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1893
Rozporządzenie Nr 0151/P/18/07
Wojewody Opolskiego
z dnia 20 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka na obszarach Gmin: Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267,
poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r.
Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427 i Nr 75, poz. 493), zarządza się,
co następuje:
§ 1.1 Wyznacza się aglomerację Praszka, położoną na obszarze Gmin Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki.
2. W skład aglomeracji Praszka wchodzą następujące
miejscowości:
1) w Gminie Praszka: Gana, Praszka, Rozterk, Szyszków,
Wygieldów;
2) w Gminie Gorzów Śląski: Gorzów Śląski, Jastrzygowice,
Krzyżanowice;
3) w Gminie Radłów: Kościeliska;
4) w Gminie Rudniki: Dalachów.
3. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji
Praszka wynosi 14881.

4. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji Praszka
oczyszczane są w oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości
Praszka.
§ 2. Granice i obszar aglomeracji Praszka określone są na
mapie w skali 1 : 25000, stanowiącej załącznik do niniejszego
rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
w z. Wojewody Opolskiego
Dariusz Madera
Wicewojewoda
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1894
Rozporządzenie Nr 0151/P/19/07
Wojewody Opolskiego
z dnia 20 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Polska Cerekiew na obszarze Gminy Polska Cerekiew

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267,
poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r.
Nr 21, poz.125, Nr 64, poz. 427 i Nr 75, poz. 493), zarządza się,
co następuje:

3. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji
Polska Cerekiew wynosi 7968.
4. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji Polska Cerekiew oczyszczane są na oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Polska Cerekiew.

§ 1.1. Wyznacza się aglomerację Polska Cerekiew, położoną na obszarze Gminy Polska Cerekiew.
2. W skład aglomeracji Polska Cerekiew wchodzą następujące miejscowości:
1) Ciężkowice;
2) Dzielawy;
3) Grzędzin;
4) Jaborowice;
5) Ligota Mała;
6) Łaniec;
7) Polska Cerekiew;
8) Witosławice;
9) Wronin;
10) Zakrzów.

§ 2. Granice i obszar aglomeracji Polska Cerekiew określone są na mapie w skali 1 : 25000, stanowiącej załącznik do
niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
w z. Wojeowdy Opolskiego
Dariusz Madera
Wicewojewoda
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1895
Uchwała Nr XII/74/07
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym
gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym, w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni
własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny
ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub
z przeniesieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.

§ 2. Bonifikata udzielana jest przy jednorazowej wpłacie
ceny sprzedaży nieruchomości.
ny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczy-

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Byczynie
Zdzisław Roman Biliński

1896
Uchwała Nr IX/48/2007
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 11 lipca 2007 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie 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, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:

§ 2. Ulicę, o której mowa w § 1, oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały szrafurą.

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Rumiankowa w miejscowości
Suchy Bór na działkach o nr 1546/269 i 1573/269, km 1, obręb
Suchy Bór.

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Bartek

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
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1897
Uchwała Nr IX/49/2007
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 11 lipca 2007 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie 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, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:

§ 2. Ulicę, o której mowa w § 1, oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały szrafurą.

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Ks. J. Leboka w miejscowości
Chrząstowice na działce o nr 1131/33, km 4, obręb Chrząstowice.

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Bartek

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
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1898
Uchwała Nr IX/50/2007
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 11 lipca 2007 r.
w sprawie nadania nazwy placu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę placu Ciołka w miejscowości Chrząstowice na działkach o nr 428/104 i 491/105, km 2, obręb Chrząstowice.

§ 2. Plac, o którym mowa w §1, oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały szrafurą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Bartek
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1899
Uchwała Nr IX/42/2007
Rady Gminy Cisek
z dnia 29 czerwca 2007 r.
(uchwała zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu)*
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2007 - 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266; Nr 281, poz. 2783 i 2786, z 2006 r. Nr 86,
poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 86, poz. 602,
z 2007 r. Nr 249, poz. 1833), Rada Gminy Cisek uchwala następujący:
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Cisek na lata 2007 - 20011
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy, nałożonym na nią przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
2. O kształcie lokalnej polityki mieszkaniowej decydują
wszelkie działania, decyzje i plany przyszłych przedsięwzięć zamierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań społeczno - gospodarczych, a szczególności finansowych,
demograficznych, urbanistycznych, infrastruktury i techniczno
- organizacyjnych.
Rozdział II
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach
z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne
§ 2. Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy na dzień
31 grudnia 2006 r. wynosi 45 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.982,6 m2. Na 45 lokali mieszkalnych 11 lokali zaliczono jako lokale socjalne, mieszczące się w budynkach:
1) w Łanach przy ul. Głównej 96a – 7 lokali;
2) w Łanach przy ul. Głównej 113 – 4 lokali.
§ 3. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu dla Gminy Cisek przedstawiona jest w załączniku nr 1.
§ 4. Stopień wyposażenia mieszkań w podstawie instalacji
i urządzenia:
1) instalacja wodociągowa			
100 %;
2) wc i łazienka				
52,5%;
3) centralne ogrzewanie			
52,5%.

Rozdział III
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata
§ 5.1. Podstawę określenia potrzeb remontowych i modernizacyjnych stanowić będą przeglądy techniczne budynków.
2. Jako priorytet uznaje się remonty wynikające z wymogów bezpieczeństwa i zagrożenia życia.
3. Planowane nakłady na remont w latach 2007 - 2011
przedstawia załącznik nr 2.
Rozdział IV
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach
2007 - 2011
§ 6.1. Sprzedaż mieszkań gminnego zasobu realizowana
jest w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543; z 2004 r.
Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420
i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz. 708,
Nr 220, poz. 1601 i poz. 1600) oraz uchwałę Nr XV/100/2000 Rady Gminy Cisek z dnia kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomościami.
2. W latach 2007 - 2011 nie planuje się żadnej sprzedaży
lokali.
Rozdział V
Zasada polityki czynszowej
1 m 2.

§ 7.1. Dotychczasowa stawka czynszu wynosi 1,80 zł za

2. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej ustala
Wójt Gminy.
3. Podwyższanie stawki czynszu będzie dokonywane raz
w roku, nie więcej jednak niż o 20 % stawki czynszu obowiązującej w roku poprzednim.
4. Stawka czynszu za lokale mieszkalne uwzględnić będzie czynniki obniżające ich wartość użytkową z powodu braku
w budynku i lokalu w urządzeń technicznych i instalacji.
5. Stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekraczać połowy stawki czynszu za lokale mieszkalne.
6. Przewiduje się następujące wielkości zmniejszenia i zwiększenia stawki bazowej czynszu, przyjmując za standard lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno
- kanalizacyjną, łazienkę i WC, usytuowany w budynku o średnim
lub zadowalającym stanie technicznym:
1) brak c.o. w lokalu powoduje obniżenie stawki bazowej
o 10 %;
2) brak łazienki i wc w lokalu powoduje obniżenie stawki
bazowej o 10 %.
7. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu
za lokale socjalne.
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Rozdział VI
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/42/2007
Rady Gminy Cisek
z dnia 29 czerwca 2007 r.

§ 8. Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Cisek powierzone jest Wójtowi Gminy
Cisek.

Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu
dla Gminy Cisek

Rozdział VII
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

Ilość lokali
mieszkalnych ogółem
45
48
48
48
48

Rok
2007
2008
2009
2010
2011

§ 9. Gospodarka mieszkaniowa jest finansowana z budżetu Gminy. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej
Gminy są:
1) finanse budżetu Gminy;
2) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne;
3) wpływy z czynszów za lokale użytkowe i garaże;
4) środki ze sprzedaży lokali mieszkalnych;
5) inne wpływy.

Rozdział IX
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania
i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy
§ 11. W związku z wprowadzeniem ustawy o ochronie
praw lokatorów istotnym zadaniem Gminy jest zabezpieczenie
odpowiedniej ilości mieszkań socjalnych oraz mieszkań dla osób
o niskich dochodach. Planowana jest adaptacja pomieszczeń na
lokale mieszkalne.
§ 12. W związku z tym, że Gmina dysponuje małą ilością
lokali mieszkalnych, w najbliższym pięcioleciu nie planuje się
większej sprzedaży lokali mieszkalnych.

Tabela ujmująca nakłady na remonty
w latach 2007 - 2011
Rodzaje
remontów

2007

Instalacje
wod - kan
Instalacje
elektryczne
Roboty
malarskie
Remonty
dekarskie
Roboty ogólnobudowlane
Pozostałe inne
roboty
Ogółem w zł

2008

2009

6.000 zł

6.000 zł

8.000 zł

10.000 zł

7.500 zł 10.000 zł 10.000 zł

10.000 zł

10.000 zł

8.000 zł 10.000 zł 20.000 zł

20.000 zł

20.000 zł

22.000 zł 20.000 zł 20.000 zł

20.000 zł

20.000 zł

10.000 zł 14.000 zł 14.000 zł

14.000 zł

15.000 zł

10.000 zł 10.000 zł 10.000 zł

13.000 zł

15.000 zł

60.000 zł 70.000 zł 80.000 zł

85.000 zł

90.000 zł

2.500 zł

§13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ci-

§14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
Rozwita Szafarczyk
*/ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
- skarga Nr NK.III-SJ-0914-64/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r.

2010

2011

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/42/2007
Rady Gminy Cisek
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
sek.

W tym ilość lokali
socjalnych
11
14
14
14
14

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/42/2007
Rady Gminy Cisek
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Rozdział VIII
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem
na koszty
§10. Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem
na koszty przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

poz. 1899

Plan ponoszenia kosztów na lata 2007 - 2011
Koszty/lata
Remonty
budynków
Bieżącej
eksploatacji
Inwestycje
Koszty
zarządzania
Ogółem

2007

2008

2009

2010

2011

60.000 zł

70.000 zł

80.000 zł

57.000 zł

59.000 zł

70.000 zł

70.000 zł

75.000 zł

70.000 zł

72.000 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130.000 zł 140.000 zł 155.000 zł 165.000 zł 175.000 zł
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poz. 1900

1900
Uchwała Nr IX/68/2007
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 19 maja 2007 r.
(uchwała zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu)*
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz
z 2007 r. Nr 42, poz. 273), Rada Miejska w Gogolinie uchwala,
co następuje:
§ 1.1. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze
świadczeń ponad określoną podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, dla dziecka przebywającego w przedszkolu 5 godzin zegarowych dziennie, w wysokości:
1) 5 % miesięcznego wynagrodzenia minimalnego pracowników, ogłoszonego przez Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, za pierwsze dziecko w danej rodzinie;
2) 4 % miesięcznego wynagrodzenia minimalnego pracowników, ogłoszonego przez Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, za drugie i kolejne dziecko w danej rodzinie.
2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, ponad ustaloną podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dziecka przebywającego w przedszkolu 6 godzin
zegarowych dziennie, w wysokości:
1) 6 % miesięcznego wynagrodzenia minimalnego pracowników, ogłoszonego przez Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, za pierwsze dziecko w danej rodzinie;
2) 5 % miesięcznego wynagrodzenia minimalnego pracowników, ogłoszonego przez Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, za drugie i kolejne dziecko w danej rodzinie.
3. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie z świadczeń,
ponad ustaloną podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dziecka przebywającego w przedszkolu 7 godzin zegarowych dziennie, w wysokości:
1) 7 % miesięcznego wynagrodzenia minimalnego pracowników, ogłoszonego przez Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, za pierwsze dziecko w danej rodzinie;
2) 6 % miesięcznego wynagrodzenia minimalnego pracowników, ogłoszonego przez Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, za drugie i kolejne dziecko w danej rodzinie.
4. Ustala się miesięczną opłatę za realizację z świadczeń,
ponad ustaloną podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dziecka przebywającego w przedszkolu ponad 7 godzin
zegarowych dziennie, w wysokości:
1) 8 % miesięcznego wynagrodzenia minimalnego pracowników, ogłoszonego przez Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, za pierwsze dziecko w danej rodzinie;
2) 7 % miesięcznego wynagrodzenia minimalnego pracowników, ogłoszonego przez Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, za drugie i kolejne dziecko w danej rodzinie.

§ 2. Za dziecko w wieku 6 lat, spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, korzystające z pełnej oferty przedszkola, rodzice (opiekunowie) dziecka wnoszą opłatę
stałą w wysokości 25 % kwoty, ustalonej za czas pobytu dziecka
w przedszkolu.
§ 3. Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 - 4 i § 2, zaokrągla
się do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej
niż 50 groszy pomija się, a 50 i więcej groszy, podwyższa się do
pełnych złotych.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 3, ponoszona jest przez rodziców (opiekunów) dziecka jako stała opłata miesięczna, płatna
w terminie do 10 - go dnia danego miesiąca.
§ 5. Odpłatność za żywienie dziecka, przebywającego
w oddziale przedszkolnym, w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, określa Rada Miejska w Gogolinie.
§ 6. Upoważnia się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do dokonywania zwolnień w wysokości 1/30 obowiązującej miesięcznej opłaty za realizację świadczeń, o których mowa
w § 1 ust. 1 - 4 i § 2, za każdy dzień zgłoszonej nieobecności dziecka w okresie ferii letnich i zimowych, w terminach określonych
w kalendarium roku szkolnego.
§ 7.1. Rodzice (opiekunowie) dziecka korzystającego z nauczania i wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub szkole
podstawowej, mają prawo ubiegać się o zwolnienie z części lub
całości opłaty miesięcznej, z tytułu trudnej sytuacji materialnej
rodziny dziecka.
2. Decyzję o zwolnieniu z części lub całości opłaty miesięcznej, podejmuje Burmistrz Gogolina, na udokumentowany
wniosek rodziców (opiekunów) dziecka, poparty przez dyrektora
i radę rodziców przedszkola (szkoły podstawowej).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVI/190/2004 Rady Miejskiej
w Gogolinie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia przedszkoli.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
z mocą od dnia 1 września 2007 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Gogolinie
Franciszek Holeczek
*/ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
- skarga Nr NK.III-AR-0914-66/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r.
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poz. 1901

1901
Uchwała Nr IX/66/2007
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum,
prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski oraz granic ich obwodów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 131
poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94 poz. 788,
Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532,
Nr 227 poz. 1658 i z 2007 r. Nr 80 poz. 542) oraz art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337), Rada
Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci i granice obwodów publicznych
szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych
przez Gminę Gorzów Śląski z siedzibami i strukturami organizacyjnymi.
1. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Gorzowie Śląskim
46 - 310 Gorzów Śląski
ul. Byczyńska 13
klasy I - VI
Obwód szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu
obejmuje miejscowości:
1. Gorzów Śląski
2. Budzów
3. Dębina
4. Goła
5. Jastrzygowice
6. Kobyla Góra
7. Nowa Wieś
8. Pakoszów
klasy I - III
Obwód gimnazjum wchodzącego w skład zespołu obejmuje miejscowości:
1. Gorzów Śląski
2. Budzów
3. Dębina
4. Goła
5. Jastrzygowice
6. Kobyla Góra
7. Pakoszów
8. Nowa Wieś
9. Kozłowice
10. Pawłowice
11. Skrońsko
12. Jamy
13. Zdziechowice
14. Uszyce
15. Krzyżanowice

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach
ul. Nowa 9
46 - 310 Gorzów Śląski
klasy I - VI
Do obwodu szkoły należą miejscowości:
1. Kozłowice
2. Jamy
3. Skrońsko
4. Pawłowice
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach
Uszyce 35
46 - 310 Gorzów Śląski
klasy I - VI
Do obwodu szkoły należą miejscowości:
1. Uszyce
2. Zdziechowice
3. Krzyżanowice.
§ 2. Tracą moc: uchwała Rady Miejskiej Nr V/28/2001
z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych
szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych
przez Gminę Gorzów Śląski oraz granic ich obwodów i uchwała Nr VII/37/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia
28 sierpnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci
publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski oraz granic ich obwodów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.
Przewodniczący Rady
Roman Neugebauer
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poz. 1902

1902
Uchwała Nr VII/39/07
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie częściowych zwolnień z podatku od nieruchomości
przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwa na terenie Gminy Łambinowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, z2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251. poz. 1847), Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Wprowadza się częściowe zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na
terenie Gminy Łambinowice na następujących zasadach:
1) za utworzenie od jednego do pięciu włącznie nowych
miejsc pracy przedsiębiorca uzyskuje na okres, przez który utrzymuje to miejsce pracy nie dłużej jednak jak przez 3 lata, częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości w kwocie 150,00 zł
miesięcznie za każde nowo utworzone miejsce pracy;
2) za utworzenie każdego następnego nowego miejsca
pracy powyżej pięciu, przedsiębiorca uzyskuje na okres 3 lat
częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości w kwocie 200 zł
miesięcznie za każde nowo utworzone miejsce pracy;
3) okres zwolnienia z podatku od nieruchomości wynosi
3 lata i mierzony jest od miesiąca, w którym została udzielona
pierwsza ulga;
4) zwiększenie lub zmniejszenie liczby miejsc pracy w trakcie korzystania z ulgi w podatku, nie wydłuża okresu zwolnienia,
a jedynie ma wpływ na wysokość ulgi, chyba że nastąpi sytuacja,
w której przedsiębiorca utraci prawo do ulgi.
2. Za nowo utworzone miejsce pracy uważa się stanowisko
pracy, na którym zatrudniony jest pracownik w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę przez co najmniej
12 miesięcy.
3. Przy obliczeniu przyrostu zatrudnienia nie bierze się pod
uwagę tych miejsc pracy (zatrudnionych pracowników) przy tworzeniu których lub ich utrzymaniu, przedsiębiorca korzystał lub
korzysta z jakiejkolwiek pomocy państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, funduszy unijnych, państwowych funduszy celowych, w szczególności PFRON, powiatowego urzędu pracy.
4. Dla podmiotów aktualnie prowadzących działalność gospodarczą jako wyjściowy stan zatrudnienia, ponad który ustala
się liczbę nowych miejsc pracy, przyjmuje się najwyższy stan zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego przysługuje
zwolnienie.
5. Udzielenie częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, następuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złoży wniosek.
6. Wniosek winien zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy;
2) siedzibę lub miejsce zamieszkania;
3) określenie przedmiotu prowadzonej działalności;
4) miejsce prowadzonej działalności;
5) datę rozpoczęcia działalności;

6) Numer Identyfikacji Podatkowej, Nr REGON, PESEL
(dla osób fizycznych);
7) okres wnioskowanego zwolnienia.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorca
winien dołączyć następujące dokumenty:
1) deklarację rozliczeniową (formularz ZUS DRA) za okres
12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku z potwierdzeniem złożenia jej w ZUS, (nie dotyczy nowo powstałych
podmiotów gospodarczych);
2) zgłoszenie do ubezpieczenia (formularz ZUS ZUA) potwierdzające utworzenie nowych miejsc pracy z potwierdzeniem
jego złożenia w ZUS;
3) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji
działalności gospodarczej (nie dotyczy podmiotów wpisanych do
ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy w Łambinowicach);
4) dokumenty potwierdzające wysokość, formę i źródła
uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis udzielonej
przedsiębiorcy w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających
latach podatkowych;
5) informacje o każdej innej niż de minimis pomocy publicznej, otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielana pomoc;
6) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, że osoba
zatrudniona posiadała status bezrobotnego;
7) oświadczenie czy przy tworzeniu nowych miejsc pracy
lub ich utrzymaniu, przedsiębiorca korzystał lub korzysta z jakiejkolwiek pomocy państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
z funduszy unijnych, państwowych funduszy celowych, w szczególności PFRON, powiatowego urzędu pracy;
8) oświadczenie w związku ze spełnieniem warunków do
uzyskania częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości,
określonych niniejszą uchwałą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2 Miesięczna kwota częściowego zwolnienia przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości nie może przekroczyć 80 %
kwoty należnego podatku, obliczonego w skali jednego miesiąca.
§ 3. Przedsiębiorca, który uzyskał prawo częściowego
zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do
utrzymania minimalnego zatrudnienia będącego podstawą zwolnienia z podatku przez okres tego zwolnienia.
§ 4. 1. Przedsiębiorca traci prawo do częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości w razie zaprzestania spełniania
warunków określonych w mniejszej uchwale.
2. Utrata prawa do zwolnienia następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano spełniania warunków do zwolnienia.
3. W razie zaprzestania spełniania warunków do częściowego zwolnienia podatku od nieruchomości, przedsiębiorca zobowiązany jest, w ciągu 14 dni od zaistnienia tych okoliczności,
zawiadomić organ podatkowy składając oświadczenie, o którym
mowa w § 1 ust. 7 pkt 7 uchwały.
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4. Przedsiębiorca, który uzyskał prawo zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do składania dwa razy
w roku (do końca lipca za I półrocze i do końca stycznia za cały
ubiegły rok):
1) deklaracji rozliczeniowych ZUS wraz z potwierdzeniami
ich w ZUS;
2) listy zatrudnionych oraz dowodów wpłat składek do ZUS
potwierdzających utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia uprawniającego do zwolnienia z podatku;
3) informacji o wielkości otrzymanej pomocy de minimis poza
niniejszą uchwałą, przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem, każdorazowo w terminie 14 dni od dnia jej uzyskania;
4) zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i Urzędzie Skarbowym.
5. W przypadku niezłożenia w terminie dokumentów, o których
mowa w ust. 4, lub braku powiadomienia, o którym w ust. 3, przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości
i zaczyna płacić podatek na zasadach ogólnych.
6. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ udzielający pomocy, co do spełnienia warunków uprawniających do
uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres,
przez jaki korzystał ze zwolnienia i jest zobowiązany do zapłaty
należnego podatku wraz z odsetkami od zaległości podatkowych
za ten okres.
7. Wójt Gminy może zażądać dodatkowych wyjaśnień oraz
dokumentów niezbędnych do oceny czy dany przedsiębiorca
spełnia niezbędne warunki uzyskania zwolnienia z podatku.
§ 5.1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia, o którym
mowa § 1, jeżeli:
1) zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych
opłat wobec Gminy Łambinowice, ZUS i urzędu skarbowego;
2) otwarta zostanie likwidacja lub ogłoszona zostanie
upadłość;
3) nastąpi wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego.
2. Przedsiębiorca nie nabywa prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku zalegania z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec Gminy Łambinowice, urzędu skarbowego, ZUS.

poz. 1902

3. Jeżeli przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zmniejszył zatrudnienie poniżej
poziomu, który kwalifikował go do zastosowania ulgi, a następnie
zatrudni ponownie wymaganą liczbę osób, odzyskuje prawo do
zwolnienia z podatku od nieruchomości od miesiąca następnego
po miesiącu, w którym osiągnął wymagany poziom zatrudnienia.
Wspomniana przerwa w zwolnieniu nie wydłuża okresu zwolnienia z podatku o okres przerwy.
§ 6. Pomoc udzielona przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis.
§ 7.1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości nie stosuje
się w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy w handlu hurtowym i detalicznym, w działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa finansowego, jeśli stan zatrudnienia w ciągu roku poprzedzającym złożenie wniosku był niższy niż 5 etatów.
2.Wyklucza się możliwość udzielania pomocy na podstawie niniejszej uchwały w przypadkach, określonych art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.).
3. Zwolnienie nie dotyczy sytuacji, w których przedsiębiorca wykazuje przyrost zatrudnienia dokonany w wyniku:
1) przesunięć pracowników w ramach różnych przedsiębiorstw będących jego własnością lub współwłasnością lub w których posiada udziały;
2) rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w ramach
jednego przedsiębiorstwa i ponownego nawiązania go w ramach
innego przedsiębiorstwa, którego jest właścicielem lub w którym
podsiada udziały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9.1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gawlik
Załącznik
do uchwały Nr VII/39/07
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Wójt Gminy Łambinowice

OŚWIADCZENIE
przedsiębiorcy do uzyskania częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr ........................
w sprawie częściowych zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie Gminy Łambinowice
Oświadczam, że spełniam warunki określone w uchwale Nr .......................Rady Gminy Łambinowice do uzyskania częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia w ........................dodatkowych miejsc pracy na terenie Gminy
Łambinowice.
Dla naliczenia wysokości częściowego zwolnienia podaję:
1) przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości .......................................................................................................
2) kwota podatku należnego:
a) na rok ...............................zł,
b) w skali miesiąca................zł;
3) najwyższy stan zatrudnienia w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia niniejszego oświadczenia wynosił ............................zatrudnionych;
4) liczba nowo utworzonych miejsc pracy, określonych w § 1 ust. 2 uchwały Nr ............................ Rady Gminy Łambinowice,
na których zatrudniono pracowników wynosi ............................., w tym:
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a) jedna osoba na podstawie umowy o pracę od dnia........................do dnia...................w wymiarze czasu pracy...................,
b) jedna osoba na podstawie umowy o pracę od dnia........................do dnia...................w wymiarze czasu pracy...................,
c) jedna osoba na podstawie umowy o pracę od dnia.......................do dnia....................w wymiarze czasu pracy....................
5) Liczba osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy w okresie korzystania przez przedsiębiorcę z częściowego zwolnienia
z podatku od nieruchomości wynosi..........................osób, z tego:
a) stosunek pracy z jedną osobą uległ rozwiązaniu w dniu...............................................w wymiarze czasu pracy...................,
b) stosunek pracy z jedną osoba uległ rozwiązaniu w dniu...............................................w wymiarze czasu pracy...................,
c) stosunek pracy z jedną osobą uległ rozwiązaniu w dniu ...............................................w wymiarze czasu pracy...................
(wpisać wszystkie osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy)
Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) pod odpowiedzialnością karną, wynikającą z Kodeksu karnego.

Data i podpis(y) przedsiębiorcy lub osób
								
								
uprawnionych do składania oświadczenia
									
w imieniu przedsiębiorcy

Uwaga: Przedsiębiorca (podatnik), korzystający ze zwolnienia w podatku od nieruchomości, zobowiązany jest składać organowi podatkowemu to oświadczenie przy każdym zmniejszaniu stanu zatrudnienia lub ograniczenia wymiaru czasu pracy pracowników.

1903
Uchwała Nr VI/33/07
Rady Gminy Łubniany
z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz 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, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635) oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/192/2006
z dnia 23 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany, obejmującej tereny
położone w miejscowościach:
a) Łubniany - oznaczone w katastrze nieruchomości jako
działki nr 581, 582, 596/1, 597/1 arkusz mapy 4, 217/1, 217/2,
242, 264 arkusz mapy 1, 832 arkusz mapy 5, 368 arkusz mapy 2
- które przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową oraz działka
nr 376/6 arkusz mapy 2, którą przeznacza się pod zabudowę
usługową (gminnych usług publicznych),
b) Dąbrówka Łubniańska – oznaczone w katastrze nieruchomości jako działki nr 51, 105 arkusz mapy 1 oraz 340/2 arkusz
mapy 4, które przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową.

Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 2.1. Obszary objęte zmianą planu, o której mowa w § 1,
zgodne są ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany.
2. Granice zmiany planu, przedstawione są w części graficznej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Zmiana planu składa się z:
a) ustaleń zawartych w niniejszej uchwale,
b) ustaleń graficznych na załączniku nr 1 do uchwały, składającym się z rysunków nr 1 - 3 sporządzonych na kopiach mapy
zasadniczej w skali 1 : 1000 i w skali 1 : 2000,
c) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych przez osoby prawne i fizyczne do projektu zmiany planu
podczas wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,
d) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji, które
należą do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3.
§ 4.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mówi się o:
1) zmianie planu - należy przez to rozumieć przepisy zawarte w niniejszej uchwale wraz załącznikami graficznymi;
2) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z decyzji administracyjnych;
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3) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony
na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony
symbolem, określającym funkcję oraz obowiązujące ustalenia;
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia dominującego na danym terenie;
5) uzupełniającym przeznaczeniu - należy przez to rozumieć formę przeznaczenia, która wzbogaca albo uzupełnia przeznaczenie podstawowe na poszczególnych działkach, w sposób
nieprzekraczający 30 % podstawowego przeznaczenia;
6) zagospodarowaniu tymczasowym - należy przez to
rozumieć dopuszczalny zmianą planu sposób użytkowania lub
zagospodarowania terenów do czasu realizacji przeznaczenia
podstawowego;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię, ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się
wznoszenie budynków i budowli nadziemnych, niebędących sieciami uzbrojenia terenu;
8) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę na powierzchni
działki, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów urządzonych
kwietnikami na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację;
9) zadania dla realizacji lokalnych celów publicznych
- należy przez to rozumieć obiekty mające charakter ogólnospołeczny, realizowanych w ramach zadań własnych gminy, zadań
zleconych oraz wprowadzanych do realizacji w drodze negocjacji
przez administrację rządową.
2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisami prawa budowlanego.
§ 5.1. Integralną częścią zmiany planu są rysunki nr 1 - 3
na załączniku nr 1 do uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach są
obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
1) oznaczenia ogólne:
a) granice obszaru objętego zmianą planu,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania,
c) symbole identyfikujące tereny;
2) oznaczenia określające warunki, zasady i standardy
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) postulowane usytuowanie budynków;
3) oznaczenia w zakresie komunikacji, w których dopuszcza się wjazdy na teren, w tym:
a) z drogi publicznej powiatowej i drogi gminnej,
c) projektowane odcinki dróg gminnych wewnętrznych (dojazdowych);
4) oznaczenia dotyczące infrastruktury technicznej:
a) obszar, w którym dopuszcza się przebieg linii elektroenergetycznych średniego napięcia,
b) obszar, w którym dopuszcza się przebieg sieci wodociągowej.
3. Niewymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, mają
charakter informacyjny.
Rozdział 2
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu - kategorie
przeznaczenia terenu i ich grupy
renu:

§ 6.1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia te-

1) domy jednorodzinne, przez co rozumie się budynki
mieszkalne w zabudowie wolno stojącej usytuowane na wydzielonych i ogrodzonych działkach, mieszczące od jednego do
dwóch mieszkań;
2) domy willowe, przez co rozumie się budynki mieszkalne usytuowane na wydzielonych i ogrodzonych działkach, od-
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znaczające się starannym i reprezentacyjnym ukształtowaniem
elewacji, wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych, mieszczące od jednego do trzech mieszkań;
3) obiekty lokalnych celów publicznych w tym: budynki
z pomieszczeniami dla urzędów organów władzy samorządowej,
administracji, ochrony zdrowia, kultury oraz innych jednostek samorządu lokalnego;
4) biura, przez co rozumie się budynki lub ich części,
w których prowadzona jest działalność związana z prowadzeniem interesów, w tym w szczególności: działalność prawnicza,
księgowość, doradztwo, biura tłumaczeń, informatyki i działalności pokrewnej;
5) zieleń ogrodowa, przez co rozumie się starannie urządzone i zakomponowane grupy zieleni z udziałem małej architektury ogrodowej, takich jak: posągi, wodotryski;
6) zieleń izolacyjna, przez co rozumie się pasy zieleni
ukształtowane w sąsiedztwie ulic lub innych obiektów i urządzeń
w taki sposób, aby minimalizować uciążliwości wynikające z tych
terenów dla sąsiednich terenów;
7) parkingi, przez co rozumie się miejsca parkingowe
urządzone w terenie;
8) garaże, przez co rozumie się indywidualne miejsce parkingowe znajdujące się w budynku;
9) ogrody warzywne i sady,
10) tereny rolnicze – pola łąki i pastwiska.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych
niż te, które są dla niego ustalone w planie.
3. Przeznaczenie terenu wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2,
należą do rodzaju terenu, o którym mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
§ 7. Ustala się ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotów
oraz obiektów nieruchomych i nawarstwień o cechach zabytku (mur,
konstrukcje drewniane, belki, jamy) należy powiadomić Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a przedmiot oraz miejsce
odkrycia zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków;
2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia wskazujące na stanowisko archeologiczne podlegają ochronie prawnej.
§ 8. Ustala się ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązujące na obszarze objętym planem:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe, za
wyjątkiem budowy dróg i sieci infrastruktury technicznej;
2) niedozwolona jest lokalizacja usług wymagających miejsc
parkingowych poza terenem działki, wielokrotnej obsługi transportowej w ciągu doby lub ciężkiego transportu dostawczego;
3) niedozwolona jest lokalizacja stacji bazowych telefonii
komórkowej;
4) działalność usługowa nie może powodować uciążliwości na terenach sąsiednich oraz ponadnormatywnego obciążenia środowiska poza granicami nieruchomości, do której inwestor
posiada tytuł prawny;
5) na granicy działek terenów zabudowy chronionej z mocy
przepisów szczególnych obowiązują wartości ustanowione prawem powszechnym;
6) wycinkę istniejącego drzewostanu ograniczyć do minimum;
7) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków
roślin lub zwierząt, należy powiadomić niezwłocznie Wojewodę
Opolskiego, a jeżeli nie jest to możliwe Wójta Gminy Łubniany;
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8) zabudowa mieszkaniowa powinna być projektowana
z dostosowaniem do tradycyjnych, regionalnych form przestrzennych; nowo projektowane obiekty powinny nawiązywać stylem
do istniejącej miejscowej zabudowy, tzn. być zgodne z regionalnym
charakterem zabudowy oraz lokalnymi tradycjami materiałowymi
i architektonicznymi;
9) należy zachować połączenia widokowe i kompozycyjne
planowanej jednostki osadniczej z otaczającym ją krajobrazem
oraz formować sylwetę tej jednostki przez prawidłowo kształtowaną zieleń.
§ 9. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) niedozwolone jest umieszczanie na terenach publicznych i na obiektach znajdujących się na tych terenach reklam
niezwiązanych bezpośrednio z przeznaczeniem obiektu;
2) przy umieszczaniu obiektów małej architektury niedozwolone jest pogorszenie warunków korzystania z drogi dla ruchu kołowego i pieszego;
3) niedozwolone umieszczanie tymczasowych obiektów
usługowo - handlowych.
§ 10. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową linie podziału wewnętrznego oznaczone na rysunku planu
jako nieobowiązujące mogą być zmienione z zastrzeżeniem zachowania co najmniej 20,0 m szerokości frontu działki budowlanej mierzonej w linii zabudowy, w przypadku zabudowy wolno
stojącej, pozwalające na prawidłowe jej zagospodarowanie;
2) projektowane do wydzielenia działki powinny mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej.
§ 11. Ustala się szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) w przypadku budynku zlokalizowanego w linii zabudowy, elementami takimi jak okapy, gzymsy, schody, wejścia do
budynków można wyjść poza linie zabudowy;
2) minimalny poziom podłogi parteru co najmniej 0,50 m
nad poziomem jezdni drogi dojazdowej;
3) zakaz stosowania podpiwniczenia budynków;
4) w zagospodarowaniu terenów uwzględnić istniejący
drzewostan.
§ 12. Dla terenów istniejących dróg powiatowych nr 1703 O
(KDZ) i nr 1722 O (KDL) i dla dróg wewnętrznych (KDD i KDW)
niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych, obowiązują
ustalenia jak dotychczas.
§ 13.1. Ustala się zasady budowy infrastruktury technicznej:
1) liniowe elementy infrastruktury technicznej należy lokalizować pod powierzchnią ziemi;
2) liniowe elementy infrastruktury technicznej lokalizować
należy w liniach rozgraniczających dróg albo w zieleni, za zgodą
właściciela terenu i zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) wszystkie nowe inwestycje i zmiany w zakresie infrastruktury wymagają uzyskania warunków technicznych określonych przez właściwych administratorów sieci i urządzeń;
4) zakaz stosowania indywidualnej oczyszczalni ścieków.
2. Zaopatrzenie w wodę w obszarze objętym zmianą planu
nastąpi z gminnej sieci wodociągowej.
3. Ustala się zasady w zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków:
1) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych z terenów zabudowy do planowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
2) do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej odprowadzenie nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3.
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4. Ustala się zasady w zakresie odprowadzenia ścieków
opadowych:
1) ścieki opadowe z dachów budynków, powierzchni utwardzonych na terenie działek, terenów dróg należy odprowadzić do systemu kanalizacji deszczowej, po ich odpowiednim oczyszczeniu;
2) właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie,
a zwłaszcza kierunku odpływ znajdującej się na jego gruncie wody
opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzać wód
na grunty sąsiednie - art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Prawo wodne.
5. Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi sieciami
niskiego napięcia. Zaleca się kablowanie projektowanych odcinków sieci w uzgodnieniu z zarządcą sieci.
6. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych niskoemisyjnych źródeł ciepła.
7. Sieci teletechniczne – łączności, telekomunikacji i telewizji kablowej prowadzić należy pod ziemią.
8. Gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się
zgodnie z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Ponadto ustala się:
1) dla obiektów budowlanych należy zapewnić miejsca na
place pod śmietniki z segregacją odpadów;
2) place pod śmietniki muszą być osłonięte murem o wysokości co najmniej 1,6 m;
3) place pod śmietniki należy otoczyć pasem zieleni średniej i wysokiej, o szerokości co najmniej 1,5 m.
§ 14. Tereny przeznaczone pod zabudowę inną od tej ustalonej w planie miejscowym, mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy lub tymczasowy do czasu ich zagospodarowania
zgodnego z ustaleniami planu.
§ 15. Zgodnie z art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą
naliczaniu opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości
- następującej wysokości: dla terenów oznaczonych symbolami
MN i terenów oznaczonych symbolami MNa - 25 %.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów
§ 16.1. Ustala się strefę „Zabudowa usługowa dla lokalnych celów publicznych” na terenie oznaczonym symbolem 1U.
2. Na terenie oznaczonym symbolem 1U dopuszcza się
następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) budynki w zabudowie wolno stojącej i budynki wielofunkcyjne, z pomieszczeniami dla urzędów organów władzy samorządowej, administracji, ochrony zdrowia, kultury oraz innych
jednostek samorządu lokalnego;
2) biura;
3) reprezentacyjna zieleń ogrodowa;
4) parkingi i zieleń izolacyjna.
3. Na terenie należącym do strefy oznaczonej symbolem
1U obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
budynków:
1) liczba nadziemnych kondygnacji budynków nie może
być mniejsza niż 2 i większa niż 3, licząc łącznie z poddaszem;
2) wysokość budynku licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego punktu pokrycia budynku nie
może przekraczać 12 m;
3) w architekturze budynków wskazane nawiązanie do formy regionalnej;
4) dachy o symetrycznym układzie połaci;
5) dopuszcza się podniesienie poziomu parteru na wysokość co najwyżej 1,5 m powyżej terenu.
4. Dla wszystkich budynków usytuowanych na terenie należącym do strefy 1U obowiązują rozwiązania architektoniczne
co najmniej o podwyższonym standardzie.
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5. Zasady zabudowy terenów:
a) odległość linii zabudowy od terenu drogi powiatowej wynosi co najmniej 15 m,
b) odległość linii zabudowy od terenu drogi wewnętrznej
określa rysunek zmiany planu,
c) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, dojazdy i dojścia nie powinny łącznie przekraczać 65 % powierzchni
terenu, pozostałą część użytkować jako biologicznie czynną, tzn.
trawniki, zieleń ozdobna,
d) ogrodzenie terenu nie powinno przekraczać pasa drogowego określonego w niniejszym planie,
e) wjazdy i wejścia na teren określa rysunek zmiany planu.
6. Na terenach należących do strefy 1U niedozwolone podziały terenów na działki budowlane.
7. Na terenie należącym do strefy 1U obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
1) na każde 1 000 m² powierzchni użytkowej usług należy
zakładać co najmniej 25 miejsc parkingowych;
2) zaleca się wykonanie drogi dojazdowej awaryjnej do
budynków ciągami pieszo - jednymi, którą należy na ten cel wyznaczyć;
3) zakaz urządzenia miejsc parkingowych na sąsiednich
terenach obejmujących: drogę powiatową i drogi gminne.
§ 17. 1. Ustala się strefę „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” na terenach oznaczonych symbolami 6MN, 7MN,
8MN, 9MN, 13MN.
2. Na terenach oznaczonym symbolami 6MN, 7MN, 8MN,
9MN, 13MN, dopuszcza się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) domy jednorodzinne w zabudowie wolno stojącej;
2) zieleń ogrodowa;
3) budynki gospodarcze związane z funkcja mieszkaniową;
4) garaże.
3. Na terenach oznaczonych symbolami 6MN, 7MN, 8MN,
9MN, 13MN, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania budynków:
1) dopuszczalna wysokość budynku mieszkalnego wynosi
do dwóch kondygnacji nadziemnych nie wliczając poddaszy, które można dodatkowo wykorzystać do celów użytkowych;
2) wysokość budynku mieszkalnego licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego punktu pokrycia
budynku nie może przekraczać 9 m;
3) w architekturze budynków wskazane nawiązanie do formy regionalnej;
4) dachy o symetrycznym układzie połaci;
5) wysokość budynków gospodarczych i garażowych 1 kondygnacja nadziemna nie wliczając poddasza, które można dodatkowo wykorzystać do celów użytkowych;
6) ustala się zasadę lokalizowania budynków gospodarczych na zapleczu działki z możliwością usytuowania bezpośrednio przy granicy działki sąsiada lub dobudowanych do budynków
gospodarczych na działkach sąsiednich;
7) dopuszcza się podniesienie poziomu parteru na wysokość co najwyżej 1,5 m powyżej terenu;
8) dopuszcza się garaż wbudowany.
4. Zasady zabudowy terenów:
a) odległość linii zabudowy od terenu drogi określa rysunek
zmiany planu,
b) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, dojazdy i dojścia nie powinny łącznie przekraczać 35 % powierzchni
terenu, pozostałą część użytkować jako biologicznie czynną, tzn.
trawniki, zieleń ozdobna,
c) ogrodzenie terenu nie powinno przekraczać pasa drogowego określonego w niniejszym planie.
5. Dla wszystkich budynków usytuowanych na terenach
należących do strefy MN obowiązują rozwiązania architektoniczne co najmniej o podwyższonym standardzie.
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6. Na terenach należących do strefy MN obowiązują następujące ustalenia zasad i warunków podziałów terenów na działki
budowlane:
1) wielkość działki budowlanej ustala się na co najmniej
450 metrów kwadratowych i co najwyżej 1300 metrów kwadratowych;
2) szerokość frontu działki ustala się na co najmniej 20 metrów
i co najwyżej 35 m, mierzoną w linii zabudowy.
7. Na terenach należących do strefy MN obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
1) dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie co najwyżej 2 miejsc parkingowych na każdej działce, nie wliczając w to garażu usytuowanego
w budynku;
3) dopuszcza się urządzenie co najwyżej 2 miejsc parkingowych w formie garażu wbudowanego w budynek mieszkalny.
§ 18.1. Ustala się strefę „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – domy willowe” na terenach oznaczonych symbolami 3MNa, 4MNa, 5MNa, 10MNa, 12MNa.
2. Na terenach oznaczonym symbolami 3Mna, 4MNa,
5MNa, 10MNa, 12MNa, dopuszcza się następujące kategorie
przeznaczenia terenu:
1) domy willowe;
2) reprezentacyjna zieleń ogrodowa;
3) budynki gospodarcze związane z funkcja mieszkaniową;
4) garaże.
3. Na terenach oznaczonych symbolami 3MNa, 4MNa,
5MNa, 10MNa, 12MNa, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania budynków:
1) dopuszczalna wysokość budynku mieszkalnego wynosi
do dwóch kondygnacji nadziemnych nie wliczając poddaszy, które można dodatkowo wykorzystać do celów użytkowych;
2) wysokość budynku mieszkalnego licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego punktu pokrycia
budynku nie może przekraczać 11 m;
3) w architekturze budynków wskazane nawiązanie do formy regionalnej;
4) dachy o symetrycznym układzie połaci;
5) wysokość budynków gospodarczych i garażowych 1 kondygnacja nadziemna nie wliczając poddasza, które można dodatkowo wykorzystać do celów użytkowych;
6) dopuszcza się podniesienie poziomu parteru na wysokość co najwyżej 1,5 m powyżej terenu;
7) dopuszcza się garaże wbudowane.
4. Zasady zabudowy terenów:
a) odległość linii zabudowy od terenu drogi określa rysunek
zmiany planu,
b) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, dojazdy i dojścia nie powinny łącznie przekraczać 35% powierzchni
terenu, pozostałą część użytkować jako biologicznie czynną, tzn.
trawniki, zieleń ozdobna,
c) ogrodzenie terenu nie powinno przekraczać pasa drogowego określonego w niniejszym planie.
5. Dla wszystkich budynków usytuowanych na terenach
należących do strefy MNa obowiązują rozwiązania architektoniczne co najmniej o podwyższonym standardzie.
6. Na terenach należących do strefy MNa obowiązują następujące ustalenia zasad i warunków podziałów terenów na
działki budowlane:
1) wielkość działki budowlanej ustala się na co najmniej
1650 metrów kwadratowych i co najwyżej 5000 metrów kwadratowych;
2) szerokość frontu działki ustala się na co najmniej 24 metrów,
mierzoną w linii zabudowy.
7. Na terenach należących do strefy MNa obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
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1) dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie co najwyżej 5 miejsc parkingowych na
każdej działce, nie wliczając w to garażu usytuowanego w budynku;
2) dopuszcza się urządzenie co najwyżej 3 miejsc parkingowych w formie garażu wbudowanego w budynek mieszkalny.
§ 19.1. W obszarze objętym zmianą planu ustala się tereny
przeznaczone pod drogi dojazdowe, wewnętrzne oznaczone
symbolem 2KDW.
2. Na terenach oznaczonych symbolami 2KDW obowiązują następujące ustalenia:
1) szerokość w liniach rozgraniczenia co najmniej 6,0 m;
2) obowiązuje jezdnia mająca co najmniej jeden pas ruchu
w każdym kierunku jazdy;
3) wymagane wykonanie placu do zawracania o promieniu
ok. 9 m;
4) dopuszcza się stosowanie przeszkód zmniejszających
prędkość jazdy.
§ 20.1. W obszarze objętym zmianą planu ustala się tereny przeznaczone pod ogrody warzywne i sady oznaczone
symbolami RO.
2. Na terenach oznaczonych symbolami RO zakazuje się
wznoszenia budynków i budowli.
§ 21. 1. W obszarze objętym zmianą planu ustala się tereny rolnicze – pola łąki i pastwiska oznaczone symbolami R.
2. Na terenach oznaczonych symbolami R zakazuje się
wznoszenia budynków i budowli.
§ 22. Tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany przyjętego uchwałą Nr VII/35/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia
23 czerwca 1995 r. oraz późniejszymi zmianami wprowadzonymi
do tego planu, w zakresie objętym niniejszą uchwałą.
§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Łubniany
Henryk Baron
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/33/07
Rady Gminy Łubniany
z dnia 18 czerwca 2007 r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych przez osoby
prawne i fizyczne do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/35/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia
23 czerwca 1995 r. oraz późniejszymi zmianami wprowadzonymi do tego planu, na etapie wyłożenia do publicznego wglądu,
o którym mowa w art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.).
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 późn. zm.), Rada Gminy Łubniany rozstrzyga, co następuje:
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Wobec niezgłoszenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany, który został wyłoży do publicznego wglądu w dniach od
2 kwietnia 2007 r. do 2 maja 2007 r. oraz podczas wyznaczonej w dniu 27 kwietnia 2007 r. publicznej dyskusji nad przyjętymi
w projekcie zmiany planu rozwiązaniami i wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi – Rada Gminy Łubniany nie rozstrzyga o sposobie ich
rozpatrzenia.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/33/07
Rady Gminy Łubniany
z dnia 18 czerwca 2007 r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, wynikających z projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łubniany, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/
35/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 23 czerwca 1995 r. oraz
późniejszymi zmianami wprowadzonymi do tego planu, oraz
o 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 późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), Rada Gminy Łubniany rozstrzyga, co następuje:
1. Zmiany planu ustalają przeznaczenie terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następujących terenów położonych w miejscowościach:
a) Łubniany - oznaczone w katastrze nieruchomości jako
działki nr 581, 582, 596/1, 597/1 arkusz mapy 4, 217/1, 217/2,
242, 264 arkusz mapy 1, 832 arkusz mapy 5, 368 arkusz mapy 2
- które przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową oraz działka
nr 376/6 arkusz mapy 2, którą przeznacza się pod zabudowę
usługową (gminnych usług publicznych),
b) Dąbrówka Łubniańska – oznaczone w katastrze nieruchomości jako działki nr 51, 105 arkusz mapy 1 oraz 340/2 arkusz
mapy 4, które przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową.
2. Inwestycjami z zakresu infrastruktury, stanowiącymi zadania własne gminy są:
1) uzbrojenie terenów w zakresie zaopatrzenia w wodę;
2) uzbrojenie terenów w zakresie odprowadzenia ścieków
sanitarnych;
3) oświetlenie ulic.
3. Tereny objęte zmianą planu w zakresie zaopatrzenia
w wodę oraz oświetlenia ulic, nie wymagają inwestycji. Tereny te
są uzbrojone w sieć wodociągową i energetyczną. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej zrealizowana zostanie w ramach aktualnie
prowadzonej inwestycji ze środków Funduszu Spójności oraz ze
środków własnych Gminy Łubniany.
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1904
Uchwała Nr VII/32/2007
RadyGminy Murów
z dnia 28 czerwca 2007 r.
(uchwała zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Aministracyjnego w Opolu)*
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Murów przedszkoli publicznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327), art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131
poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144
poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42
poz. 2737), Rada Gminy Murów uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się opłatę za realizację świadczenia w zakresie ponad ustaloną podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej
5 godzin dziennie w wysokości 28,00 zł miesięcznie za jedno
dziecko.
2. Ustala się opłatę za realizację świadczenia w zakresie
ponad ustaloną podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin
dziennie w wysokości 22,00 zł miesięcznie za jedno dziecko.
3. Nie pobiera się opłaty za realizację świadczeń w zakresie minimum programowego wychowania przedszkolnego dla
dzieci sześcioletnich przebywających w przedszkolu do 5 godzin
dziennie.

§ 2.1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2, ponoszona jest
przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka jako stała opłata
miesięczna niezależnie od opłat wnoszonych za posiłki.
2. Określa się termin dokonania opłaty do dnia 15 każdego
miesiąca za dany miesiąc.
rów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mu-

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/120/2005 Rady Gminy
w Murowie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Murów przedszkoli publicznych.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Teresa Lisek
*/ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
- skarga Nr NK.III-AR-0914-65/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r.

1905
Uchwała Nr XI/66/07
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 27 lipca 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/214/04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala:
§ 1. W § 4 uchwały dodaje się ust. 5, który otrzymuje
brzmienie:
5. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej dotyczącej kanalizacji deszczowej, wodociągowej oraz sanitarnej stosuje się stawkę w wysokości 1 %
wartości, określonej w ust. 1.

§ 2. Pozostałe §§ uchwały pozostają bez zmian.
na.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Oles-

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Antkowiak
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1906
Uchwała Nr XIV/123/07
Rady Miasta Opola
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327), 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, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635) oraz
w związku z uchwałą Nr LXIII/709/06 Rady Miasta Opola z dnia
27 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie
obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu, po stwierdzeniu
zgodności projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola
(uchwała Nr XXXVII/505/2001 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2001 r. i uchwała Nr LIV/602/05 Rady Miasta Opola z dnia
17 listopada 2005 r.), Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
Ustalenia ogólne
§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej – ulicy
Północnej w Opolu, zwany dalej „zmianą planu”.
2. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
3. Załącznikiem do uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
4. Ustalenia określone w uchwale Nr LXIII/649/06 Rady
Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu oraz
w § 3 zmiany planu obowiązują łącznie.
§ 2. Granice zmiany planu, przedstawione na rysunku
zmiany planu, stanowią: od północy linie rozgraniczające północnej obwodnicy miasta Opola, od wschodu – linie rozgraniczające ulicy Partyzanckiej oraz teren ogródków działkowych,
od południa – granica miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz ulica Pisankowa wraz z tą ulicą, od zachodu – tereny rolne oraz granica administracyjna miasta Opola,
zgodnie z rysunkiem planu.
Zmiany w ustaleniach obowiązujących
§ 3. W uchwale Nr LXIII/649/06 Rady Miasta Opola z dnia
26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy
północnej – ulicy Północnej w Opolu wprowadza się następujące
zmiany:

1) w § 3 ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) korytarz radiolinii - należy przez to rozumieć zastrzeżony korytarz powietrzny dla radiolinii relacji Opole - Brzeg, od stacji Opole SRL o współrzędnych 17 E 12’ 52”, 50 N 39’ 45”, azymut
3050, limitowany poziomem zawieszenia anten parabolicznych;
w korytarzu ochronie podlega przestrzeń tzw. I strefy Fresnela
o promieniu ok. 10 m od osi radiolinii na wysokości ok. 72,0 m npt.
– ustalona szerokość korytarza na powierzchni terenu mierzona
osiowo od osi radiolinii w pasie terenu o szerokości 20,0 m.”;
2) w § 4 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Ustala się zakaz lokalizacji w obszarze planu obiektów
usług i przemysłu uciążliwego, powodującego przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń poza granice nieruchomości będącej własnością inwestora prowadzącego daną działalność przemysłową.”;
3) w § 6 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. W przypadku objęcia terenów oznaczonych numerami
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 28, 29, 30, 32 wałbrzyską specjalną strefą ekonomiczną, obowiązują ustalenia ustawy i przepisów wykonawczych, dotyczących tej strefy.”;
4) w § 6 ust. 5 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) dopuszcza się na terenach ZZ, ZI, (ZK), (ZP), WS,
(WSr) jako przeznaczenie towarzyszące lokalizację pompowni
ścieków sanitarnych z zachowaniem strefy ochrony sanitarnej
wg przepisów szczególnych.”;
5) w § 6 ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) E.. – tereny urządzeń elektroenergetycznych, jak: Egpz
- główny punkt zasilania energetycznego (GPZ) – jako przeznaczenie podstawowe, (Et) – stacje transformatorowe kontenerowe i wbudowane - jako przeznaczenie towarzyszące.”;
6) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Ustala się na terenach przeznaczenia podstawowego
zasadę lokalizowania jako przeznaczenia towarzyszącego stref
głównych placów postojowych - (KP) o ilości miejsc parkingowych zapewniającej pełne potrzeby użytkowe danego terenu,
usytuowanych od strony wjazdów z publicznych ulic.”;
7) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć uciążliwych
dla środowiska, zgodnie z zasadą określoną w § 4 ust. 11.”;
8) w § 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Ustala się zakaz objęcia części lub całości obszaru planu strefą przemysłową, o której mowa w przepisach o ochronie
środowiska.”;

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 63				
9) w § 10 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) elewacje budynków i forma architektoniczna budowli
lokalizowanych i eksponowanych od strony przestrzeni publicznych powinny być kształtowane starannie, a od strony obwodnicy
północnej, obwodnicy południowej oraz ulic Partyzanckiej, Północnej – bis, oznaczonych numerami - 100 - 108 powinny mieć
charakter reprezentacyjny; nie dopuszcza się lokalizacji obiektów
zaplecza gospodarczego od strony przestrzeni publicznych.”;
10) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Tereny zabudowy produkcyjno - technicznej, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały, oznaczone na rysunku planu
symbolami - PP, PS i numerami - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 28, 29, 30 i 58.
Dla terenów tych:
1. Ustala się zasady użytkowania i zagospodarowania terenu jako następujące:
1) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę oraz
zmianę sposobu użytkowania obiektów produkcyjnych, składowych, magazynowych, garażowych, warsztatowych, usługowych
i technicznych oraz zabudowy towarzyszącej, pod warunkiem
utrzymania podstawowego przeznaczenia terenu;
2) ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć uciążliwych dla
środowiska, zgodnie z zasadą określoną w § 4 ust. 11;
3) ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących powodować zagrożenia i uciążliwości na terenie i w jego sąsiedztwie oraz lokalizacji obiektów wodochłonnych, których zapotrzebowanie na wodę do potrzeb technologicznych może wykroczyć
poza warunki określone w § 8 ust. 3 pkt 3;
4) zezwala się na lokalizację usług towarzyszących zabudowie techniczno – produkcyjnej, niepowodujących konfliktów
z podstawowym przeznaczeniem terenu;
5) ustala obowiązek stosowania niskoemisyjnych źródeł
energii i zakaz budowy wysokich emitorów w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza poza obszar planu;
6) ustala się zakaz lokalizacji otwartych placów składowych dla materiałów sypkich mogących być źródłem zapylenia
i zanieczyszczenia powietrza – powierzchnie składowe i magazynowe dla takich materiałów muszą znajdować się w obiektach
kubaturowych;
7) ustala się zakaz lokalizacji obiektów i placów składowych
dla składowania, gospodarczego wykorzystania i utylizacji odpadów i surowców wtórnych, mogących być źródłem zapylenia i zanieczyszczenia powietrza oraz innych zagrożeń i uciążliwości;
8) określa się dla podejmujących przedsięwzięcie inwestycyjne, odpowiednio do charakterystyki inwestycji i zastosowanej
technologii, obowiązek wyposażenia terenu i realizację dodatkowych urządzeń energetycznych, wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz urządzeń do neutralizacji ścieków umożliwiających
włączenie do komunalnych sieci uzbrojenia nowych lub przebudowywanych obiektów przemysłowych stosownie do uzgodnień
z zarządcą lub właścicielem sieci;
9) rozwiązanie wewnętrznej komunikacji kołowej w obrębie działki powinno obejmować ulice i drogi wewnętrzne, drogi
pożarowe, tereny placów manewrowych i parkingów dla pojazdów osobowych i ciężarowych oraz umożliwiać wjazd i wyjazd
samochodów przodem na ulice publiczne;
10) parkingi lub garaże należy lokalizować na terenie działki, na której obiekt będzie wznoszony, w ilościach określonych
w § 23 ust. 1 pkt 4;
11) tereny i budynki powinny być dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
12) zakazuje się realizacji budynków mieszkalnych i mieszkań;
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13) na terenach parkingów samochodowych zakazuje się
lokalizacji zabudowy kubaturowej niezwiązanej z parkingami; zaleca się urządzenie towarzyszącej zieleni wysokiej i niskiej.
2. Określa się parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu jako następujące:
1) wysokość budynków przemysłowych i magazynowych
ustala się jako nie wyższą niż 20,0 m; wysokość towarzyszących
budynków usługowych nie wyższą niż 16,0 m; nie ogranicza się
wysokości innych obiektów, urządzeń i instalacji technologicznych, masztów, kominów, znaków identyfikacyjnych itp.;
2) ustala się formę brył budynków jako – wolno stojące na
działkach; nie ogranicza się szerokości frontów budynków; zaleca się stosowanie symetrycznych dachów płaskich lub o małych
spadkach połaci do 30°, dopuszcza się inne formy dachów uzasadnione koncepcją architektoniczną;
3) wskaźnik zabudowania działek określa się do 60 %;
4) należy zapewnić w zagospodarowaniu terenów udział
co najmniej 20 % powierzchni biologicznie czynnej, zagospodarowanej zielenią.”;
11) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Tereny zabudowy obsługi transportu i komunikacji, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 i 2 uchwały, oznaczone na
rysunku planu symbolami: KS - jak np.: stacje paliwowe, stacje
obsługi samochodów, stacje diagnostyczne, myjnie, komisy samochodów używanych itp.; KT - jak np.: bazy transportu samochodowego, zajezdnie i warsztaty, bazy logistyczne, oznaczone
na rysunku planu numerami: - KS: 5, 6, 7, 8, 30, 52-57, - KT: 1, 2,
5, 6, 7, 8, 28, 29, 30, 52, 55, 58.
Dla terenów tych:
1. Ustala się zasady użytkowania i zagospodarowania terenu jako następujące:
1) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę oraz
zmianę sposobu użytkowania obiektów i zespołów obsługi transportu i komunikacji wszystkich rodzajów oraz obiektów towarzyszących pod warunkiem utrzymania podstawowego lub towarzyszącego przeznaczenia terenu;
2) zezwala się na lokalizację usług towarzyszących niepowodujących konfliktów z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz
obiektów lub lokali handlowych, gastronomicznych, rzemieślniczych
o powierzchni do 200,0 m2 powierzchni sprzedażowej;
3) dopuszcza się na terenach - KS, lokalizację mieszkań
towarzyszących (dla właściciela lub osób dozorujących obiekt);
4) dopuszcza się zamianę przeznaczenia terenów w obrębie terenów, wymienionych w § 14, w zakresie przeznaczenia
podstawowego, w granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi dróg, ulic i ciągów komunikacyjnych;
5) ustala się zakaz realizacji obiektów mogących znacząco
oddziaływać na środowisko i wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, za wyjątkiem
inwestycji celu publicznego w zakresie elementów układu komunikacyjnego oraz sieci urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz instalacji radiokomunikacyjnych, podlegających
budowie, przebudowie i rozbudowie w obszarze planu;
6) parkingi i garaże dla wszystkich planowanych budynków
i funkcji użytkowych powinny być zlokalizowane na terenie lub
działce, na której obiekt zostaje zlokalizowany, w ilościach określonych w § 23 ust. 1 pkt 4;
7) rozwiązanie wewnętrznej komunikacji kołowej w obrębie
działki powinno umożliwiać parkowanie pojazdów osobowych
i ciężarowych oraz wjazd i wyjazd samochodów przodem na ulice
i drogi publiczne;
8) tereny i budynki użyteczności publicznej powinny być
dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
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9) na terenach parkingów samochodowych zakazuje się
lokalizacji zabudowy kubaturowej niezwiązanej z parkingami; zaleca się urządzenie towarzyszącej zieleni wysokiej i niskiej.
2. Określa się parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu jako następujące:
1) wysokość budynków usługowych ustala się jako nie
wyższą niż 12,0 m; wysokość towarzyszących budynków usługowych nie wyższą niż 8,0 m; nie ogranicza się wysokości masztów,
kominów, znaków identyfikacyjnych itp., za wyjątkiem wysokości
budowli w korytarzu radiolinii, ograniczonej do 60,0 m;
2) ustala się formę brył budynków na działkach jako – wolno stojące; nie ogranicza się szerokości frontów budynków; zaleca się stosowanie symetrycznych dachów płaskich lub o małych
spadkach połaci do 30°, dopuszcza się inne formy dachów uzasadnione koncepcją architektoniczną odniesioną do zabudowy
sąsiedniej;
3) wskaźnik zabudowania działek określa się do 40 %;
4) należy zapewnić w zagospodarowaniu terenów udział
co najmniej 20 % powierzchni biologicznie czynnej zagospodarowanej zielenią.”;
12) w § 16 ust. 6 skreśla się wyrażenie „oraz jako przeznaczenie towarzyszące (ZL), na terenie oznaczonym numerem - 7”;
13) w § 16 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Zasady zagospodarowania dla terenów lasów jako
przeznaczenie towarzyszące (ZL) na terenie oznaczonym numerem – 7:
1) dopuszcza się zmianę przeznaczenia towarzyszącego
na funkcję podstawową terenu 7 – PP, PS, KT, U;
2) dopuszcza się wycinkę drzew.”;
14) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Tereny komunikacji - określone w § 6 ust. 6 pkt 1 - 6
uchwały i oznaczone symbolami – KD-.., (KP) – tereny komunikacji publicznej lub wewnętrznej, obejmujące:
KD-GP – drogi główne ruchu przyśpieszonego oznaczone
numerami - 101, 102, 103,
KD-G – drogi główne, 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 – 113 121,
KD-D2 – drogi dojazdowe, oznaczone numerami – 124 128,
KD-W – drogi wewnętrzne, oznaczone numerami – 110,
111, 112, 114 - 123, 129, 130,
(KD-X) – ciągi piesze jako przeznaczenie towarzyszące,
na terenach oznaczonych numerami 12, 22 - 25, 41, 42, 62, 66,
(KD-R) – ścieżki rowerowe jako przeznaczenie towarzyszące, na terenach oznaczonych numerami 22 - 25, 41, 42, 62,
64, 66,
(KP) – strefy głównych parkingów jako przeznaczenie towarzyszące, na terenach oznaczonych numerami 1 - 8, 11, 28
- 32, 49, 52 - 58.”;
15) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Tereny, obiekty i trasy infrastruktury technicznej: Kps – przepompownie ścieków sanitarnych, Egpz - główny
punkt zasilający sieci elektroenergetycznej 110/15 kV, (Et) – stacje
transformatorowe – jako przeznaczenie towarzyszące, (Tk) - stacje telefonii komórkowej - jako przeznaczenie towarzyszące lub
podstawowe, o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 1 - 3 uchwały:
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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 oznaczeń na rysunku planu obejmuje: rejony usytuowania stacji transformatorowych (Et), odcinek trasy linii 110 kV
zasilającej Egpz, napowietrzne trasy linii 15 kV planowane do
przebudowy lub likwidacji wraz ze strefami ograniczenia zabudowy, rejony lokalizacji stacji telefonii komórkowej (Tk) na określonych planem terenach, trasę korytarza radiolinii.
Dla tych terenów, obiektów i tras ustala się zasady użytkowania i zagospodarowania terenu oraz niektóre parametry zabudowy jako następujące:
1. Ogólne zasady zagospodarowania:
1) ustala się budowę, przebudowę i zagospodarowanie
terenów, obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów towarzyszących i urządzeń wg wymogów funkcjonalnych i technologicznych, pod warunkiem utrzymania podstawowego lub
towarzyszącego przeznaczenia terenu określonego planem;
2) dopuszcza się zmiany standardów technicznych bądź
technologii urządzeń pod warunkiem uwzględnienia ich wpływu
i niepogarszania oddziaływania na tereny otaczające i środowisko przyrodnicze, określonego w przepisach odrębnych;
3) realizację sieci i urządzeń oraz ich utrzymanie na terenach niepublicznych należy prowadzić w oparciu o odrębne
zgody właścicieli lub władających terenami;
4) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych, infrastruktury technicznej oraz budowę związanych
z nimi urządzeń i budowli, niepowodujących zmiany podstawowego przeznaczenia terenu;
5) zakazuje się lokalizacji i realizacji budynków i budowli
niezwiązanych z podstawowym lub towarzyszącym przeznaczeniem terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenów urządzeń kanalizacji sanitarnej jako przeznaczenie podstawowe - pompownie
sieciowe ścieków sanitarnych – Kps, na terenach oznaczonych
odpowiednio numerami – 27, 48, 69:
1) pompownie ścieków należy budować jako urządzenia
podziemne;
2) teren pompowni należy zagospodarować dojazdem z drogi
publicznej i zielenią.
3. Zasady zagospodarowania terenów urządzeń elektroenergetycznych – główny punkt zasilania energetycznego (GPZ)
– jako przeznaczenie podstawowe – Egpz, na terenie oznaczonym numerem 47:
1) ustala się budowę, przebudowę lub rozbudowę urządzeń, obiektów oraz sposób zagospodarowania terenu przeznaczonego pod główny punkt zasilania energetycznego jako inwestycji celu publicznego, na zasadach wynikających z technologii
obiektu w wykonaniu wnętrzowym oraz uwzględniających wnioski
z raportu o oddziaływaniu na środowisko, szczególnie w zakresie
odległości i stref bezpieczeństwa dla dostępu i przebywania ludzi
oraz lokalizacji budynków administracyjnych, gospodarczych,
komunikacji wewnętrznej pieszej i kołowej oraz zieleni;
2) teren - Egpz może być zainwestowany jako rozdzielnia
sieciowa 15 kV, stanowiąca wstępny etap realizacji węzła energetycznego;
3) zasilanie (GPZ) po stronie wysokiego napięcia 110 kV
należy wykonać liniami elektroenergetycznymi z istniejącej dwutorowej linii 110 kV usytuowanej na zachód od granic planu; wykonanie sieci linii średniego napięcia 15 kV wychodzących z GPZ
ustala się jako podziemne kablowe linie energetyczne;

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 63				
4) określa się dojazd publiczny do terenu - Egpz z planowanej ulicy KD-D1 oznaczonej numerem – 113; rozwiązanie wewnętrznej komunikacji kołowej w obrębie działki powinno obejmować ulice i drogi wewnętrzne, drogi pożarowe, tereny placów
manewrowych i parkingów dla pojazdów osobowych i ciężarowych oraz umożliwiać wjazd i wyjazd samochodów przodem na
ulice publiczne;
5) parkingi lub garaże należy lokalizować na terenie działki, na której obiekt będzie wznoszony, w ilościach określonych
w § 23 ust. 1 pkt 4;
6) zakazuje się realizacji budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie GPZ.
4. Zasady zagospodarowania terenów - stacji transformatorowych - jako przeznaczenia towarzyszącego - (Et), na terenach oznaczonych numerami 1 - 8, 28 - 31, 49, 52 - 58:
1) ustala się budowę, przebudowę lub rozbudowę urządzeń, obiektów oraz sposób zagospodarowania terenu stacji
transformatorowych na zasadach wynikających z aktualnej technologii i techniki elektroenergetycznej;
2) szczegółowa lokalizacja stacji transformatorowych powinna
być oparta o ustalenia planu w miejscach określonych w projektach
zagospodarowania przedsięwzięć inwestycyjnych po uzgodnieniu
warunków zasilania energetycznego z zarządcą sieci;
3) tereny stacji powinny być dostępne z ulic publicznych lub
ulic wewnętrznych na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
4) stacje transformatorowe należy projektować jako, wbudowane, parterowe, kontenerowe, przystosowane do powiązań
kablami podziemnymi z sieciami elektroenergetycznymi średniego i niskiego napięcia;
5) teren stacji powinien być zagospodarowany dojazdem,
dojściami i zielenią;
6) parametry zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące wysokości, gabaryty budynków i urządzeń oraz wskaźniki
zabudowania działek należy ustalać indywidualnie w oparciu o wymogi technologii obiektów i terenów infrastruktury technicznej.
5. Zasady zagospodarowania terenów – stacji telefonii
komórkowej - jako przeznaczenia podstawowego lub towarzyszącego - (Tk), na terenach oznaczonych numerami – 5, 7, 28, 29,
55 - 58, obejmujące: stacje bazowe z urządzeniami zasilającymi
i zespołami anten nadawczych i odbiorczych lokalizowane w obrębie określonych planem terenów przeznaczenia podstawowego, ustala się następująco:
1) dopuszcza się budowę, przebudowę lub rozbudowę
obiektów i urządzeń oraz zagospodarowanie terenu stacji bazowych telefonii komórkowej na wydzielonych działkach jako inwestycji celu publicznego, na zasadach wynikających z aktualnej
technologii i techniki łączności telekomunikacyjnej, lokalizowanych wyłącznie poza pasem terenu dla zastrzeżonego korytarza
radiolinii oznaczonego w planie;
2) szczegółowa lokalizacja stacji bazowych powinna być
dokonana na określonych planem terenach, w miejscach ustalonych w projektach przedsięwzięć inwestycyjnych po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko
i stwierdzeniu braku znaczącego wpływu mocy pól elektromagnetycznych o wartościach dopuszczalnych dla terenów i wysokości potencjalnie dostępnych dla ludzi;
3) tereny stacji powinny być dostępne z ulic publicznych lub
ulic wewnętrznych na warunkach uzgodnionych z zarządcami
dróg i terenów,
4) stacje bazowe należy projektować jako budowle słupowe
dla zawieszenia anten o wysokości do 60,0 m wraz z urządzeniami zasilającymi w parterowych kontenerach technologicznych,
powiązane z podziemnymi kablowymi sieciami elektroenergetycznymi;
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5) teren stacji powinien być zagospodarowany dojazdem,
dojściami i zielenią;
6) parametry zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące wysokości, gabaryty budynków i urządzeń oraz wskaźniki zabudowania działek należy ustalać indywidualnie w oparciu
o wymogi wynikające ze sposobu zagospodarowania sąsiednich
terenów przeznaczenia podstawowego i urządzeń infrastruktury
technicznej.”;
16) w § 19 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) obszar planu obejmujący tereny położone w granicach zasięgu zalania wodami powodzi z 1997 roku, jako obszary potencjalnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie występowania
raz na 100 lat na poziomie poniżej rzędnej 152, 92 m npm. określony
wg poziomu przepływów 5 % w rzece Odrze,”;
17) w § 19 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zalecany poziom kształtowania projektowanych powierzchni terenu zainwestowanego wokół budynków - powyżej
rzędnej 152,92 m npm., przy poziomach terenu istniejącego na
przeważającym obszarze na poziomie 151,5 – 152,5 m npm.,”;
18) w § 19 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) ustala się stosować wymagane przepisami odrębnymi zabezpieczenia przeciwpowodziowe w projektowanych systemach sieciowych infrastruktury podziemnej i odprowadzenia wód powierzchniowych oraz sieci w terenach komunikacji
oznaczonych jako KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L i KD-D w obszarze
planu. Dla ulic i dróg o tych oznaczeniach obowiązują rzędne
nawierzchni powyżej 152,92 m npm.”;
19) w § 19 ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) określa się wymóg całkowitego zagospodarowania
gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie czynnego, pochodzącego przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowanej
nieruchomości znajdującej się w granicach zasięgu zalania wodami powodzi z 1997 roku pod warunkiem, że ich zastosowanie
nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości
gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych.”;
20) w § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określenie wewnętrznych podziałów działek na planowanych terenach, wymienionych w ust. 4, powinno uwzględniać
ustalenia planu w zakresie usytuowania głównych wjazdów i zasad kształtowania zabudowy oraz być uzasadnione potrzebami
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych przedstawionych
w projekcie zagospodarowania terenu.”;
21) w § 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Ustala się, z dopuszczeniem tolerancji 20 %, następujące parametry dla scalania i podziałów nieruchomości:
1) minimalna szerokość frontu działki – 40 m;
2) minimalna powierzchnia działki – 5000 m2.”;
22) w § 20 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Stosownie do uzasadnionego programu inwestycyjnego
dopuszcza się włącznie terenów 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 120, 121, 122, 130 KD-W do terenów U, UC, PP, PS, KS, KT
pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej każdej
z wydzielanych nieruchomości oraz spełnienia obowiązujących
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także zapewnienia miejsc postojowych na każdej z działek
w ilości ustalonej w planie oraz zachowaniem warunków ustalonych w § 4 ust. 8 i 9.”;

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 63				
23) w § 21 ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) w pasie terenu określonym na rysunku planu o szerokości 20,0 m mierzonej osiowo w przebiegu korytarza powietrznego, ogranicza się wysokość zabudowy do 60,0 m npt.; lokalizację
obiektów o wysokości ponad 60,0 m należy uzgadniać z zarządcą korytarza radiolinii;
3) zakazuje się w pasie terenu korytarza, określonym w pkt 2,
lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej, a budowę
radiowych instalacji nadawczych o wysokości wyższej niż 60,0 m
lokalizowanych na terenach przylegających do korytarza w odległości 20,0 m od jego osi należy każdorazowo uzgadniać z zarządcą korytarza radiolinii.”;
24) w § 22 ust. 2 pkt 1 lit. c tiret drugie skreśla się wyrażenie
„– trasą Piastowską”;
25) w § 22 ust. 2 pkt 2 skreśla się wyrażenie „(„Piastowska”)”;
26) w § 22 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) KD-D – ulice układu obsługującego tereny przeznaczenia
podstawowego, na terenach oznaczonych numerami: KD-D1 – 113
- 121, KD-D2 124 – 128, ustalone w planie jako jednojezdniowe
1 x 2: KD1 – szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m, KD2
– szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m; parametry jezdni
i skrzyżowań dostosować do ruchu samochodów ciężarowych”;
27) w § 22 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) KD-W – ulice wewnętrzne obsługujące tereny przeznaczenia podstawowego, na terenach oznaczonych w planie numerami 110, 111, 112, 114 -122, 123, 129, 130, ustalone
w planie jako jednojezdniowe 1 x 2: KD1 – szerokość w liniach
rozgraniczających 10,0 - 20,0 m; parametry jezdni i skrzyżowań
dostosować do ruchu samochodów ciężarowych”;
28) w § 22 ust. 4 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) budowę nowej obwodnicy południowej w docelowej klasie - G 2 x 2 wraz z węzłami jako planowanego przebiegu obecnej
drogi krajowej nr 45,”;
29) § 24 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się jako elementy infrastruktury technicznej istniejące i planowane obiekty, sieci i tereny o funkcji komunalnej
i technicznej wraz urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą nadziemną i podziemną, dojazdami i zielenią, oznaczone na
rysunku planu symbolami z rozróżnieniem rodzajów przeznaczenia terenu ustalonych w § 5 lub sieci prowadzone w pasach
przestrzeni publicznych dróg i ulic.
2. Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) sieci uzbrojenia technicznego należy sytuować w liniach
rozgraniczających dróg, ulic i ciągów pieszych, a także w ciągach
zieleni izolacyjnej - za zgodą właściwego zarządcy terenu;
2) w uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa przypadkach, dopuszcza się usytuowanie wybranych
elementów sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic pod warunkiem zachowania odległości określonej w przepisach szczególnych od linii zabudowy obiektów budowlanych istniejących i projektowanych oraz w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości;
3) sytuowanie wszystkich liniowych elementów infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami pod ziemią
wraz przyłączami do poszczególnych obiektów z wyjątkiem tych,
dla których wyznaczono odrębne tereny;
4) w uzasadnionych względami technicznymi sytuacjach
dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń
infrastruktury technicznej, np. stacji transformatorowych, itp.,
jako obiektów wbudowanych w granicach poszczególnych terenów, przeznaczonych na inne funkcje;
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5) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej;
6) na działkach budowlanych, dopuszcza się realizację lokalnych źródeł zaopatrzenia w media i niezależnych systemów
infrastruktury technicznej projektowanych z zachowaniem wymogów i procedur ustalonych w przepisach odrębnych;
7) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie infrastruktury
wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie nowych terenów w wodę do celów bytowo
- gospodarczych z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po
jej niezbędnej rozbudowie w oparciu o magistrale wodociągowe
w ul. Wrocławskiej, ul. Zbożowej oraz w ul. Partyzanckiej (skrzyżowanie z ul. Północną);
2) nowe odcinki sieci wodociągowej wykonać o przekrojach zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażyć
w hydranty zewnętrzne;
3) określenie potrzebnej ilości wody do celów technologicznych i produkcyjnych dla przedsięwzięć lokalizowanych w obszarze
planu wymaga odrębnego postępowania opartego o szczegółową
koncepcję i program gospodarki wodno - kanalizacyjnej opracowanych dla rzeczywistego rodzaju inwestycji i indywidualnie
udokumentowanego zapotrzebowania oraz wskazania uzgodnionych źródeł dostawy wody z uwzględnieniem wymogów przepisów gospodarki wodnej i ochrony środowiska.
4. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych ustala się:
1) dla planowanej zabudowy odprowadzanie ścieków
poprzez zbiorczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu
komunalnej kanalizacji sanitarnej – do miejskiej oczyszczalni
ścieków, po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu o kolektory
w ul. Północnej i w ul. Partyzanckiej (Makro);
2) w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych
o składzie przekraczającym dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń (ustalenia z zarządcą miejskiej kanalizacji), instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki,
przed wprowadzeniem do systemu komunalnego;
3) zakaz odprowadzania ścieków do wód gruntowych oraz
gruntu;
4) ustalenie rodzaju i ilości ścieków przemysłowych, z terenów techniczno - produkcyjnych, wymaga odrębnego postępowania opartego o szczegółową koncepcję i program gospodarki
wod. – kan. opracowanych dla rzeczywistego rodzaju inwestycji
i indywidualnie udokumentowanego zapotrzebowania oraz warunków oczyszczania ścieków i odbioru z uwzględnieniem wymogów przepisów gospodarki wodnej i ochrony środowiska.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych:
1) wyposażenie planowanych: budynków, dojazdów o utwardzonej nawierzchni, w system kanalizacji deszczowej i powiązanie
z miejskim układem kanalizacji deszczowej lub systemem odprowadzania wód powierzchniowych;
2) odprowadzenie wód opadowych z terenu planowanych:
ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu (odstojniki szlamu, piaskowniki i separatory lekkich olei
mineralnych), zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do
systemu odprowadzenia wód powierzchniowych;
3) rozwiązania odprowadzania wód opadowych z wykorzystaniem istniejącego systemu melioracji prowadzić na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym i w uzgodnieniu
z zarządcą urządzeń melioracyjnych;
4) dopuszcza się przejściowo, do czasu budowy systemu komunalnej kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych
systemem kanalizacji lokalnej po wstępnym podczyszczeniu i do-
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prowadzeniu ich składu do parametrów wód opadowych, do rowów
i cieków wskazanych przez administratorów, a w przypadku braku
wód płynących jako odbiornika, do zbiorników odparowujących;
5) dopuszcza się likwidację istniejących rowów melioracyjnych po zainwestowaniu przylegających do nich terenów pod
warunkiem realizacji zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej
oraz uwzględnieniu pojemności cieku Ryjec i kanału Szczepanowickiego stanowiących odbiorniki wód opadowych i roztopowych;
6) do czasu zmiany użytkowania i zagospodarowania terenów na przeznaczenie ustalone planem, dopuszcza się renowację i przebudowę istniejących rowów melioracyjnych, prowadzonych przez tereny zieleni, upraw polowych i łąk w oparciu
o projekty wg przepisów odrębnych;
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) zaopatrzenia w gaz ziemny dla nowych odbiorców
w oparciu o gazociągi średniego ciśnienia położone w obszarze
planu, przy jego południowo - zachodniej granicy – ul. Pisankowa - Północna i niskiego ciśnienia wzdłuż granicy wschodniej –
ul. Partyzancka, zasilanych ze stacji redukcyjnej I - go stopnia
Opole - Bierkowice zlokalizowanej przy gazociągu wysokiego
ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław, poza granicą planu
w odległości ok. 1,5 km w kierunku zachodnim;
2) budowa sieci i przyłączenie odbiorców po spełnieniu
warunków technicznych;
3) dopuszcza się lokalne i indywidualne zaopatrzenie w gaz
płynny.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:
1) ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach gazowych i płynnych oraz energii elektrycznej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza;
2) dopuszcza się, w obszarze zabudowy techniczno - produkcyjnej i usługowej stosowanie opału stałego, jak np.: węgiel, koks,
drewno, słomę, pod warunkiem spalania go w atestowanych urządzeniach, zapewniających zachowanie dopuszczalnych standardów emisyjnych określonych w przepisach szczególnych;
3) stosowanie paliwa stałego innego, niż wymienione pod
ppkt 2, może być wyjątkowo dopuszczone na podstawie wyników
oceny oddziaływania na środowisko lub danych charakterystyki
wpływu na środowisko przyjętej technologii, zapewniającej zachowanie dopuszczalnych standardów emisyjnych określonych
w przepisach szczególnych.
8. W zakresie elektroenergetyki ustala się:
1) zasilanie elektroenergetyczne terenów w obszarze planu, realizowane będzie w dwu etapach:
a) I etap – dla pokrycia zapotrzebowaniu na energię elektryczną na początkowym etapie zainwestowania, planuje się
budowę rozdzielni sieciowej RS, zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem Egpz, przy zachodniej granicy planu, zasilanej dwoma podziemnymi liniami kablowymi średniego napięcia
15 kV wyprowadzonymi z GPZ Sudecka,
b) II etap – planuje się na terenie oznaczonym symbolem
Egpz budowę Głównego Punktu Zasilającego 110/15(20) kV zasilanego liniami elektroenergetycznymi 110 kV z istniejącej linii
wysokiego napięcia 110 kV relacji Dobrzeń – GPZ Sudecka przebiegającej po stronie zachodniej poza granicą planu;
2) z planowanego GPZ będą zasilane podziemnymi liniami
kablowymi średniego napięcia 15 kV planowane na terenie objętym planem stacje transformatorowe o mocach określonych na
etapie projektowania, a także położone poza granicą planu, istniejące linie 15 kV i stacje transformatorowe: „Bierkowice Wieś”,
„Półwieś Partyzancka”, „Bierkowice Worwet” i „Sławice Ferma”;
3) planuje się sukcesywną likwidację bądź przebudowę
istniejących napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV na
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podziemne linie kablowe na nowych trasach wg uzgodnionego
programu inwestycyjnego administratora sieci elektroenergetycznych;
4) dopuszcza się indywidualną budowę wbudowanych i kontenerowych stacji transformatorowych na terenie własnym inwestora oraz kablowanie istniejących napowietrznych linii średniego
napięcia, których przebieg może kolidować z planowanym zainwestowaniem jako inwestycji własnych wnioskodawcy, wyłącznie
na koszt wnioskodawcy i na warunkach określonych przez administratora sieci elektroenergetycznych;
5) sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia
należy budować jako kablowe podziemne; wszystkie sieci elektroenergetyczne należy prowadzić głównie w pasach rozgraniczenia ulic, dróg i przestrzeni publicznych;
9. W zakresie sieci teletechnicznych ustala się:
1) prowadzenie przewodowych linii sieci teletechnicznych
w pasach ulic wyznaczonych liniami rozgraniczającymi;
2) sieci teletechniczne należy prowadzić jako podziemne
w wydzielonej kanalizacji lub bezpośrednio w gruncie w miejscu
przyłączenia do obiektów budowlanych;
3) przebieg pasa terenu o szerokości 20,0 m, dla określonego na rysunku planu korytarza radiokomunikacyjnego, wg przebiegu osi zastrzeżonego korytarza powietrznego radiolinii SLR Opole - Brzeg azymutem 3050 od stacji Opole SRL o współrzędnych
17 E 12’ 52”, 50 N 39’ 45” i ustala się ograniczenia i zakazy zabudowy określone w § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 - 3;
4) ustala się tereny i warunki dopuszczenia lokalizacji stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej w obszarze planu na
terenach, określonych w § 18 ust. 5 pkt 1 - 6, z zachowaniem
wymaganej przepisami odrębnymi procedury i przeprowadzeniu
postępowania dot. ochrony środowiska oraz zakazy lokalizowania wież stacji bazowych, ustalone w § 21 ust. 3 pkt 3.
10. W zakresie oczyszczania terenów obszaru planu
i usuwania nieczystości stałych ustala się:
1) zasadę składowania komunalnych odpadów stałych wyłącznie na miejskim składowisku odpadów poza obszarem planu;
2) wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z ich segregacją i odzyskiem oraz zakazuje się składowania odpadów komunalnych
i innych na terenach jakiejkolwiek funkcji planu;
3) wymóg wywozu mas ziemnych lub skalnych usuwanych
lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji oraz mas
ziemnych pochodzących z pogłębiania rowów na miejsce wskazane przez władze Gminy;
4) wymóg prowadzenia gospodarki odpadami produkcyjnymi, niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne przez wytwórców takich odpadów w oparciu o uzgodnienia i o procedury
ustalone w przepisach odrębnych.”.
Ustalenia końcowe
§ 4. Uchyla się ustalenia załączników nr 1 i nr 3 uchwały
Nr LXIII/649/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w części dotyczącej zmiany planu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Opola.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Brzeziński
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/123/07
Rady Miasta Opola
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Rozstrzygnięcie
w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy
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, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635) oraz w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu, Rada Miasta
Opola rozstrzyga, co następuje:
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami planu.
Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury
technicznej, w tym komunikacyjnej, zostały określone w ustaleniach
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu. W zakresie należącym do zadań własnych gminy zapisano
w planie następujące inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego, obejmującego:
1) Układ podstawowy dróg publicznych: droga 104 KD-G,
105 KD-G 2/2, 106 KD-G 2/2 – budowa odcinka obwodnicy południowej;
2) Układ drogowy lokalny obejmujący trasy dróg lokalnych:
a) droga 108 KD-Z – budowa odcinka nowej ulicy Północna
– bis,
b) droga 109 KD-L – budowa odcinka nowej ulicy Północna
– bis;
3) Układ drogowy lokalny obejmujący trasy dróg dojazdowych:
a) drogi 113 KD-D1 – budowa nowej trasy,
b) modernizacja istniejących ciągów pieszych i budowa ścieżek rowerowych w ramach 23 ZZ, 24 ZZ, 25 ZZ, 41 ZZ, 42 ZZ.
Całość inwestycji komunikacyjnych obejmuje także urządzenia towarzyszące, w tym m.in.: chodniki, zieleń, oświetlenie,
sygnalizację i urządzenia sterowania ruchem.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozostałych systemów infrastruktury technicznej, obejmujących:
1) Zaopatrzenie w wodę.
Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę
w oparciu o sieć wodociągową miasta Opola:
a) sieć wodociągowa – rurociągi (około 4200 m);
2) Odprowadzenie ścieków i wód opadowych.
Rozbudowa systemów kanalizacji w oparciu o:
a) system zbiorowej kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym do miejskiej oczyszczalni ścieków przy
ul. Wrocławskiej poprzez istniejący układ zbiorczej kanalizacji
komunalnej:
- budowa rurociągów tłocznych (około 3250 m),
b) zbiorczy system kanalizacji deszczowej, odprowadzanie do
systemu wód powierzchniowych po uprzednim podczyszczeniu:
- budowa rurociągów grawitacyjnych (około 3750 m),
- budowa separatorów i osadników.
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II. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej.
1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wykupami terenów,
prowadzić będą właściwe jednostki miejskie.
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić
będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej,
gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów
odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz
na podstawie przepisów odrębnych.
3. Podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które
należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Opola.
4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Opola.
5. Inwestycje mogą być realizowane etapowo w zależności
od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.
III. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie.
1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:
1) Wydatki z budżetu miasta;
2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez
budżet miasta – w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych;
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa
publiczno – prywatnego, a także właścicieli nieruchomości.
2. Ustala się zasadę finansowania wymienionych w ust. 1
pkt 1 inwestycji w zakresie układu komunikacyjnego, zgodnie
art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), który stanowi,
że budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia,
a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa
umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.
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1907
Uchwała Nr VIII/53/2007
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego
nieokreślonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587), Rada Gminy w Polskiej
Cerekwi, uchwala:
§ 1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w dalszej treści zwane podmiotami, mogą otrzymać z budżetu gminy dotacje na cele
publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy nieokreślonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
§ 2.1. Podmiot ofertę realizacji zadania może złożyć z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na ofertę Gminy.
2. Podmiot przyjmując ofertę Gminy lub występujący z własną ofertą realizacji zadania, składa wniosek o przyznanie dotacji
z budżetu Gminy.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 uchwały.
§ 3.1. W przypadku stwierdzenia wad formalnych wniosku
wzywa się podmiot do ich usunięcia.
2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, zakreśla się termin
usunięcia uchybień.
3. W przypadku uchybienia zakreślonemu terminowi, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
§ 4.1. Gmina może żądać złożenia w ustalonym terminie
dodatkowych informacji lub dokumentów.
2. Przepisy § 3 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Przy rozpatrywaniu wniosku o realizację zadania, uwzględnia się w szczególności:
- znaczenie zadania dla realizowanych przez Gminę celów
zadania,
- ocenę przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadania,
- analizę i ocenę możliwości realizacji zadania,
- analizę i ocenę wykonania przez podmiot wcześniej zleconych zadań, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich
realizacji oraz rozliczenia otrzymanych środków.
§ 6.1. Udzielenie dotacji następuje po podpisaniu umowy.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 uchwały.
§ 7.1. Umowa nie może być zawarta na okres przekraczający 12 miesięcy.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w tym zakresu finansowego.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wprowadza się aneksem.
§ 8.1. Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia Gminie
sprawozdania z realizacji zadania.
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3. W przypadku zawarcia umowy na okres krótszy niż rok,
okresem sprawozdawczym jest okres, na który umowa została
zawarta.
4. Podmiot zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania w terminie 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego.
5. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 uchwały.
§ 9.1. Gmina nadzoruje merytorycznie wykonywane zadanie oraz dokonuje oceny jego realizacji przy uwzględnieniu kryterium efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz
jakości świadczenia, zarówno w trakcie realizacji zadania jak
i po jego zakończeniu.
2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół.
3. Wyniki kontroli przedstawione są Wójtowi Gminy i Skarbnikowi Gminy w terminie 14 dni po przeprowadzonej kontroli.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień, podmiot zostanie
wezwany do ich usunięcia w określonym terminie.
5. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana w części lub w całości na inne cele, niż określone w umowie, dotacja podlega w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XX/177/2005 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego nieokreślonego
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
§ 11.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kołeczko
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/53/2007
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 28 czerwca 2007 r.
WNIOSEK PODMIOTU O PRZYZNANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
na realizację zadania publicznego nieokreślonego w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)
Do Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi
PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O DOTACJĘ

I
II
II - 1

Pełna nazwa podmiotu, ewentualnie
imię i nazwisko

II - 2 Status prawny
II - 3 Data powstania
II - 4 Cele statutowe

II - 5 Adres/siedziba

II - 6

Osoby upoważnione do
reprezentowania podmiotu

II - 7

Osoba upoważniona do składania
wyjaśnień i uzupełnień dot. oferty

III OPIS ZADANIA
III - 1 Nazwa zadania
III - 2 Cel zadania
Opis działań planowanych przy
III - 3
realizacji zadania
Sposób rekrutacji uczestników
(liczebność i charakterystyka ze
III - 4
względu na istotne dla zadania cechy,
np. wiek, płeć, status materialny itp.)
III - 5 Zakładane rezultaty realizacji zadania
Posiadane zasoby
(kadrowe /opis kwalifikacji/, lokalowe,
III - 6
finansowe itp.) ważne z punktu
widzenia realizacji zadania
Dotychczasowe doświadczenia
III - 7
w realizacji zadań podobnego typu
Inne wybrane informacje
III - 8
dotyczące zadania
Adresaci działań
III - 9
(np. dzieci, młodzież szkolna)
III-10

Liczbowe określenie skali działań przy
realizacji zadania (np. liczba uczniów)

III-11

Ogólna liczba osób pracujących przy
realizacji zadania

Miejscowość
Ulica
Gmina
Powiat
Województwo
Imię
Nazwisko
Funkcja
Imię
Nazwisko
Funkcja
Imię
Nazwisko
Funkcja
Nr telefonu
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IV KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA
IV - 1 KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA TYP KOSZTÓW
Lp.

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Ogółem
IV - 2 KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Źródło
Wnioskowana kwota dotacji
Finanse własne
Ewentualne wpłaty i opłaty uczestników projektu
– wymienić z jakiego tytułu
Inni sponsorzy publiczni
Inni sponsorzy prywatni
Inne źródła
Ogółem
Ewentualne uwagi mogące mieć znaczenie przy
IV - 3
ocenie kosztorysu
Ewentualny pozafinansowy wkład własny podmiotu
IV - 4
w realizację zadań
V DODATKOWE UWAGI LUB INFORMACJE PODMIOTU

Data złożenia
wniosku
ZAŁĄCZNIKI I EWENTUALNE REFERENCJE
1 Aktualny wyciąg z KRS
2
3
4
5
6
7
8
9
ADNOTACJE URZĘDOWE /nie wypełniać/

W tym
z wnioskowanej
dotacji

Koszt (w zł)

zł

Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu

W tym ze
środków własnych
(w zł)

%

100%
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/53/2007
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 28 czerwca 2007 r.
UMOWA
Zawarta w dniu ........................................................... 200...... r. w Polskiej Cerekwi
Pomiędzy Urzędem Gminy w Polskiej Cerekwi, w imieniu którego działa:
1. Krystyna Helbin – Wójt Gminy,
zwanym dalej Zleceniodawcą
a
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
/nazwa podmiotu/

w imieniu, którego działają
1. ...............................................................................................................................................................................................
/imię, nazwisko, funkcja/

2. ...............................................................................................................................................................................................
zwanym dalej Podmiotem.

/imię, nazwisko, funkcja/

§1
1. Zleceniodawca zleca podmiotowi realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy, nieokreślonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), mających na celu
(wymienić cele zadania zawarte w ofercie):
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
- zwanym dalej zadaniem.
2. Termin realizacji zadania ustala się: .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
3. Na realizację zadania Zleceniodawca udziela dotacji w formie pieniężnej:
w wysokości......................................................... zł (słownie ...................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................)
4. Przyznane podmiotowi środki finansowe zostaną przekazane na konto ................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
w całości, w ciągu ............... dni od daty podpisania umowy.
§2
1. Podmiot zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych, zgodnie z celem, na jaki je uzyskał.
2. Przyznane środki finansowe Podmiot zobowiązany jest wykorzystać do dnia:............................................. 200 ............... r.,
jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 200…........r.
3. Środki finansowe niewykorzystane w terminach, określonych w ust. 2, Podmiot zobowiązany jest zwrócić na konto
Zleceniodawcy ..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
nie później niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.
§3
1. Gmina nadzoruje merytorycznie wykonywane zadanie oraz dokonuje oceny jego realizacji przy uwzględnieniu kryterium
efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości świadczenia, zarówno w trakcie realizacji zadania, jak i po jego zakończeniu.
2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół.
3. Wyniki kontroli przedstawione są Wójtowi Gminy i Skarbnikowi Gminy w terminie 14 dni po przeprowadzonej kontroli.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień, podmiot zostanie wezwany do ich usunięcia w określonym terminie.
§4
1. Podmiot jest zobowiązany do złożenia Zlecającemu sprawozdania z realizacji zadania na druku według ustalonego wzoru,
w terminie 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego.
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy*.
Okresem sprawozdawczym jest okres, na który umowa została zawarta, krótszy niż rok budżetowy*.
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§5
Zlecający zastrzega sobie prawo do zwrotu dotacji, w przypadku:
1. Stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana w części lub w całości na inne cele niż określone w umowie.
2. Pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.
Podmiot:									

Zlecający:

* - niepotrzebne skreślić

Złącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/53/2007
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 28 czerwca 2007 r.
SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE* Z WYKONANIA ZADANIA
I
II
III
III - 1
III - 2
III - 3
IV
IV - 1
IV - 2

IV - 3
V
V-1
V-2

Do Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi
Pełna nazwa Podmiotu,
ewentualnie imię i nazwisko
OPIS ZADANIA
Nazwa zadania
Wykonywane w okresie
od – do
Nr
Określone
w umowie
Zawartej w dniu
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
W jakim stopniu planowane
cele zostały zrealizowane
Informacje o uczestnikach (liczebność
i charakterystyka za względu na istotne
dla zadania cechy, np. wiek, płeć status
materialny itp.)
Wymierne rezultaty realizacji zadania
(zgodnie z informacją zawartą we wniosku
podmiotu)
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI ZADANIA
Koszty pokryte
Całkowity
W
z
uzyskanej
dotacji
kosz w okresie
tym
sprawozdawczym (w zł.)
Środki własne

V - 3 KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA TYP KOSZTÓW
Rodzaj kosztów
Lp.
i sposób ich kalkulacji

Poprzednie okresy
sprawozdawcze
(narastająco)
Koszt
W tym
całkowity
z dotacji

Całość zadania
Koszt
całkowity

W tym
z dotacji

Łącznie
V - 4 KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Źródło
Koszty pokryte z dotacji
Finanse własne

Całość zadania
zł

%

Poprzednie okresy
sprawozdawcze
(narastająco)
zł
%

Bieżący okres
sprawozdawczy
Koszt
całkowity

W tym
z dotacji

Bieżący okres
sprawozdawczy
zł

%
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Wpłaty i opłaty uczestników projektu
Inni sponsorzy publiczni
Inni sponsorzy prywatni
Inne źródła
Ogółem
Ewentualne uwagi mogące mieć
V-5
znaczenie przy ocenie realizacji budżetu
VI

DODATKOWE UWAGI LUB INFORMACJE PODMIOTU

Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Podmiotu

Data złożenia
sprawozdania
ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ADNOTACJE URZĘDOWE /nie wypełniać/

* - niepotrzebne skreślić

1908
Uchwała Nr IX/84/2007
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 5 lipca 2007 r.
zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prószków
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/332/05 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prószków (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego Nr 29, poz. 1022), wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 2 ust. 1 pkt. 1 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) plastik gospodarczy,”.
2. W § 2 ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) papier i tektura.”.
3. W § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Selektywna zbiórka odpadów może być prowadzona
również poprzez zbieranie wysegregowanych odpadów w oznakowanych przez odbierającego odpady workach. Selektywnie
zebranych odpadów należy pozbywać się co najmniej raz w miesiącu.”.

4. W § 5 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„ 8) oznakowane worki do selektywnej zbiórki odpadów.”.
5. W § 9 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„ 5a. Selektywnie zebrane odpady, należy przekazywać
specjalistycznym zakładom zajmującym się ich odzyskiem.”.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Prószkowie i w poszczególnych sołectwach
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Klaudia Lakwa
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1909
Uchwała Nr X/55/2007
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/348/2006 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 3 marca 2006 r.
dotyczącej ustalenia zasad korzystania ze stołówek
działających w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wołczyn
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48. poz. 327), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Paragraf 2 uchwały Nr XLIV/348/2006 Rady Miejskiej
w Wołczynie z dnia 3 marca 2006 r. dotyczącej ustalenia zasad
korzystania ze stołówek działających w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wołczyn otrzymuje brzmienie:
“§ 2.1. Wychowankowie oddziałów przedszkolnych oraz
uczniowie szkół korzystający z wyżywienia w stołówkach przedszkola, szkół i zespołu szkół prowadzonych przez Gminę wnoszą
opłatę za posiłki spożywane w danym dniu w wysokości sumy:
1) kosztów produktów zużytych do ich przygotowania,
zwanych dzienną stawką żywieniową;
2) części pozostałych kosztów przygotowania i wydania
posiłków.
2. Dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzących stołówki w uzgodnieniu z Burmistrzem Wołczyna ustalają do dnia
15 stycznia danego roku wysokość dziennej stawki żywieniowej
na okres każdego roku kalendarzowego.
3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na okres od
1 września do 31 grudnia 2007 r. ustala się w ciągu 30 dni od daty
wejścia w życie uchwały.

4. Pracownicy jednostek oświatowych korzystający z wyżywienia wnoszą opłatę w wysokości pełnych kosztów przygotowania i wydania posiłków.
5. Pełne koszty, o których mowa w ust. 4, obejmują wartość produktów (dziennej stawki żywieniowej) oraz pozostałych
kosztów związanych z przygotowaniem i wydaniem posiłków,
a w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
pracowników stołówek, zakupu energii elektrycznej, gazu, opału,
wody, środków czystości, naczyń i zastawy stołowej, kosztów odprowadzenia ścieków, napraw bieżących trzonów kuchennych,
urządzeń i sprzętu kuchennego, a także konserwacji oraz remontów bieżących pomieszczeń kuchennych i jadalni.
6. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków przez pracowników ustala się odrębnie dla każdej stołówki na okres kolejnego roku kalendarzowego na podstawie kosztów poniesionych
w roku poprzednim, z uwzględnieniem ustalonej dziennej stawki
żywieniowej.
7. Dyrektorzy szkół, zespołu szkół i przedszkola dokonują
ustalenia wysokości opłat w terminach określonych w ust. 2 i 3.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,
z mocą od 1 września 2007 r.
Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak

1910
Informacja
z dnia 9 sierpnia 2007 r.
o wniosku Przedsiębiorcy Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
z dnia 7 czerwca 2007 r., znak: DP/1048/2007 w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania, dystrybucji i obrotu ciepłem
Pismem z dnia z dnia 7 czerwca 2007 r., znak: DP/1048/2007
Przedsiębiorca Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Stelmacha 18, wystąpił
z wnioskiem o udzielenie koncesji w zakresie wytwarzania ciepła
oraz przesyłania, dystrybucji i obrotu ciepłem.
W uzasadnieniu wniosku Przedsiębiorca wyjaśnił, że wystąpił z wnioskiem o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła
oraz przesyłanie, dystrybucję i obrót ciepłem, ponieważ wniosek o przedłużenie posiadanych już koncesji nie został złożony
w terminie określonym w art. 39 ustawy Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), tj. nie później niż na

18 miesięcy przed ich wygaśnięciem. W tej sprawie prowadzone
jest postępowanie administracyjne w Urzędzie Regulacji Energetyki Południowo - Zachodnim Oddziale Terenowym z siedzibą
we Wrocławiu.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Południowo - Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Jadwiga Gogolewska
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1911
Ogłoszenie Starosty Prudnickiego
z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759),
art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn.
zm.), w związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie
organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych
społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 560), Starosta Prudnicki informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych (w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady).

Organizacje pozarządowe i fundacje działające na rzecz
osób niepełnosprawnych, jednostki samorządu terytorialnego
w Powiecie Prudnickim w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia mogą zgłaszać po jednym kandydacie do składu wyżej wymienionej rady według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres: Starostwo Powiatowe
w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48 - 200 Prudnik - pok. 102.
Starosta Powiatu Prudnickiego
Radosław Roszkowski

Załącznik nr 1
do ogłoszenia
Starosty Prudnickiego
z dnia 23 sierpnia 2007 r.
Zgłoszenie Kandydata
do Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
1. Nazwa i siedziba podmiotu dokonującego zgłoszenia…………………………...........................................................……….
……………………………………………………………………………………………….................................................................
2. Przedmiot działalności podmiotu dokonującego zgłoszenia……………………………...........................................................
……………………………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………………………….................................................................
3. Imię, nazwisko, adres do korespondencji kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
……………………………………………………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………..................................................................
……………………………………………………………………………………………….................................................................
4.Uzasadnienie wniosku………………….………………………………………………….............................................................
...............................................................………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1912
Porozumienie
zawarte w dniu 13 lipca 2007 r.

Na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277) oraz uchwały IX/60/07
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie dokonania zmian budżetu na 2007 rok
pomiędzy:
1) Gminą Zdzieszowice, reprezentowaną przez:
Dietera Przewdzinga – Burmistrza Zdzieszowic
a
1) Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach, reprezentowaną przez:
insp. mgr Lesława Miszkiewicza – Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach.
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest:
1) zakup służb patrolowych w 2007 roku na kwotę 20.000 zł
(dwadzieścia tysięcy złotych).
§ 2. Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach zobowiązuje się do zorganizowania dodatkowych służb patrolowych
na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice, ze stanu osobowego
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach,
natomiast Burmistrz Zdzieszowic zapewni środki finansowe
z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów
podejmujących dodatkowe służby patrolowe.
§ 3.1. Zakupione służby patrolowe realizowane będą na
terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, w oparciu o bieżące analizy bezpieczeństwa oraz
wskazania Burmistrza Zdzieszowic lub wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
2. Służby, o których mowa w ust. 1, w co najmniej 50 %
muszą być realizowane w godzinach wieczorowo – nocnych.
§ 4.1. Ustala się stawkę godzinową rekompensaty pieniężnej za jedną godzinę służby patrolowej w wysokości 16,00 zł brutto (słownie: szesnaście złotych).
2. Rekompensata przysługuje policjantowi za każdą przepracowaną pełną godzinę służby.
3. Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach za pomocą służb finansowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
zobowiązuje się do wydatkowania przeznaczonych niniejszym
porozumieniem środków i całościowego rozliczenia w terminie
do 30 listopada 2007 r.
4. Za wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem uważa się także przeznaczenie ich na pochodne od kwot
wypłaconych, tj. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

§ 5.1. Z każdej dodatkowej płatnej służby sporządzany będzie protokół zawierający: datę, skład osobowy patrolu, godziny
pełnienia służby oraz rejon objęty patrolem.
2. Środki, o których mowa w § 1, zostaną przelane jednorazowo lub w transzach miesięcznych na konto Wojewódzkiego
Funduszu Wsparcia Policji nr konta 1210101401001007189810
0000, po wykonaniu płatnych służb patrolowych i przedłożeniu
do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach specyfikacji, tj. protokołów ust. 1, i zestawieniu zbiorczego zawierającego liczbę godzin
przeprowadzonych patroli z danego okresu rozliczeniowego.
3. Na podstawie sprawdzonej przez służby Burmistrza Zdzieszowic specyfikacji, zostaną przelane środki, na wskazane w ust. 2
konto, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania specyfikacji.
4. Po wykorzystaniu całości dotacji odbierający środki
finansowe zobowiązuje się dostarczyć do Urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach sprawozdanie z realizacji dodatkowych służb
patrolowych zawierające: nazwiska funkcjonariuszy, datę oraz
liczbę godzin wykonanych służb patrolowych oraz kserokopię listy płac, sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno
- rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty.
5. Burmistrz Zdzieszowic zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie niniejszego porozumienia. Kontrole prowadzone będą przez służby Burmistrza Zdzieszowic. W przypadku
stwierdzenia, że przekazana dotacja została wykorzystana
w części lub w całości na inne cele, niż określone w porozumieniu,
podlega w tej części lub w całości zwrotowi na rachunek Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach: BS Gogolin o/Zdzieszowice
44 888310152002001059100001. Kwota dotacji podlega również zwrotowi w przypadku niezłożenia w terminie 30 listopada
2007 r. sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, wraz z ustawowymi odsetkami.
§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winne być
sporządzane w formie aneksu.
§ 7. W sprawach, które nie zostały uregulowane treścią
niniejszego porozumienia maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Policji.
§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Burmistrz Zdzieszowic
			
Dieter Przewdzing

Komendant Powiatowy Policji
w Krapkowicach
Lesław Miszkiewicz

