki zgodnie z zasadami organizacyjnymi obowi¹zuj¹cymi w Lasach Pañstwowych.
4. Nadleœniczy zobowi¹zuje siê powierzone mu sprawy
za³atwiaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, a w szczególnoœci
z Kodeksem postêpowania administracyjnego.

§ 10. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego porozumienia
traci moc dotychczasowe porozumienie Nr Or.0118-4/2001
z dnia 9 marca 2001 r. zawarte pomiêdzy Starost¹ Oleskim,
a Nadleœniczym Nadleœnictwa Lubliniec, dotycz¹ce powierzenia niektórych spraw zwi¹zanych z nadzorem nad lasami nie
stanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa.

§ 2. Integraln¹ czêœci¹ niniejszego porozumienia s¹ za³¹czniki:
1) za³¹cznik nr 1 - wykaz spraw powierzonych do prowadzenia,
2) za³¹cznik nr 2 - zasiêg terytorialny powierzonego nadzoru,
3) za³¹cznik nr 3 - okreœlenie wysokoœci stawki za prowadzony nadzór i sposób rozliczania nale¿noœci.
§ 3. Starosta zobowi¹zany jest do sk³adania Nadleœniczemu szczegó³owych informacji o zmianach w ewidencji gruntów
dotycz¹cych lasów niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa
objêtych niniejszym porozumieniem.
§ 4. Nadleœniczy zobowi¹zany jest do sk³adania Staroœcie
kwartalnych i rocznych sprawozdañ o realizacji zadañ powierzonych wed³ug odrêbnych ustaleñ miêdzy stronami.
§ 5.1. Starosta nadzoruje wykonanie zadañ powierzonych
przez upowa¿nionych przez siebie pracowników Starostwa.
2. O uchybieniach i nieprawid³owoœciach w wykonywaniu
powierzonych zadañ Starosta zawiadamia Nadleœniczego, wyznaczaj¹c termin ich usuniêcia.
3. Po bezskutecznym up³ywie wyznaczonego terminu, Starosta mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w czêœci lub w ca³oœci.
Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesi¹c.
§ 6.1. Porozumienie ulega rozwi¹zaniu bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmiany przepisów maj¹cych istotny wp³yw na treœæ porozumienia.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.
3. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ka¿dym czasie
za zgodn¹ wol¹ stron.
§ 7. Ewentualne spory wynikaj¹ce z realizacji warunków
porozumienia bêd¹ rozstrzygane w oparciu o postanowienia
Kpa i Kodeksu cywilnego.

§ 9. Wszelkie zmiany dotycz¹ce niniejszego porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej.

§ 11. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
§ 12. Porozumienie niniejsze zostaje podpisane w dniu
22 lutego 2006 r. z moc¹ obowi¹zywania od 1 stycznia 2006 r.
§ 13. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przyjmuj¹cy:

Powierzaj¹cy:

Nadleœniczy
Nadleœnictwa Lubliniec
Miros³aw Brawer

Starosta
Jan Kus

Za³¹cznik nr 1
do porozumienia Nr 4/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
Zakres przedmiotowy zadañ powierzonych porozumieniem obejmuje nastêpuj¹ce sprawy z ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póŸn. zm.)
1. Z art. 9 ust. 2:
ustalenie zadañ dla w³aœcicieli lasów niestanowi¹cych
w³asnoœci Skarbu Pañstwa:
- zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj¹cych
powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿arów,
- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych siê i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych,
- ochrona gleby i wód leœnych.
2. Z art. 14 ust. 8
dokonywanie oceny udatnoœci upraw leœnych.
3. Z art. 14a ust. 3
cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa oraz wystawianie w³aœcicielom lasów dokumentów stwierdzaj¹cych legalnoœæ pozyskania
drewna.
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- 1022 wieœ £omnica
wieœ Kolonia £omnica
2. Gmina Dobrodzieñ powierzchnia lasów

4. Z art. 19 ust. 3
ustalenia zadañ z zakresu gospodarki leœnej dla w³aœcicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha niestanowi¹cych
w³asnoœci Skarbu Pañstwa na podstawie otrzymanej inwentaryzacji stanu lasu.
5. Z art. 24
wydawania nakazów w sprawach:
- ponownego wprowadzania roœlinnoœci leœnej (upraw
leœnych),
- przebudowy drzewostanu,
- pielêgnowania i ochrony lasu, w tym:
a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a tak¿e z³omów i wywrotów,
b) zabiegów pielêgnacyjnych roœlinnoœci leœnej (upraw
leœnych) w wieku do 10 lat,
c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
Za³¹cznik nr 2
do porozumienia Nr 4/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.

Poz. 682-683

Razem

343,65 ha
92,52 ha
539,20 ha

1065,57 ha
Za³¹cznik nr 3
do porozumienia Nr 4/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.

1. Powierzchniê lasów niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa po³o¿onych na terenie Powiatu Oleskiego (w rozbiciu na gminy i obrêby ewidencyjne - za³. nr 2) objêtych porozumieniem jw. ustala siê wed³ug stanu na dzieñ 31 grudzieñ roku poprzedzaj¹cego, na podstawie powszechnej ewidencji gruntów.
2. Ustala siê roczn¹ stawkê rycza³tow¹ na prowadzenie
spraw zwi¹zanych z nadzorem, w wysokoœci: 11,70 z³/1 ha powierzchni lasu pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia
31 grudnia 2006 r.
3. Rozliczenie nale¿noœci za I kwarta³ nast¹pi do 15 kwietnia, nastêpnych do 15 dnia drugiego miesi¹ca nastêpnego
kwarta³u, a za IV kwarta³ do dnia 15 stycznia roku nastêpnego.

Terytorialny zasiêg dzia³ania Nadleœnictwa Lubliniec terenie Powiatu Oleskiego w zakresie nadzoru nad lasami nie
stanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa
1. Gmina Olesno powierzchnia lasów objêtych nadzorem
526,37 ha
w tym:
wieœ Borki Wielkie
90,20 ha

683
Porozumienie Nr 5/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci
Skarbu Pañstwa nale¿¹cych do w³aœciwoœci Starosty Oleskiego
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 wrzeœnia
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póŸn. zm.),
zawarte zostaje porozumienie pomiêdzy Starost¹ Oleskim zwanym dalej Starost¹ a Nadleœniczym Nadleœnictwa Kluczbork
zwanym dalej Nadleœniczym, o nastêpuj¹cej treœci:
§ 1.1. Starosta powierza, a Nadleœniczy przyjmuje obowi¹zek prowadzenia zadañ z zakresu nadzoru nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa, w tym wydawanie
decyzji administracyjnych I instancji oraz upomnieñ w zakresie
i na warunkach okreœlonych niniejszym porozumieniem.
2. Zakres przedmiotowy spraw powierzonych okreœla za³¹cznik nr 1 do porozumienia.
3. Nadleœniczy wykonuje przyjête obowi¹zki zgodnie z zasadami organizacyjnymi obowi¹zuj¹cymi w Lasach Pañstwowych.
4. Nadleœniczy zobowi¹zuje siê powierzone mu sprawy
za³atwiaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, a w szczególnoœci
z Kodeksem postêpowania administracyjnego.
§ 2. Integraln¹ czêœci¹ niniejszego porozumienia s¹ za³¹czniki:
1) za³¹cznik nr 1 - wykaz spraw powierzonych do prowadzenia,
2) za³¹cznik nr 2 - zasiêg terytorialny powierzonego nadzoru,
3) za³¹cznik nr 3 - okreœlenie wysokoœci stawki za prowadzony nadzór i sposób rozliczania nale¿noœci.

§ 3. Starosta zobowi¹zany jest do sk³adania Nadleœniczemu szczegó³owych informacji o zmianach w ewidencji gruntów
dotycz¹cych lasów niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa
objêtych niniejszym porozumieniem.
§ 4. Nadleœniczy zobowi¹zany jest do sk³adania Staroœcie
kwartalnych i rocznych sprawozdañ o realizacji zadañ powierzonych wed³ug odrêbnych ustaleñ miêdzy stronami.
§ 5.1. Starosta nadzoruje wykonanie zadañ powierzonych
przez upowa¿nionych przez siebie pracowników Starostwa.
2. O uchybieniach i nieprawid³owoœciach w wykonywaniu
powierzonych zadañ Starosta zawiadamia Nadleœniczego, wyznaczaj¹c termin ich usuniêcia.
3. Po bezskutecznym up³ywie wyznaczonego terminu, Starosta mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w czêœci lub w ca³oœci.
Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesi¹c.
§ 6.1. Porozumienie ulega rozwi¹zaniu bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmiany przepisów maj¹cych istotny wp³yw na treœæ porozumienia.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie za trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.
3. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ka¿dym czasie
za zgodn¹ wol¹ stron.
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§ 7. Ewentualne spory wynikaj¹ce z realizacji warunków
porozumienia bêd¹ rozstrzygane w oparciu o postanowienia
Kpa i Kodeksu cywilnego.
§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreœlony,
z obowi¹zkiem corocznej aktualizacji za³¹czników nr 2 i 3.
§ 9. Wszelkie zmiany dotycz¹ce niniejszego porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej.
§ 10. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego porozumienia
traci moc dotychczasowe porozumienie Nr Or.0118-2/2001
z dnia 9 marca 2001 r. zawarte pomiêdzy Starost¹ Oleskim,
a Nadleœniczym Nadleœnictwa Kluczbork, dotycz¹ce powierzenia niektórych spraw zwi¹zanych z nadzorem nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa.
§ 11. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
§ 12. Porozumienie niniejsze zostaje podpisane w dniu
22 lutego 2006 r. z moc¹ obowi¹zywania od 1 stycznia 2006 r.
§ 13. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przyjmuj¹cy:

Powierzaj¹cy:

Nadleœniczy
Pawe³ Pyp³acz

Starosta
Jan Kus

Za³¹cznik nr 1
do porozumienia Nr 5/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
Zakres przedmiotowy zadañ powierzonych porozumieniem obejmuje nastêpuj¹ce sprawy z ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póŸn. zm.)
1. Z art. 9 ust. 2:
ustalenie zadañ dla w³aœcicieli lasów niestanowi¹cych
w³asnoœci Skarbu Pañstwa
- zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj¹cych
powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿arów,
- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych siê i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych,
- ochrona gleby i wód leœnych.
2. Z art. 14 ust. 8
dokonywanie oceny udatnoœci upraw leœnych.
3. Z art. 14 a ust. 3
cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa oraz wystawianie w³aœcicielom lasów dokumentów stwierdzaj¹cych legalnoœæ pozyskania
drewna.
4. Z art. 19 ust. 3
ustalenia zadañ z zakresu gospodarki leœnej dla w³aœcicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha niestanowi¹cych
w³asnoœci Skarbu Pañstwa na podstawie otrzymanej inwentaryzacji stanu lasu.

Poz. 683

5. Z art. 24
wydawania nakazów w sprawach:
- ponownego wprowadzania roœlinnoœci leœnej (upraw
leœnych),
- przebudowy drzewostanu,
- pielêgnowania i ochrony lasu, w tym:
a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a tak¿e z³omów i wywrotów,
b) zabiegów pielêgnacyjnych roœlinnoœci leœnej (upraw
leœnych) w wieku do 10 lat,
c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.
Za³¹cznik nr 2
do porozumienia Nr 5/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
Terytorialny zasiêg dzia³ania Nadleœnictwa Kluczbork
na terenie Powiatu Oleskiego w zakresie nadzoru nad lasami
niestanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa
Gmina Gorzów Œl¹ski powierzchnia lasów objêtych nadzorem
144,00 ha
w tym:
wieœ Gorzów Œl¹sk
1,80 ha
wieœ Krzy¿anowice
0,80 ha
wieœ Go³a
3,00 ha
wieœ Pakoszów
0,10 ha
wieœ Budzów
0,90 ha
wieœ Dêbina
2,00 ha
wieœ Paw³owice
3,20 ha
wieœ Wiêckowice
0,30 ha
wieœ Nowa Wieœ
3,70 ha
wieœ Kobyla Góra
0,20 ha
wieœ Zdziechowice
13,79 ha
wieœ Uszyce
36,10 ha
wieœ Jamy - czêœæ
17,60 ha
wieœ Koz³owice - czêœæ
30,20 ha
wieœ Jastrzygowice
3,40 ha
wieœ Skroñsko
27,00 ha
Za³¹cznik nr 3
do porozumienia Nr 5/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
1. Powierzchniê lasów niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa po³o¿onych na terenie Powiatu Oleskiego (w rozbiciu na gminy i obrêby ewidencyjne - za³. nr 2 ) objêtych porozumieniem jw. ustala siê wed³ug stanu na dzieñ 31 grudzieñ roku poprzedzaj¹cego, na podstawie powszechnej ewidencji gruntów.
2. Ustala siê roczn¹ stawkê rycza³tow¹ na prowadzenie
spraw zwi¹zanych z nadzorem, w wysokoœci: 11,70 z³/1 ha powierzchni lasu pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia
31 grudnia 2006 r.
3. Rozliczenie nale¿noœci za I kwarta³ nast¹pi do 15 kwietnia, nastêpnych do 15 dnia drugiego miesi¹ca nastêpnego
kwarta³u, a za IV kwarta³ do dnia 15 stycznia roku nastêpnego.

