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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odpro-
wadzeniu �cieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2002 r. Nr 113, poz. 984 )-
Rada Miejska w G³ogówku uchwala,  co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê  Regulamin dostarczania i odprowadze-
nia �cieków opracowany przez  Zak³ad Mienia Komunalnego w
G³ogówku, obowi¹zuj¹cy na obszarze Gminy G³ogówek w
brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka

                                       Za³¹cznik
do uchwa³y  Nr V/56/03

                                 Rady  Miejskiej  w G³ogówku
                                            z dnia  31 marca 2003 r.

   R E G U L A M I N
dostarczania wody i odprowadzania �cieków

Rozdzia³ 1
Postanowienia  ogólne

§ 1.1. Regulamin  niniejszy  dotyczy  zbiorowego  zaopa-
trzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania �cieków reali-
zowanych przez Zak³ad Mienia Komunalnego w G³ogówku, na
terenie Gminy G³ogówek,  zwanym dalej Zak³adem.

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodê  rozumie siê
dzia³alno�æ Zak³adu polegaj¹c¹ na ujmowaniu, kupowaniu i
dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie �cieków rozumie siê dzia-
³alno�æ Zak³adu polegaj¹c¹ na odbiorze i oczyszczaniu �cieków.

4. Ilekroæ  w niniejszym  Regulaminie  u¿ywa  siê  okre�le-
nia  - ustawa   nale¿y  przez  to  rozumieæ ustawê z dnia  7 czerwca
2001r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu �cieków  (Dz. U. Nr 72  poz. 747).

§ 2. Odbiorc¹  us³ug w znaczeniu niniejszego Regulami-
nu jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyj-
nych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania  �cieków,  na  podstawie  zawartej  umowy,  zwa-
ny  dalej  Odbiorc¹.

§ 3. Zak³ad wykonuje swoj¹ dzia³alno�æ w oparciu  o
art. 16 ust. 3  ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzaniu �cieków.
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Uchwa³a Nr V/56/2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia �cieków na obszarze Gminy G³ogówek.

§ 4. Dostarczanie wody lub odprowadzanie �cieków, od-
bywa siê na podstawie umowy  o zaopatrzeniu w wodê lub od-
prowadzanie �cieków, zawartej miêdzy Zak³adem a Odbiorc¹.

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug

§ 5.1. Minimaln¹ i maksymaln¹ ilo�æ dostarczonej wody
strony winne okre�liæ w umowie.

2. Wymagane ci�nienie wody okre�laj¹ przepisy w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budyn-
ki i ich usytuowanie.

3. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze powinna odpowia-
daæ jako�ciowo wymaganiom okre�lonym przez Ministra Zdrowia.

§ 6. Zak³ad obowi¹zany jest do prawid³owej eksploatacji
posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej  jak  równie¿  do
regularnego  informowania  Burmistrza  G³ogówka o jako�ci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

§ 7.1. Zak³ad zobowi¹zany jest do zainstalowania i utrzy-
mania u odbiorcy wodomierza g³ównego wraz z zaworem g³ów-
nym.

2. Zawór g³ówny za wodomierzem jest miejscem wydania
rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem
rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

Rozdzia³ 3
Zawieranie umów

§ 8.1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci.

2. Na wniosek w³a�ciciela lub zarz¹dcy budynku wielolo-
kalowego, o którym mowa w ust.3, Zak³ad  zawiera  umowy  z
korzystaj¹cymi z lokali osobami,  je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹-
ce warunki:

 a/ wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wo-
domierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi w
sposób uzgodniony z Zak³adem,

 b/ instalacja wewnêtrzna ma byæ tak wykonana aby zawór
odcinaj¹cy by³ usytuowany w miejscu ogólnie dostêpnym,

 c/ uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania do-
starczania wody do lokalu, bez zak³óceñ dostaw w pozosta³ych
lokalach.

§ 9.1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas okre�lony lub
nieokre�lony.

2. Umowa winna okre�laæ mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania w
przypadkach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz
art. 8 ustawy.

3. Umowa zawarta na czas nieokre�lony winna dopusz-
czaæ rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na
zgodny wniosek stron.

4. Rozwi¹zanie lub wyga�niêcie umowy skutkuje zasto-
sowaniem przez Zak³ad �rodków  technicznych uniemo¿liwiaj¹-
cych dalsze korzystanie z us³ug.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 47 - 4497 -            Poz. 1001

§ 10. W umowach dotycz¹cych odprowadzania �cieków
Zak³ad uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia
ministra w³a�ciwego do spraw gospodarki przestrzennej  i
mieszkaniowej, wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ

§ 11. W przypadku awarii wodomierza, stosuje siê zasady
okre�lone w art. 27 ust. 1 ustawy lub na podstawie przeciêtnego
zu¿ycia wody z ostatnich trzech miesiêcy.

§ 12.1. Ilo�æ odprowadzonych �cieków ustala siê na pod-
stawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.

2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, ilo�æ odprowa-
dzanych  �cieków ustala siê jako równ¹ ilo�æ dostarczonej wody.

§ 13. W rozliczeniach ilo�ci odprowadzanych �cieków ilo�æ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypad-
kach, gdy wielko�æ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na pod-
stawie dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt
dostarczaj¹cego �cieki.

§ 14.1. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ sposób
uiszczania op³at.

2. Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku regulowania nale¿no�ci.

3. Je¿eli op³aty nie s¹ wnoszone przez Odbiorcê wody w
oznaczonym terminie,  Zak³ad po uprzednim pisemnym wyzna-
czeniu dodatkowego terminu zap³aty wraz z powiadomieniem o
gro¿¹cych konsekwencjach z tytu³u nieuregulowania nale¿no-
�ci, ma prawo wypowiedzieæ umowê bez zachowania okresu
wypowiedzenia, zaprzestaæ dostawy wody oraz zastosowaæ �rod-
ki techniczne uniemo¿liwiaj¹ce pobór wody.

4. Wznowienie dostawy wody poprzez otwarcie przy³¹cza
nastêpuje po udokumentowaniu przez Odbiorcê uiszczenia na-
le¿nych kwot wraz z odsetkami ustawowymi,  op³aceniem  kosz-
tów poniesionych przez Zak³ad zwi¹zanych z zamkniêciem i
otwarciem przy³¹cza oraz zawarciem nowej umowy.

§ 15. Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Zak³ad obowi¹zany
jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹  Rady  Miejskiej  b¹d�
wprowadzon¹  w trybie  art. 24  ust. 8 ustawy.

§ 16. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wej�ciem w ¿ycie.

§ 17. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostar-
czenie wody i odprowadzanie �cieków.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 18.1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹-
cej siê o przy³¹czenie.

2. Zak³ad po otrzymaniu wniosku, wydaje warunki tech-
niczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci w terminie do 30 dni od
otrzymania wniosku.

3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹-
czeniowych jest wcze�niejsze uzgodnienie dokumentacji tech-
nicznej z Zak³adem.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub od-
prowadzanie �cieków, Zak³ad dokonuje odbioru wykonanego
przy³¹cza pod k¹tem warunków technicznych.

5. Zak³ad rozpoczyna dostawê wody lub odprowadzanie
�cieków nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia podpisania umo-
wy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹.

§ 19.1. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czê-
�ci¹ instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz legali-
zacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.

Rozdzia³ 6
Standardy obs³ugi odbiorców us³ug

§ 20. Zak³ad winien zapewniæ Odbiorcom nale¿yty poziom
us³ug a szczególnie winien wyodrêbniæ stanowisko pracy do
spraw obs³ugi klienta.

§ 21. Zak³ad zobowi¹zany jest do udzielania na ¿yczenie
klienta lub z w³asnej inicjatywy, pe³nej informacji dotycz¹cej re-
alizacji us³ugi, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 22. Zak³ad winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na
zg³oszone reklamacje.

§ 23. O przewidywanych  zak³óceniach  w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzanie �cieków Zak³ad wi-
nien uprzedziæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 24. Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci,
je�li przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Zak³adu
b¹d� zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami tech-
nicznymi.

§ 25. Zak³ad ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na do-
stawê wody lub odprowadzanie �cieków,   gdy  wnioskodawca
nie spe³ni  warunków  okre�lonych  w art. 6  ustawy.

§ 26. Zak³ad mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadku i na warunkach okre�lo-
nych  w art. 8 ust. 1  ustawy.

§ 27. Zak³ad mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umo-
wy na dostawê wody lub odprowadzania �cieków, je�li nie zo-
sta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania �wiad-
czenia us³ug.

Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug

§ 28. W razie przerwy w dostawie wody pitnej przekracza-
j¹cej  8 godzin  Zak³ad powinien zapewniæ  zastêpczy  punkt
poboru  wody  i  poinformowaæ  Odbiorcê  o jego  lokalizacji.

§ 29. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu  jej  jako�ci  Zak³ad
powinien  poinformowaæ  Odbiorców  w sposób zwyczajowo przy-
jêty  co najmniej  na  dwa  dni  przed  planowanym  terminem.

Rozdzia³ 8
Obowi¹zki odbiorcy us³ug

§ 30. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania �cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem o za-
warcie umowy do Zak³adu.

§ 31. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie
wodomierzy, urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie
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zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skut-
kami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki
czy te¿ pomieszczenia w którym s¹ zamontowane oraz dostêpu
osób nieuprawnionych do tych pomieszczeñ.

§ 32. Odbiorca  us³ug  zobowi¹zany  jest  do  natychmiasto-
wego  powiadomienia  Zak³adu  o wszelkich sprawdzonych uszko-
dzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w
tym o zerwaniu plomby.

§ 33. Odbiorca us³ug  zobowi¹zany jest do powiadomienia
Zak³adu o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub zmia-
nach u¿ytkownika lokalu.

§ 34. Odbiorca winien powiadomiæ  Zak³ad o wszelkich
zmianach technicznych w instalacji  wewnêtrznej, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 35. Dostarczaj¹cy �cieki zobowi¹zany jest do natychmia-
stowego powiadomienia Zak³adu o zrzutach awaryjnych lub zmia-
nie jako�ci �cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.

§ 36. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulo-
wania nale¿no�ci za dostawê wody i odprowadzanie �cieków.

§ 37. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

§ 38. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do korzystania z
zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków w sposób zgod-
ny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci
us³ug �wiadczonych przez Zak³ad oraz nie utrudniaj¹cy dzia³al-
no�ci Zak³adu, a w szczególno�ci do:

 a/ u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakte-
riologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia
siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,

 b/ u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie po-
woduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

 c/ poinformowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody, w
celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie �cieków,

 d/ wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza
kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okre�lonych w warunkach
przy³¹czenia do sieci.

Rozdzia³ 9
Techniczne warunki dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-

kanalizacyjnych

§ 39. Techniczne mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug przy³¹-
czenia nieruchomo�ci do sieci uwarunkowane s¹ usytuowa-
niem nieruchomo�ci wzglêdem sieci oraz zdolno�ci¹ dostawy
wody z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej i przepustowo�ci sieci
kanalizacyjnej.

§ 40. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne w³a-
�cicieli lub zarz¹dców nieruchomo�ci  wyprzedzaj¹ plan in-
westycyjny Us³ugodawcy, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w
porozumieniu  z Us³ugodawc¹  i  Gmin¹  G³ogówek   urz¹dzenia
wodoci¹gowe  i  kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.

§ 41. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia
ich wydania.

§ 42. Warunki techniczne przy³¹czenia okre�laj¹:
 1/ miejsce w³¹czenia przy³¹czy do sieci wodoci¹gowej

lub kanalizacyjnej,
 2/ maksymalne dobowe i godzinowe oraz �rednie do-

bowe zapotrzebowanie na pobór wody
 3/ miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego oraz

miejsce zainstalowania urz¹dzenia     pomiarowego licz¹cego
ilo�æ odprowadzanych �cieków,

 4/ minimalne ci�nienie w sieci wodoci¹gowej w pobli¿u
nieruchomo�ci,

 5/ dopuszczaln¹ ilo�æ i jako�æ odprowadzanych �cieków,
 6/ wymagania wynikaj¹ce z przepisów prawa budowlanego.

Rozdzia³ 10
Postanowienia koñcowe

§ 43. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr V/56/2003  Rady  Miejskiej  w G³ogówku  z dnia  31 marca 2003 r.

§ 44. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regu-
laminem  obowi¹zuj¹  przepisy prawa,  a w szczególno�ci
ustawy  z dnia  7 czerwca  2001r.  o zbiorowym zaopatrzeniu  w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków  (Dz. U. Nr 72
poz.747)  wraz  z przepisami wykonawczymi, wydanymi na pod-
stawie ustawy.

§ 45. Zak³ad  zobowi¹zany  jest  do  bezp³atnego  udo-
stêpnienia  niniejszego  Regulaminu odbiorcom  jego  us³ug.

    Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pa�dzier-
nika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372)
uchwala siê, co nastêpuje:

    § 1. Liczba punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) na terenie Gminy Le-
�nica wynosi:
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Uchwa³a Nr IX/46/03
Rady Miejskiej w Le�nicy

z dnia 19 maja 2003 r.

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

1) dla napojów przeznaczonych do spo¿ycia poza miej-
scem sprzeda¿y - 30;

2) dla napojów przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y - 20.

    § 2. 1. Na terenie Gminy Le�nica miejsca sprzeda¿y i poda-
wania napojów alkoholowych  nie mog¹ byæ usytuowane w:

1) obiektach sportowych;
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2) obiektach rekreacyjnych;
3) kawiarniach internetowych;
4) obiektach edukacyjnych i kulturalnych;
5) kioskach;
6) sklepach przemys³owych.

    2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê do sprzeda¿y napojów alko-
holowych dokonywanej na podstawie jednorazowych zezwoleñ, o któ-
rych mowa w art. 181 ustawy z dnia 26 pa�dziernika 1982 r. o wycho-
waniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

    § 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le�nicy.

    § 4. Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/220/01 Rady Miejskiej
w Le�nicy z dnia 5 pa�dziernika 2001 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%

alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) oraz okre�lenia zasad usytuowa-
nia na terenie gminy Le�nica miejsc sprzeda¿y napojów alko-
holowych i warunków sprzeda¿y tych napojów  (Dz. Urz. Woj.
Op. Nr 112, poz. 944).

    § 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Le�nicy.

    § 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

Dzia³aj¹c na podstawie art.12 ust. 1 ustawy z dnia 26 pa�-
dziernika 1982r.  o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi / Dz. U. z  2002r. Nr 147, poz.1231 ,Nr 167, poz .1372 /
- Rada Gminy w Murowie ustala nastêpuj¹ce zasady usytuowania
miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

§ 1.1.Punkty sprzeda¿y oraz punkty sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych nie mog¹ byæ usytuowane :

a/ w kioskach i innych obiektach, gdzie sprzeda¿ towarów
odbywa siê z okienka,

b/ na targowiskach,
c/ na basenach i k¹pieliskach,
d/ w sklepach przemys³owych.
2. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych na parkingach,

stacjach paliw stacjach obs³ugi pojazdów mechanicznych mog¹
prowadziæ sprzeda¿ napojów alkoholowych wy³¹cznie do spo¿y-
cia poza miejscem sprzeda¿y

3. W czasie imprez typu festyn, organizowanych na otwar-
tym powietrzu, miejscem sprzeda¿y a tak¿e podawania napojów
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Uchwa³a Nr V/34/2003
Rady Gminy w Murowie

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

alkoholowych o zawarto�ci do 4,5% alkoholu oraz piwa mo¿e
byæ wy³¹cznie punkt wyodrêbniony i ogrodzony.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwa³a podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy w Murowie oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia jej og³oszenia.

§ 4.  Traci moc uchwa³a Nr XXV/150/2001 Rady Gminy w
Murowie z dnia 30 listopada 2001r.  w sprawie okre�lenia za-
sad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz
warunkom jakim powinny odpowiadaæ punkty sprzeda¿y napo-
jów alkoholowych na terenie Gminy Murów.

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Sowada

Dzia³aj¹c na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z pó�n. zm.), art. 1 ust. 1 pkt 31 i art. 5 ustawy z dnia 14
lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zaka�nych
zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rze�nych i miêsa oraz o Inspekcji
Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 52, poz.
450)-  Rada Powiatu Strzeleckiego postanawia, co nastêpuje:

§ 1. 1. W § 18 Statutu Powiatu Strzeleckiego (Dz. Urz. Woj.
Op. Nr 15, poz. 394) wykre�liæ punkt 3 w brzmieniu "Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Opolskich".
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Uchwa³a Nr VIII/61/03
Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Strzeleckiego.

2.  Dotychczasowe punkty 4 i 5 otrzymuj¹ odpowiednio
oznaczenie 3 i 4.

§ 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Strzeleckiego.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Bartoszek
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Na podstawie art.18, ust.2, pkt.5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,
2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214,
poz.1806) oraz art.10 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r.Nr 15, poz.139, Nr 41,
poz.412, Nr 111, poz.1279, 2000r.  Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157,
Nr 120, poz.1268,  2001r Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100,
poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804, 2002r.  Nr 25,
poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130, poz.1112)- Rada Miejska w
Strzelcach Opolskich uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

§ 1.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Strzelce Opolskie we wsiach: Rozmierz, Ro¿-
ni¹tów, Kalinowice, Kalinów, zwana dalej planem, obejmuje ob-
szary okre�lone na za³¹cznikach graficznych do niniejszej uchwa³y,
na mapach w skali 1:1000, oznaczonych w sposób nastêpuj¹cy:

1) za³¹cznik nr 1 - wie� Rozmierz, dzia³ka nr 346/10
2) za³¹cznik nr 2 - wie� Ro¿ni¹tów, dzia³ka nr 301,
3) za³¹cznik nr 3 - wie� Ro¿ni¹tów, dzia³ki nr 581 i 582,
4) za³¹cznik nr 4 - wie� Kalinowice, dzia³ka nr 189,
5) za³¹cznik nr 5 - wie� Kalinów, dzia³ki nr 28 i 29.

2. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tere-

ny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) linii rozgraniczaj¹cych ulice, place oraz drogi publiczne

wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi,
3) granic i zasad zagospodarowania terenów lub obiektów

podlegaj¹cych ochronie,
4) lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linii za-
budowy i gabarytów obiektów, a tak¿e maksymalnych i minimal-
nych wska�ników intensywno�ci zabudowy,

5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w
tym zakazu zabudowy, wynikaj¹cych z potrzeb ochrony �rodowi-
ska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawid³owego
gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rol-
nych i le�nych.

§ 2. Nastêpuj¹ce okre�lenia stosowane w uchwale ozna-
czaj¹:

1) plan - ustalenia dotycz¹ce obszaru okre�lonego w § 1
uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunek planu - rysunki na mapach w skali 1:1000, które
stanowi¹ za³¹czniki graficzne do uchwa³y,

3) teren - obszar wyznaczony na rysunku planu liniami roz-
graniczaj¹cymi, oznaczony symbolem,

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - kate-
gorie form zagospodarowania lub dzia³alno�ci lub grupy tych ka-
tegorii, które jako jedyne s¹ dopuszczalne w danym terenie lub
obiekcie,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczaj¹ca
obszar, na którym dopuszcza siê wznoszenie budynków oraz okre-
�lonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie
bêd¹cych liniami przesy³owymi i sieciowymi uzbrojenia terenu,
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Uchwa³a  Nr IX/128/2003
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z  dnia 23 kwietnia 2003r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie
we wsiach: Rozmierz, Ro¿ni¹tów, Kalinowice, Kalinów.

6) us³ugi nieuci¹¿liwe- us³ugi nie zaliczane do przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, któ-
rych uci¹¿liwo�æ mierzona zgodnie z przepisami szczególnymi
nie przekracza swym zasiêgiem granic w³asno�ci terenu,

7) urz¹dzenia towarzysz¹ce - obiekty technicznego wy-
posa¿enia i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i
gara¿owe (trwale zwi¹zane z gruntem) oraz inne urz¹dzenia
pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec przeznaczenia podstawowego,

8) wska�nik zabudowy dzia³ki - warto�æ stosunku po-
wierzchni ogólnej rzutu przyziemia liczonej w obrysie zewnêtrz-
nym murów obiektów zlokalizowanych na dzia³ce lub terenie
do powierzchni dzia³ki lub terenu,

9) wska�nik intensywno�ci zabudowy - warto�æ sto-
sunku sumy powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondy-
gnacji naziemnych obiektów kubaturowych zlokalizowanych na
dzia³ce lub terenie, ³¹cznie z powierzchni¹ ogóln¹ poddaszy,
liczon¹ wg obowi¹zuj¹cych przepisów w zewnêtrznym obrysie,
do powierzchni dzia³ki lub terenu, na którym znajduje siê zabu-
dowa,

10) przepisy szczególne - aktualne w momencie reali-
zacji uchwa³y przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
normy bran¿owe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem
wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych.

§ 3.1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu, o któ-
rym mowa w § 2 pkt.2.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) oznaczenia ogólne:
a) granica obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu

lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) oznaczenia okre�laj¹ce przeznaczenie terenów,
3) oznaczenia okre�laj¹ce warunki, zasady i standardy

kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu-nie-
przekraczalne linie zabudowy,

4) oznaczenia dotycz¹ce komunikacji - drogi dojazdowe.

3. Pozosta³e oznaczenia graficzne na rysunku planu nie
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu, stanowi¹c jedynie in-
formacjê.

Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i szczegó³owe zasady zagospodarowa-

nia terenu

§ 4.1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z us³ugami, oznaczone na rysunku planu symbolem MU-1:

1) przeznaczenie terenu stanowi budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne w uk³adzie wolno stoj¹cym oraz us³ugi,
bêd¹ce dope³niaj¹cym b¹d� równorzêdnym przeznaczeniem
terenu, nie zaliczane do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, których uci¹¿liwo�æ mierzona
zgodnie z przepisami szczególnymi nie przekracza swym za-
siêgiem granic w³asno�ci terenu, pod warunkiem nie powo-
dowania negatywnego oddzia³ywania - zak³óceñ �rodowiska
oraz konfliktów s¹siedztwa,
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2) dopuszcza siê utrzymanie dotychczasowego zagospo-
darowania terenu, do czasu realizacji ustaleñ planu,

3) dopuszcza siê lokalizowanie w ramach przeznaczenia
podstawowego:

a) zieleni urz¹dzonej,
b) urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym komunikacji i infrastruk-

tury technicznej,
c) elementów reklamowych i informacyjnych,
d) obiektów ma³ej architektury,
4) zakazuje siê:
a) lokalizacji otwartych placów sk³adowych - wszystkie

powierzchnie magazynowe musz¹ znajdowaæ siê w obiektach
kubaturowych,

b) lokalizacji sk³adów oraz obiektów zwi¹zanych ze sk³a-
dowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacj¹ odpadów
oraz surowców wtórnych.

2. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1, nastê-
puj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
urz¹dzania terenu:

1) remonty i rozbudowê istniej¹cych obiektów nale¿y pro-
wadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz
zasadami okre�lonymi w uchwale,

2) formê nowych obiektów nale¿y dostosowaæ do skali,
ukszta³towania bry³y i detalu istniej¹cej zabudowy zlokalizowa-
nej w obrêbie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi,
w tym formy i wysoko�ci dachu, uk³adu kalenicy, poziomu posa-
dowienia parteru, formy i wysoko�ci ogrodzenia,

3) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³o-
�ci 6m od granicy dzia³ki z drog¹ powiatow¹ nr 27 822 (ul. Po-
wstañców �l¹skich),

4) ustala siê obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci
miejsc postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i
przebywaj¹cych okresowo, w ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 1 miejsce na mieszkanie,
b) 1 miejsce na ka¿de 30 m2 powierzchni zabudowy us³u-

gowej,
5) wjazd na teren odbywaæ siê bêdzie z drogi powiatowej

nr 27 822 na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi.
3. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1, nastê-

puj¹ce zasady uzbrojenia technicznego terenu:
1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie

z istniej¹cej sieci niskiego napiêcia na warunkach uzgodnio-
nych z zarz¹dc¹ sieci; dopuszcza siê lokalizacjê stacji transfor-
matorowej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
MU, z zapewnieniem dostêpu transportu i obs³ugi tych urz¹-
dzeñ,

2) zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z istniej¹ce-
go wodoci¹gu wiejskiego,

3) �cieki bytowe, których dopuszczalny sk³ad okre�laj¹
przepisy szczególne, nale¿y odprowadzaæ docelowo do sieci
kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji kanalizacji, �cieki sa-
nitarne nale¿y odprowadzaæ do szczelnych zbiorników bezod-
p³ywowych, a wszelkie dzia³ania w zakresie gospodarki �cieko-
wej musz¹ byæ powadzone zgodnie z przepisami szczególnymi,

4) wody opadowe odprowadzane bêd¹ powierzchniowo
w teren lub do istniej¹cych rowów,

5) w ramach posesji nale¿y zarezerwowaæ miejsce na
sk³adowanie odpadów, z zastosowaniem ich segregacji; wy-
wóz odpadów komunalnych odbywaæ siê bêdzie na zorganizo-
wane wysypisko.

6) docelowo zaopatrzenie w ciep³o odbywaæ siê bêdzie z
sieci energetycznej lub grupowych i indywidualnych �róde³ za-
opatrzenia w ciep³o; do czasu realizacji systemów docelowych
nale¿y stosowaæ ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe,
ze zbiorników stacjonarnych lokalizowanych w granicach w³a-
sno�ci, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1, nastê-
puj¹ce zasady parcelacji:

1) dopuszcza siê dokonywanie wtórnych podzia³ów pod
warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym

powierzchnia dzia³ek po podziale nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1000m2,
za wyj¹tkiem dzia³ek, które w momencie uchwalenia niniejszego pla-
nu posiadaj¹ inne podzia³y geodezyjne lub notarialne,

2) zakazuje siê ustalania s³u¿ebno�ci drogowej dzia³ek
nie bêd¹cych drogami,

3) zakazuje siê wydzielania dzia³ek nie maj¹cych dostêpu
do drogi publicznej, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy s³u¿y ono powiêk-
szeniu dzia³ki, maj¹cej dostêp do drogi,

4) maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki wynosi - 0,15,
5) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy dzia³ki

wynosi - 0,25.

§ 5.1. Ustala siê tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone
na rysunku planu symbolem U:

1) przeznaczenie terenu stanowi¹ us³ugi w dziedzinach
turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii,

2) dopuszcza siê utrzymanie dotychczasowego zagospo-
darowania terenu, do czasu realizacji ustaleñ planu,

3) dopuszcza siê lokalizowanie w ramach przeznaczenia
podstawowego:

a) mieszkañ towarzysz¹cych o powierzchni nie wiêkszej
ni¿ 30% powierzchni zabudowy obiektu us³ugowego,

b) zieleni urz¹dzonej,
c) urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym komunikacji i infrastruk-

tury technicznej,
d) elementów reklamowych i informacyjnych,
e) obiektów ma³ej architektury,
5) zakazuje siê lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co

oddzia³ywaæ na �rodowisko, okre�lonych w przepisach szcze-
gólnych,

6) wyznacza siê pas terenu o szeroko�ci w liniach rozgra-
niczaj¹cych 3m,  s³u¿¹cy na poszerzenie istniej¹cej drogi dojaz-
dowej o numerze ewidencyjnym 995/1, oznaczony na rysunku
planu symbolem D-1, w granicach którego dopuszcza siê jedynie
sytuowanie urz¹dzeñ komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1 nastê-
puj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
urz¹dzania terenu:

1) wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ trzech kon-
dygnacji naziemnych, to jest parter, piêtro i poddasze u¿ytkowe,

2) nale¿y stosowaæ dachy strome, o symetrycznych po³a-
ciach, pokryte dachówk¹ lub materia³em imituj¹cym dachówkê,
k¹t nachylenia po³aci i dachowych wynosi od 35° do 55°,

3) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³o-
�ci 6m od granicy dzia³ki z drog¹ dojazdow¹ oraz od istniej¹cej
zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

4) ustala siê obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci
miejsc postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i
przebywaj¹cych okresowo, w ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 1 miejsce na mieszkanie,
b) 1 miejsce na ka¿de 30 m2 powierzchni zabudowy us³u-

gowej,
5) wjazd na teren odbywaæ siê bêdzie z drogi dojazdowej,

oznaczonej na rysunku planu symbolem D-1.
3. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1, nastê-

puj¹ce zasady uzbrojenia technicznego terenu:
1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie

z istniej¹cej sieci niskiego napiêcia na warunkach uzgodnio-
nych z zarz¹dc¹ sieci; dopuszcza siê lokalizacjê stacji transfor-
matorowej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U, z
zapewnieniem dostêpu transportu i obs³ugi tych urz¹dzeñ,

2) zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z istniej¹ce-
go wodoci¹gu wiejskiego,

3) �cieki bytowe, których dopuszczalny sk³ad okre�laj¹
przepisy szczególne, nale¿y odprowadzaæ docelowo do sieci
kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji kanalizacji, �cieki sa-
nitarne nale¿y odprowadzaæ do szczelnych zbiorników bezod-
p³ywowych, a wszelkie dzia³ania w zakresie gospodarki �cieko-
wej musz¹ byæ powadzone zgodnie z przepisami szczególnymi,
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4) wody opadowe odprowadzane bêd¹ powierzchniowo
w teren lub do istniej¹cych rowów,

5) w ramach posesji nale¿y zarezerwowaæ miejsce na
sk³adowanie odpadów, z zastosowaniem ich segregacji; wy-
wóz odpadów komunalnych odbywaæ siê bêdzie na zorganizo-
wane wysypisko.

6) docelowo zaopatrzenie w ciep³o odbywaæ siê bêdzie z
sieci energetycznej lub grupowych i indywidualnych �róde³ za-
opatrzenia w ciep³o; do czasu realizacji systemów docelowych
nale¿y stosowaæ ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe,
ze zbiorników stacjonarnych lokalizowanych w granicach w³a-
sno�ci, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1, nastê-
puj¹ce zasady parcelacji:

1) dopuszcza siê dokonywanie wtórnych podzia³ów pod
warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym po-
wierzchnia dzia³ek po podziale nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
1300m2, za wyj¹tkiem dzia³ek, które w momencie uchwalenia
niniejszego planu posiadaj¹ inne podzia³y geodezyjne lub nota-
rialne,

2) zakazuje siê ustalania s³u¿ebno�ci drogowej dzia³ek
nie bêd¹cych drogami,

3) zakazuje siê wydzielania dzia³ek nie maj¹cych dostêpu
do drogi publicznej, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy s³u¿y ono powiêk-
szeniu dzia³ki, maj¹cej dostêp do drogi,

4) maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki wynosi - 0,3,
5) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy dzia³ki

wynosi - 0,6.

§ 6.1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z us³ugami, oznaczone na rysunku planu symbolem MU-2:

1) przeznaczenie terenu stanowi budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne w uk³adzie wolno stoj¹cym oraz us³ugi,
bêd¹ce dope³niaj¹cym b¹d� równorzêdnym przeznaczeniem
terenu, nie zaliczane do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, których uci¹¿liwo�æ mierzona zgod-
nie z przepisami szczególnymi nie przekracza swym zasiêgiem
granic w³asno�ci terenu, pod warunkiem nie powodowania
negatywnego oddzia³ywania - zak³óceñ �rodowiska oraz kon-
fliktów s¹siedztwa,

2) dopuszcza siê utrzymanie dotychczasowego zagospo-
darowania terenu, do czasu realizacji ustaleñ planu,

3) dopuszcza siê lokalizowanie w ramach przeznaczenia
podstawowego:

a) zieleni urz¹dzonej,
b) urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym komunikacji i infrastruk-

tury technicznej,
c) elementów reklamowych i informacyjnych,
d) obiektów ma³ej architektury,
4) zakazuje siê:
a) lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ

na �rodowisko, okre�lonych w przepisach szczególnych,
b) lokalizacji otwartych placów sk³adowych - wszystkie

powierzchnie magazynowe musz¹ znajdowaæ siê w obiektach
kubaturowych,

c) lokalizacji sk³adów oraz obiektów zwi¹zanych ze sk³a-
dowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacj¹ odpadów
oraz surowców wtórnych,

5) wyznacza siê pas terenu o szeroko�ci w liniach rozgra-
niczaj¹cych 3m, s³u¿¹cy na poszerzenie istniej¹cej drogi dojaz-
dowej o numerze ewidencyjnym 585, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem D-2, w granicach którego dopuszcza siê jedynie
sytuowanie urz¹dzeñ komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1 nastê-
puj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
urz¹dzania terenu:

1) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej nie mo¿e przekro-
czyæ trzech kondygnacji naziemnych, to jest parter, piêtro i pod-
dasze u¿ytkowe,

2) wysoko�æ zabudowy us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ
dwóch kondygnacji naziemnych, to jest parter i piêtro lub pod-
dasze u¿ytkowe,

3) w przypadku obiektów mieszkaniowych nale¿y stoso-
waæ dachy strome, o symetrycznych po³aciach, pokryte dachów-
k¹ lub materia³em imituj¹cym dachówkê, k¹t nachylenia po³aci
i dachowych wynosi od 35° do 55°,

4) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³o-
�ci 6m od granicy dzia³ki z drog¹ dojazdow¹ oraz 16m od grani-
cy dzia³ki z droga wojewódzk¹ nr 409,

5) ustala siê obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci
miejsc postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i
przebywaj¹cych okresowo, w ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 1 miejsce na mieszkanie,
b) 1 miejsce na ka¿de 30 m2 powierzchni zabudowy us³u-

gowej,
6) wjazd na teren odbywaæ siê bêdzie z drogi dojazdowej,

oznaczonej na rysunku planu symbolem D-2; dopuszcza siê
u¿ytkowanie istniej¹cego wjazdu z drogi wojewódzkiej nr 409
na zasadach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi.

3. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1, nastê-
puj¹ce zasady uzbrojenia technicznego terenu:

1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie
z istniej¹cej sieci niskiego napiêcia na warunkach uzgodnio-
nych z zarz¹dc¹ sieci; dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformato-
rowej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MU-2, z
zapewnieniem dostêpu transportu i obs³ugi tych urz¹dzeñ,

2) zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z istniej¹ce-
go wodoci¹gu wiejskiego,

3) �cieki bytowe, których dopuszczalny sk³ad okre�laj¹
przepisy szczególne, nale¿y odprowadzaæ docelowo do sieci
kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji kanalizacji, �cieki sa-
nitarne nale¿y odprowadzaæ do szczelnych zbiorników bezod-
p³ywowych, a wszelkie dzia³ania w zakresie gospodarki �cieko-
wej musz¹ byæ powadzone zgodnie z przepisami szczególnymi,

4) wody opadowe odprowadzane bêd¹ powierzchniowo
w teren lub do istniej¹cych rowów,

5) w ramach posesji nale¿y zarezerwowaæ miejsce na
sk³adowanie odpadów, z zastosowaniem ich segregacji;
wywóz odpadów komunalnych odbywaæ siê bêdzie na zorgani-
zowane wysypisko.

6) docelowo zaopatrzenie w ciep³o odbywaæ siê bêdzie z
sieci energetycznej lub grupowych i indywidualnych �róde³ za-
opatrzenia w ciep³o; do czasu realizacji systemów docelowych
nale¿y stosowaæ ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe,
ze zbiorników stacjonarnych lokalizowanych w granicach w³a-
sno�ci, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1, nastê-
puj¹ce zasady parcelacji:

1) dopuszcza siê dokonywanie wtórnych podzia³ów pod
warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym po-
wierzchnia dzia³ek po podziale nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
1200m2, za wyj¹tkiem dzia³ek, które w momencie uchwalenia
niniejszego planu posiadaj¹ inne podzia³y geodezyjne lub nota-
rialne,

2) zakazuje siê ustalania s³u¿ebno�ci drogowej dzia³ek
nie bêd¹cych drogami,

3) zakazuje siê wydzielania dzia³ek nie maj¹cych dostêpu
do drogi publicznej, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy s³u¿y ono powiêk-
szeniu dzia³ki, maj¹cej dostêp do drogi,

4) maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki wynosi - 0,25,
5) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy dzia³ki

wynosi - 0,35.

§ 7.1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z us³ugami, oznaczone na rysunku planu symbolem
MU-3:

1) przeznaczenie terenu stanowi budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne w uk³adzie wolno stoj¹cym oraz us³ugi,
bêd¹ce dope³niaj¹cym b¹d� równorzêdnym przeznaczeniem
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terenu, nie zaliczane do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, których uci¹¿liwo�æ mierzona zgod-
nie z przepisami szczególnymi nie przekracza swym zasiêgiem
granic w³asno�ci terenu, pod warunkiem nie powodowania
negatywnego oddzia³ywania - zak³óceñ �rodowiska oraz kon-
fliktów s¹siedztwa,

2) dopuszcza siê utrzymanie dotychczasowego zagospo-
darowania terenu, do czasu realizacji ustaleñ planu,

3) dopuszcza siê lokalizowanie w ramach przeznaczenia
podstawowego:

a) zieleni urz¹dzonej,
b) urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym komunikacji i infrastruk-

tury technicznej,
c) elementów reklamowych i informacyjnych,
d) obiektów ma³ej architektury,
4) zakazuje siê:
a) lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ

na �rodowisko, okre�lonych w przepisach szczególnych,
b) lokalizacji otwartych placów sk³adowych - wszystkie

powierzchnie magazynowe musz¹ znajdowaæ siê w obiektach
kubaturowych,

c) lokalizacji sk³adów oraz obiektów zwi¹zanych ze sk³a-
dowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacj¹ odpadów
oraz surowców wtórnych,

5) wyznacza siê pas terenu o szeroko�ci w liniach rozgra-
niczaj¹cych 3m,  s³u¿¹cy na poszerzenie istniej¹cej drogi dojaz-
dowej o numerze ewidencyjnym 99, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem D-3, w granicach którego dopuszcza siê jedynie
sytuowanie urz¹dzeñ komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1, nastê-
puj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
urz¹dzania terenu:

1) remonty i rozbudowê istniej¹cych obiektów nale¿y pro-
wadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz
zasadami okre�lonymi w uchwale,

2) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej  nie mo¿e przekro-
czyæ trzech kondygnacji naziemnych, to jest parter, piêtro i pod-
dasze u¿ytkowe,

3) wysoko�æ zabudowy us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ
dwóch kondygnacji naziemnych, to jest parter i piêtro lub pod-
dasze u¿ytkowe,

4) w przypadku obiektów mieszkaniowych nale¿y stoso-
waæ dachy strome, o symetrycznych po³aciach, pokryte dachów-
k¹ lub materia³em imituj¹cym dachówkê, k¹t nachylenia po³aci
i dachowych wynosi od 35° do 55°,

5) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³o-
�ci 6m od granicy dzia³ki z drog¹ gminn¹,

6) ustala siê obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci
miejsc postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i
przebywaj¹cych okresowo, w ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 1 miejsce na mieszkanie,
b) 1 miejsce na ka¿de 30 m2 powierzchni zabudowy us³u-

gowej,
7) wjazd na teren odbywaæ siê bêdzie z drogi gminnej (ul. Par-

kowa) na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi oraz z drogi
dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem D-3.

3. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1, nastê-
puj¹ce zasady uzbrojenia technicznego terenu:

1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie
z istniej¹cej sieci niskiego napiêcia na warunkach uzgodnio-
nych z zarz¹dc¹ sieci; dopuszcza siê lokalizacjê stacji transfor-
matorowej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
MU-3, z zapewnieniem dostêpu transportu i obs³ugi tych urz¹dzeñ,

2) zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z istniej¹ce-
go wodoci¹gu wiejskiego,

3) �cieki bytowe, których dopuszczalny sk³ad okre�laj¹
przepisy szczególne, nale¿y odprowadzaæ docelowo do sieci
kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji kanalizacji, �cieki sa-
nitarne nale¿y odprowadzaæ do szczelnych zbiorników bezod-

p³ywowych, a wszelkie dzia³ania w zakresie gospodarki �cieko-
wej musz¹ byæ powadzone zgodnie z przepisami szczególnymi,

4) wody opadowe odprowadzane bêd¹ powierzchniowo
w teren lub do istniej¹cych rowów,

5) nale¿y zarezerwowaæ miejsce, wyznaczone w ramach pose-
sji, z zastosowaniem segregacji odpadów; wywóz odpadów komu-
nalnych odbywaæ siê bêdzie na zorganizowane wysypisko.

6) docelowo zaopatrzenie w ciep³o odbywaæ siê bêdzie z
sieci energetycznej lub grupowych i indywidualnych �róde³ za-
opatrzenia w ciep³o; do czasu realizacji systemów docelowych
nale¿y stosowaæ ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe,
ze zbiorników stacjonarnych lokalizowanych w granicach w³a-
sno�ci, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1 nastê-
puj¹ce zasady parcelacji:

1) dopuszcza siê dokonywanie wtórnych podzia³ów pod
warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym po-
wierzchnia dzia³ek po podziale nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
1000m2, za wyj¹tkiem dzia³ek, które w momencie uchwalenia
niniejszego planu posiadaj¹ inne podzia³y geodezyjne lub nota-
rialne,

2) zakazuje siê ustalania s³u¿ebno�ci drogowej dzia³ek
nie bêd¹cych drogami,

3) zakazuje siê wydzielania dzia³ek nie maj¹cych dostêpu
do drogi publicznej, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy s³u¿y ono powiêk-
szeniu dzia³ki, maj¹cej dostêp do drogi,

4) maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki wynosi - 0,25,
5) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy dzia³ki

wynosi - 0,35.

§ 8.1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z us³ugami, oznaczone na rysunku planu symbolem MU-4:

1) przeznaczenie terenu stanowi budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne w uk³adzie wolno stoj¹cym oraz us³ugi,
bêd¹ce dope³niaj¹cym b¹d� równorzêdnym przeznaczeniem te-
renu, nie zaliczane do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, których uci¹¿liwo�æ mierzona zgod-
nie z przepisami szczególnymi nie przekracza swym zasiêgiem
granic w³asno�ci terenu, pod warunkiem nie powodowania nega-
tywnego oddzia³ywania - zak³óceñ �rodowiska oraz konfliktów s¹-
siedztwa,

2) dopuszcza siê utrzymanie dotychczasowego zagospo-
darowania terenu, do czasu realizacji ustaleñ planu,

3) dopuszcza siê lokalizowanie w ramach przeznaczenia
podstawowego:

a) zieleni urz¹dzonej,
b) urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym komunikacji i infrastruk-

tury technicznej,
c) elementów reklamowych i informacyjnych,
d) obiektów ma³ej architektury,
4) zakazuje siê:
a) lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ

na �rodowisko, okre�lonych w przepisach szczególnych,
b) lokalizacji otwartych placów sk³adowych - wszystkie po-

wierzchnie magazynowe musz¹ znajdowaæ siê w obiektach ku-
baturowych,

c) lokalizacji sk³adów oraz obiektów zwi¹zanych ze sk³a-
dowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacj¹ odpadów
oraz surowców wtórnych,

5) wyznacza siê pas terenu o szeroko�ci w liniach rozgra-
niczaj¹cych 3m,  s³u¿¹cy na poszerzenie istniej¹cej drogi dojaz-
dowej o numerze ewidencyjnym 172, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem D-4, w granicach którego dopuszcza siê jedynie
sytuowanie urz¹dzeñ komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1 nastê-
puj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
urz¹dzania terenu:
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1) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej  nie mo¿e przekro-
czyæ trzech kondygnacji naziemnych, to jest parter, piêtro i podda-
sze u¿ytkowe,

2) wysoko�æ zabudowy us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ
dwóch kondygnacji naziemnych, to jest parter i piêtro lub podda-
sze u¿ytkowe,

3) w przypadku obiektów mieszkaniowych nale¿y stoso-
waæ dachy strome, o symetrycznych po³aciach, pokryte dachów-
k¹ lub materia³em imituj¹cym dachówkê, k¹t nachylenia po³aci i
dachowych wynosi od 35° do 55°,

4) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³o-
�ci 6m od granicy dzia³ki z drog¹ gminn¹ (ul. Wiejska) i drog¹
dojazdow¹, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem D-4,

5) ustala siê obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci
miejsc postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i
przebywaj¹cych okresowo, w ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 1 miejsce na mieszkanie,
b) 1 miejsce na ka¿de 30 m2 powierzchni zabudowy us³u-

gowej,
6) wjazd na teren odbywaæ siê bêdzie z drogi gminnej

(ul. Wiejska) na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi oraz z
drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem D-4.

3. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1, nastê-
puj¹ce zasady uzbrojenia technicznego terenu:

1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie
z istniej¹cej sieci niskiego napiêcia na warunkach uzgodnio-
nych z zarz¹dc¹ sieci; dopuszcza siê lokalizacjê stacji transfor-
matorowej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
MU-4, z zapewnieniem dostêpu transportu i obs³ugi tych urz¹-
dzeñ,

2) zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cego
wodoci¹gu wiejskiego,

3) �cieki bytowe, których dopuszczalny sk³ad okre�laj¹ prze-
pisy szczególne, nale¿y odprowadzaæ docelowo do sieci kanali-
zacji sanitarnej; do czasu realizacji kanalizacji, �cieki sanitarne
nale¿y odprowadzaæ do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych,
a wszelkie dzia³ania w zakresie gospodarki �ciekowej musz¹
byæ powadzone zgodnie z przepisami szczególnymi,

4) wody opadowe odprowadzane bêd¹ powierzchniowo w
teren lub do istniej¹cych rowów,

5) w ramach posesji nale¿y zarezerwowaæ miejsce na sk³a-
dowanie odpadów, z zastosowaniem ich segregacji; wywóz od-
padów komunalnych odbywaæ siê bêdzie na zorganizowane wy-
sypisko,

6) docelowo zaopatrzenie w ciep³o odbywaæ siê bêdzie z
sieci energetycznej lub grupowych i indywidualnych �róde³ za-
opatrzenia w ciep³o; do czasu realizacji systemów docelowych
nale¿y stosowaæ ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe,
ze zbiorników stacjonarnych lokalizowanych w granicach w³a-
sno�ci, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Ustala siê, dla terenów, o których mowa w ust.1, nastê-
puj¹ce zasady parcelacji:

1) dopuszcza siê dokonywanie wtórnych podzia³ów pod
warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym po-
wierzchnia dzia³ek po podziale nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1200m2,
za wyj¹tkiem dzia³ek, które w momencie uchwalenia niniejszego
planu posiadaj¹ inne podzia³y geodezyjne lub notarialne,

2) zakazuje siê ustalania s³u¿ebno�ci drogowej dzia³ek nie
bêd¹cych drogami,

3) zakazuje siê wydzielania dzia³ek nie maj¹cych dostêpu
do drogi publicznej, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy s³u¿y ono powiêk-
szeniu dzia³ki, maj¹cej dostêp do drogi,

4) maksymalny wska�nik zabudowy dzia³ki wynosi - 0,25,
5) maksymalny wska�nik intensywno�ci zabudowy dzia³ki

wynosi - 0,35.

Rozdzia³ 3
Zasady ochrony �rodowiska

§ 9.1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowi-
ska przyrodniczego:

1) zakazuje siê odprowadzania �cieków bezpo�rednio
do wód gruntowych, powierzchniowych oraz gruntów,

2) przed podjêciem dzia³alno�ci na obszarach wyzna-
czonych w planie, ustala siê obowi¹zek zdjêcia warstwy próch-
niczej z czê�ci przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz po-
wierzchnie utwardzone, a nastêpnie odpowiednie jej zagospo-
darowanie,

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi MU-1, MU-2, MU-3, MU-4 obowi¹zuj¹ zasady ochrony przed
ha³asem, zgodnie z okre�lonym w przepisach szczególnych,
poziomem ha³asu dla zabudowy mieszkaniowej.

2. Ustala siê szczególn¹ ochronê terenów objêtych pla-
nem, zgodnie z przepisami szczególnymi, wynikaj¹c¹ z zasiê-
gu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 335 i Krap-
kowice - Strzelce Opolskie i GZWP 333 Opole - Zawadzkie.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu - za³¹czniku
graficznym nr 5, symbolem MU-4, ustala siê obowi¹zek uzgad-
niania projektów technicznych obiektów budowlanych z Dyrek-
cj¹ Zarz¹du Parków Krajobrazowych ( na podstawie rozporz¹-
dzenia Wojewody Opolskiego w sprawie Parku Krajobrazowe-
go "Góra �wiêtej Anny", Dz.Urzêd.Woj. Opolskiego z 26 maja
2000r. Nr 33, poz.169 i 172).

§ 10. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowi-
ska kulturowego dla terenów, o których mowa w § 1 ust.1:

1) przy lokalizacji nowej zabudowy nale¿y uwzglêdniaæ
historyczne zwi¹zki przestrzenne,

2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe
podlegaj¹ ochronie prawnej,

3) w przypadku dokonania odkryæ zabytków archeologicz-
nych nale¿y zawiadomiæ niezw³ocznie w³a�ciw¹ S³u¿bê Ochro-
ny Zabytków,

4) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych zostan¹ podjête ratownicze badania wykopaliskowe, pro-
wadzone przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora,

5) inwestor zobowi¹zany jest do powiadomienia Woje-
wódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków - Wydzia³u Za-
bytków Archeologicznych o terminie rozpoczêcia i zakoñczenia
prac ziemnych.

Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe

§ 11. Stawka procentowa, o której mowa w art.10 ust.3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 5%.

§ 12. W zakresie objêtym ustaleniami niniejszej uchwa-
³y, w granicach okre�lonych w § 1 trac¹ moc ustalenia miejsco-
wego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Strzelce Opolskie, (uchwa³a Nr XVIII/78/86 z dnia 23
wrze�nia 1985r. Rady Narodowej Miasta i Gminy w Strzelcach
Opolskich - Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 1990r. Nr 21, poz.480).

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Strzelec Opolskich.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Gerhard Bartodziej
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Na podstawie art.18, ust.2, pkt.5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,
2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.58, Nr 113, poz.984, Nr 214,
poz.1806) oraz art.10 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r Nr 15, poz.139,
Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279, 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109,
poz.1157, Nr 120, poz.1268, 2001r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124,
Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804, 2002r.  Nr
25, poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112)- Rada Miejska
w Strzelcach Opolskich uchwala, co nastêpuje:

Przepisy ogólne

§ 1.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie dotycz¹ca terenu za-
budowy w rejonie ul. Le�nej w miejscowo�ci Szymiszów, zwana
w dalszej tre�ci zmian¹ planem, obejmuje teren po³o¿ony miê-
dzy ulicami Le�n¹ i 22 Lipca.

2. Granice terenu objêtego zmian¹ planu okre�lone s¹ na
rysunku w skali 1:1.000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniej-
szej uchwa³y, zwany w dalszej tre�ci rysunkiem zmiany planu.

§ 2.1. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-

czone na rysunku zmiany planu symbolami 1MN, 2MN
2) teren lasu oznaczony na rysunku zmiany planu symbo-

lem RL,
3) teren zieleni urz¹dzonej (rezerwa terenu pod poszerze-

nie drogi), oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem Z(KZ),
4) tereny urz¹dzeñ komunikacji samochodowej i pieszej

oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:
a) ulice - 1KD, 2KD,
b) ci¹g pieszo-jezdny - KX,
c) ci¹gi piesze oznaczone graficznie na rysunku planu.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê prze-
znaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne z wa-
runkami jego dopuszczenia.

§ 3.1. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek zmiany pla-
nu, o którym mowa w §1, ust.2.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku zmiany
planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zmiany planu:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
2) linie zabudowy.

§ 4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w
decyzjach administracyjnych, w stosunku do terenów o których
mowa w § 2, wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, nale¿y
okre�laæ wg zasad ustalonych w § 6, 7, 8, 9, z uwzglêdnieniem
zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunal-
nej, o których mowa w § 10, oraz ogólnych zasad ochrony �rodo-
wiska przyrodniczego, o których mowa w § 11.
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Uchwa³a Nr IX/130/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie dotycz¹cej terenu
zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Le�nej w miejscowo�ci Szymiszów.

§ 5. U¿yte w niniejszej uchwale terminy oznaczaj¹:
1) Standard jako�ci �rodowiska i standardy emisyjne -

w znaczeniu okre�lonym w ustawie Prawo ochrony �rodowiska.
2) Dzia³alno�æ nie zak³ócaj¹ca funkcji mieszkaniowej -

dzia³alno�æ nie powoduj¹ca przekroczenia standardów jako�ci
�rodowiska - z wykluczeniem przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko - oraz nie wymagaj¹ca:

a) instalacji i urz¹dzeñ mog¹cych powodowaæ przekro-
czenia standardów emisyjnych poza pomieszczeniem, w któ-
rym dzia³alno�æ jest prowadzona,

b) urz¹dzeñ mog¹cych wp³yn¹æ niekorzystnie na estetykê
terenu, np.: place sk³adowe, postojowe, wiaty i.t.p.),

c) obs³ugi transportowej pojazdami o dopuszczalnej ma-
sie powy¿ej 2,5 t.

3) Przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, Polskie Normy oraz przepisy prawa miejscowe-
go powszechnie obowi¹zuj¹ce na terenie województwa opol-
skiego.

4) Zabudowa jednorodzinna  -  budynki jednorodzinne
realizowane w formie  wolno stoj¹cej lub bli�niaczej.

5) Obiekty towarzysz¹ce - obiekty budowlane zwi¹zane z
podstawow¹ funkcj¹ terenu.

6) Dzia³ka mieszkaniowa - dzia³ka budowlana o podsta-
wowej funkcji mieszkaniowej.

7) Zieleñ towarzysz¹ca - zieleñ ozdobna, izolacyjna oraz
ogrody przydomowe.

8) Linia zabudowy nieprzekraczalna - linia wyznaczaj¹ca
najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ zabudowy od drogi, mie-
rz¹c od zasadniczej �ciany budynku do linii rozgraniczaj¹cej drogi,

9) Linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - linia wyznaczaj¹ca wy-
magan¹ odleg³o�æ budynków o funkcji podstawowej  od drogi,
mierz¹c od zasadniczej �ciany budynku do linii rozgraniczaj¹cej
drogi. Linia ta jest jednocze�nie nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudo-
wy dla budynków towarzysz¹cych.

Przepisy szczegó³owe

§ 6.1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczone na rysunku  zmiany planu symbolem
1MN  i  2MN.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu  - zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna z obiektami towarzysz¹cymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Dopuszcza siê dzia³alno�æ gospodarcz¹ nie zak³ócaj¹c¹ funkcji
mieszkaniowej w pomieszczeniach wydzielonych w budynkach
mieszkalnych.

2) Zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania za-
budowy:

a) Istniej¹c¹ zabudowê adaptuje siê z mo¿liwo�ci¹ mo-
dernizacji, przebudowy  i zmiany u¿ytkowania, zgodnie z prze-
znaczeniem terenu oraz zasadami zagospodarowania terenu i
kszta³towania zabudowy okre�lonymi w niniejszym punkcie.

b) Nowe budynki mieszkalne realizowaæ jako wolno sto-
j¹ce lub bli�niacze.
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c) Projektowane granice dzia³ek budowlanych, wyznaczo-
ne na rysunku zmiany planu, s¹ postulatywne (nie obowi¹zuj¹-
ce); dopuszcza siê ich zmianê pod warunkiem zachowania sze-
roko�ci dzia³ek - mierzonej w linii zabudowy - pozwalaj¹cej na
usytuowanie planowanej zabudowy zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi oraz zapewnienia dojazdu do dzia³ek mieszkaniowych
zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

d) Obowi¹zuj¹ odpowiednio linie zabudowy jak ustalono
na rysunku zmiany planu. Brak wymiaru odleg³o�ci linii zabudo-
wy od linii rozgraniczaj¹cej ulic oznacza, ¿e liniê zabudowy wy-
znacza zabudowa istniej¹ca; w przypadku zabudowy przy ul. 22 Lipca
na terenie 1MN, liniê zabudowy dla nowych budynków miesz-
kalnych wyznaczaj¹ budynki usytuowane na dzia³kach nr 151 i
152.

e) Teren pomiêdzy lini¹ zabudowy i lini¹ rozgraniczaj¹c¹
ulic, poza koniecznymi doj�ciami, wjazdami i miejscami posto-
jowymi dla samochodów, przeznaczyæ na zieleñ ozdobn¹.

f) W granicach dzia³ek mieszkaniowych nale¿y przewidzieæ
min. 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, wli-
czaj¹c miejsca gara¿owe.

g) Wysoko�æ budynków mieszkalnych - dwie kondygna-
cje nadziemne; poziom posadzki parteru - max. 90 cm nad po-
wierzchni¹ terenu, mierz¹c od najni¿szego naturalnego pozio-
mu terenu w obrysie budynku.

h) Dopuszcza siê lokalizacjê w granicach dzia³ki budow-
lanej jednego budynku gospodarczego, parterowego, pod wa-
runkiem dostosowania architektury do architektury budynku
mieszkalnego.

i) Powierzchnia biologicznie bierna, tj. powierzchnia zabu-
dowana i utwardzona (doj�cia, dojazdy, miejsca postojowe, ta-
rasy itp.) nie mo¿e przekroczyæ 50 % powierzchni dzia³ki.

j) Przy modernizacji istniej¹cych i realizacji nowych budyn-
ków mieszkalnych zaleca siê uwzglêdniæ izolacje akustyczne
eliminuj¹ce ponadnormatywny ha³as w pomieszczeniach miesz-
kalnych spowodowany ruchem poci¹gów.

§ 7.1. Wyznacza siê teren lasu oznaczony na rysunku zmia-
ny planu symbolem RL.

2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1, ustala siê zachowa-
nie istniej¹cego przeznaczenia i zagospodarowania terenu, w
tym zachowanie ci¹gu pieszego, o którym mowa w § 9, ust.2,
pkt.3, lit.b.

3. Skrzy¿owanie dróg le�nych na zakoñczeniu ulicy Le-
�nej nale¿y utwardziæ w sposób umo¿liwiaj¹cy nawracanie sa-
mochodów.

§ 8.1. Wyznacza siê teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony
na rysunku zmiany planu symbolem  Z(KZ),  docelowo  przewi-
dziany  na  poszerzenie  drogi  powiatowej.

2. Teren, o którym mowa w ust.1, przeznacza siê na urz¹-
dzenie zieleni o funkcji estetycznej, z wykluczeniem trwa³ych
nasadzeñ mog¹cych utrudniæ docelowe zagospodarowanie te-
renu.

§ 9.1. Wyznacza siê tereny ci¹gów komunikacyjnych ozna-
czonych na rysunku zmiany planu symbolami: 1 KD, 2 KD, KX
oraz ci¹gi piesze oznaczone graficznie (bez symbolu).

2. Dla ci¹gów komunikacyjnych ustala siê zasady zago-
spodarowania:

1) 1KD, 2KD - istniej¹ce ulice dojazdowe:
- szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - istniej¹ca, tj. uli-

ca 1KD - 12m, ulica 2KD - 10 m,

- szeroko�æ jezdni, chodników i pasów zieleni - zgodnie z
przepisami szczególnymi.

2) KX - istniej¹cy ci¹g pieszojezdny:
- szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - istniej¹ca, tj. ok. 7 m,
- zaleca siê pasy ruchu ko³owego i pieszego wykonaæ na

jednym poziomie, bez krawê¿ników, ró¿nicuj¹c je kolorem i fak-
tur¹ nawierzchni,

3) Ci¹gi piesze:
a) projektowany ci¹g ³¹cz¹cy ulicê Ligonia z ulic¹ 22 Lip-

ca; szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 2m,
b) istniej¹cy ci¹g w pasie drogi le�nej, ³¹cz¹cy ulicê Le-

�n¹ z ulic¹ 22 Lipca; szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych -
istniej¹ca.

§ 10. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê
zasady obs³ugi:

1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
2) Odprowadzenie �cieków bytowych do komunalnej

sieci kanalizacji sanitarnej, któr¹ nale¿y realizowaæ w pasach
komunikacyjnych; do czasu jej zrealizowania - do szczelnych
zbiorników wybieralnych sytuowanych w granicach dzia³ek, pod
warunkiem zapewnienia usuwania i oczyszczania �cieków.

3) Usuwanie odpadów komunalnych - do kontenerów i
na komunalne sk³adowisko odpadów.

4) Zaopatrzenie w ciep³o ze �róde³ indywidualnych.
5) Zasilanie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cej w ci¹-

gach ulic sieci niskiego napiêcia; w zwi¹zku z planowanym zwiêk-
szeniem ilo�ci odbiorców wymagana jest modernizacja sieci.

§ 11. Ustala siê ogólne zasady ochrony �rodowiska przy-
rodniczego:

1) Realizacjê nowej zabudowy mieszkaniowej warunkuje
siê zapewnieniem odbioru i zorganizowanego sk³adowania
odpadów oraz zapewnieniem odbioru i oczyszczania �cieków -
zgodnie z ustaleniami § 10, pkt 2 i 3.

2) W nowych i modernizowanych obiektach nale¿y stoso-
waæ urz¹dzenia grzewcze niskoemisyjne.

3) Dla terenów MN obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy
ha³asu okre�lone w przepisach szczególnych dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przepisy koñcowe

§12. Stawka procentowa, o której mowa w art.10 ust.3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wynosi 5%.

§13. W zakresie objêtym ustaleniem niniejszej uchwa³y,
w granicach okre�lonych w §1, trac¹ moc ustalenia miejscowe-
go planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Strzelce Opolskie (uchwa³a Nr XVIII/78/86 z dnia 23 wrze�nia
1986r.).

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Gerhard Bartodziej
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Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 oraz Nr 167, poz. 1372) -
Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje :

§ 1.Ustala siê dla terenu gminy liczbê 20 punktów sprze-
da¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cychpowy¿ej 4,5 % alko-
holu ( z wyj¹tkiem piwa ), do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Strze-
leczki.
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Uchwa³a Nr VI/40/03
Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 27 marca 2003r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu ( z
wyj¹tkiem piwa ), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.

§ 3.Traci moc uchwa³a Nr XXVI/176/93 Rady Gminy w Strze-
leczkach z dnia 29 grudnia 1993r. w sprawie ustalenia dla tere-
nu gminy liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych.

§ 4.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie w okresie 14 dni od
daty jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
      Walter Wieja

Na podstawie § 6 rozporz¹dzenia Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji z dnia 5 pa�dziernika 2001 r. w spra-
wie sposobu prowadzenia rejestru zwi¹zków miêdzygminnych
oraz og³aszania statutów zwi¹zków /Dz.U.Nr 121 poz. 1307/
og³asza siê Statut Zwi¹zku Miast i Gmin �ród³a Rzeki Prosny z
siedzib¹ w Praszce, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszego ob-
wieszczenia.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik
do obwieszczenia Wojewody Opolskiego

z dnia 16 czerwca 2003 r.

Statut
Zwi¹zku Miast i Gmin �ród³a Rzeki Prosny

I. Postanowienia wstêpne

§ 1.1. Zwi¹zek Miast i Gmin �ród³a Rzeki Prosny, zwany
dalej Zwi¹zkiem, zrzesza gminy wymienione w za³¹czniku nr 1
do niniejszego Statutu.

2. Zwi¹zek jest organizacj¹ otwart¹.
3. Siedzib¹ Zwi¹zku jest miasto Praszka.

§ 2. Zwi¹zek zosta³ utworzony na czas nieoznaczony.

§ 3. Zwi¹zek posiada osobowo�æ prawn¹.

§ 4. Do zadañ Zwi¹zku nale¿y:
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w sprawie og³oszenia Statutu Zwi¹zku Miast i Gmin �ród³a Rzeki Prosny z siedzib¹ w Praszce.

1. Programowanie i realizacja regionalnej polityki ekoro-
zwoju  poprzez:

a) tworzenie warunków odpowiedniej jako�ci �rodowiska
i po¿¹danego stanu zdrowia spo³eczeñstwa

b) ochronê przyrody
c) racjonaln¹ gospodarkê zasobami materialnymi i nie-

materialnymi
d) podejmowanie proekologicznych kierunków rozwojo-

wych
e) rozwój i promocja turystyki;
2. Wspólne dzia³anie w sferze administracyjnej, spo³ecz-

nej, o�wiatowej, kulturalnej, �rodków masowego przekazu oraz
kontaktów z zagranic¹;

3. Realizacja przedsiêwziêæ gospodarczych zarówno kra-
jowych, jak i we wspó³pracy z podmiotami zagranicznymi;

4. Reprezentowanie interesów gmin na forum krajowym i
miêdzynarodowym;

5. Prowadzenie dzia³alno�ci wydawniczej, szkoleniowej,
konsultingowej i promocyjnej dla potrzeb gmin i regionów.

6. Tworzenie lepszych warunków do rozwoju turystyki po-
przez:

a) poprawê estetyki regionu
b) zwiêkszanie atrakcyjno�ci regionu dla turystyki
c) polepszanie informacji o regionie
d) polepszanie i rozwój infrastruktury turystycznej
e) tworzenie oferty turystycznej dla potrzeb turystów
f) monitoring ruchu turystycznego
g) promocjê i rozwijanie nowych form turystyki
h) pozyskiwanie inwestorów
i) publikacjê materia³ów promocyjnych
j) organizacjê imprez turystyczno-rekreacyjnych, sporto-

wych i kulturalnych.
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§ 5.1. W celu wykonania zadañ Zwi¹zek mo¿e tworzyæ jed-
nostki organizacyjne (w tym przedsiêbiorstwa) i zawieraæ umo-
wy z innymi podmiotami.

2. Zwi¹zek mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹, nie
wykraczaj¹c¹ poza zagadnienia u¿yteczno�ci publicznej, zwi¹-
zan¹ z regionaln¹ polityk¹ ekorozwoju.

§ 6.1. Zwi¹zek wykonuje zadania w imieniu w³asnym i na
w³asny rachunek.

2.  Cz³onkowie Zwi¹zku uczestnicz¹ w zyskach i pokrywaj¹
straty Zwi¹zku.

§ 7. 1. Poszczególni uczestnicy wnosz¹ do Zwi¹zku bez-
zwrotne wk³ady w wysoko�ci 1000 z³.

2. Uczestnik obowi¹zany jest wnie�æ swój wk³ad w prze-
ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia przyst¹pienia do Zwi¹zku.

3. Bezzwrotny wk³ad wchodzi w sk³ad maj¹tku Zwi¹zku.
4. Sk³adki roczne w wysoko�ci równej dla wszystkich udzia-

³owców ustala zgromadzenie.
5. Obowi¹zek wp³acania sk³adek cz³onkowskich istnieje

do momentu wykluczenia lub wyst¹pienia gminy ze Zwi¹zku.

II. Organy Zwi¹zku

§ 8. Organami Zwi¹zku s¹:
1. Zgromadzenie Zwi¹zku, które jest organem stanowi¹-

cym i kontrolnym Zwi¹zku, zwane dalej Zgromadzeniem.
2. Zarz¹d Zwi¹zku, który jest organem wykonawczym, zwany

dalej Zarz¹dem.

§ 9. 1. Ka¿dej gminie przys³uguje w Zgromadzeniu 1 (je-
den) g³os.

2. W sk³ad Zgromadzenia wchodzi dwóch przedstawicieli
gmin, w tym: prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oraz inni upo-
wa¿nieni przedstawiciele gmin.

§ 10. Kadencja Zgromadzenia trwa cztery lata.
Przedstawiciele ustêpuj¹cy na skutek up³ywu kadencji

Zgromadzenia pe³ni¹ swe obowi¹zki do czasu ukonstytuowa-
nia siê Zgromadzenia w nowym sk³adzie.

§ 11. Do w³a�ciwo�ci Zgromadzenia nale¿y w szczególno�ci:
1. Ustanowienie regulaminów, w szczególno�ci regula-

minu pracy Zgromadzenia i Zarz¹du, regulaminów organizacji
jednostek utworzonych przez Zwi¹zek.

2. Wybór i odwo³anie Zarz¹du.
3. Powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika jako g³ównego

ksiêgowego Zwi¹zku.
4. Tworzenie, przekszta³cenie i likwidacja jednostek orga-

nizacyjnych Zwi¹zku.
5. Wydzier¿awienie lub wynajmowanie przedmiotów ma-

j¹tkowych Zwi¹zku.
6. Zbywanie i obci¹¿anie maj¹tku Zwi¹zku, przyjmowanie

na jego rzecz i przekazywanie darowizn i zapisów.
7. Zatwierdzenie bud¿etu Zwi¹zku.
8. Stanowienie o podziale zysku powsta³ego z dzia³alno-

�ci Zwi¹zku.
9. Ustalenie maksymalnej wysoko�ci po¿yczek krótkoter-

minowych zaci¹ganych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym.
10. Przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alno�ci Zarz¹du.
11. Przyjêcie i wykluczenie uczestnika Zwi¹zku.
12. Ustalenie rodzaju i wysoko�ci �wiadczeñ uczestni-

ków na rzecz Zwi¹zku.
13. Wyra¿enie zgody na rataln¹ wp³atê udzia³u.
14. Ustalenie stanu zatrudnienia Zarz¹du i jednostek or-

ganizacyjnych Zwi¹zku.

15. Ustalenie liczbowego sk³adu Zarz¹du.
16. Wystêpowanie do organów pañstwowych w sprawach

Zwi¹zku.

§ 12. 1. Zgromadzenie ze swego grona wybiera Przewod-
nicz¹cego Zgromadzenia i jego Zastêpcê.

2. Przewodnicz¹cy Zgromadzenia zwo³uje i organizuje pra-
cê Zgromadzenia, przewodniczy jego posiedzeniom i reprezen-
tuje Zgromadzenie na zewn¹trz.

3. Przewodnicz¹cy Zgromadzenia wykonuje wszystkie czyn-
no�ci zwi¹zane ze stosunkiem pracy zatrudnionych cz³onków
Zarz¹du.

4. W razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego Zgromadze-
nia funkcje jego wykonuje Zastêpca.

§ 13. 1. Zgromadzenie powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ w
liczbie trzech osób.

2. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej oraz Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia i jego zastêpca nie mog¹ byæ cz³onkami Zarz¹-
du.

3. Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y:
1) kontrola dzia³alno�ci statutowej i finansowej Zwi¹zku,
2) przedstawianie zgromadzeniu wyników kontroli
3) opiniowanie wykonania bud¿etu
4) wystêpowanie z wnioskiem do zgromadzenia w spra-

wie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarz¹du.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowa-

niu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹
5) inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie

kontroli.

§ 14. Zgromadzenie mo¿e do poszczególnych spraw po-
wo³ywaæ komisje.

§ 15. Posiedzenia Zgromadzenia powinny byæ zwo³ywa-
ne, co najmniej 4 razy w ci¹gu roku.

§ 16. 1. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 przedsta-
wicieli Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie Zgro-
madzenia w terminie 14 dni od z³o¿enia wniosku.

2. O zwo³aniu posiedzenia przedstawiciele powinni byæ
powiadomieni pisemnie, co najmniej na 7 dni przed terminem
obrad. Jednocze�nie z zawiadomieniem powinni otrzymaæ po-
rz¹dek obrad oraz niezbêdne dokumenty i materia³y.

3. Zgromadzenie obraduje wy³¹cznie nad sprawami, dla
których zosta³o zwo³ane.

4. Posiedzenia Zgromadzenia s¹ protoko³owane. Proto-
kó³ winien byæ przyjêty przez Zgromadzenie na nastêpnym po-
siedzeniu.

§ 17. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadze-
nia do czasu wyboru Przewodnicz¹cego, Zgromadzenie prowadzi
najstarszy wiekiem przedstawiciel obecny w posiedzeniu.

§ 18. Przedstawiciele s¹ obowi¹zani do brania udzia³u w
pracach Zgromadzenia.

§ 19. Obrady Zgromadzenia s¹ jawne.
Obrady prowadzone s¹ z wy³¹czeniem jawno�ci tylko wów-

czas, gdy przewiduj¹ to przepisy.

§ 20. G³osowanie w Zgromadzeniu jest jawne chyba, ¿e
ustawa stanowi inaczej.

§ 21. Uchwa³y Zgromadzenia podejmowane s¹ bez-
wzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów statutowej liczby cz³onków Zgro-
madzenia.
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§ 22. 1. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Przewodnicz¹cy Zarz¹-
du i jego Zastêpca oraz pozostali cz³onkowie, których liczbê usta-
la Zgromadzenie Zwi¹zku.

2. W sk³ad Zarz¹du mog¹ wchodziæ osoby nie bêd¹ce
cz³onkami Zgromadzenia, w liczbie nie przekraczaj¹cej 1/3 sk³a-
du Zarz¹du.

§ 23. Zarz¹d wybierany jest na okres 4 lat. Przy wyborze
poszczególnych cz³onków Zarz¹du g³osuje siê na ka¿dego cz³on-
ka osobno. G³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

§ 24. 1. Do zakresu dzia³ania Zarz¹du nale¿¹ wszystkie
sprawy Zwi¹zku niezastrze¿one ustaw¹ lub Statutem dla Zgro-
madzenia.

2. W szczególno�ci do zakresu dzia³ania Zarz¹du nale¿y:
1) wykonanie uchwa³ Zgromadzenia
2) zarz¹dzanie maj¹tkiem Zwi¹zku w oparciu o zasady

niniejszego Statutu oraz przepisy ustanowione przez Zgroma-
dzenie,

3) nadzór nad dzia³alno�ci¹ jednostek organizacyjnych
Zwi¹zku,

4) sk³adanie Zgromadzeniu sprawozdañ z dzia³alno�ci i
stanu maj¹tku Zwi¹zku,

5) sporz¹dzanie projektów bud¿etu Zwi¹zku, przedstawie-
nie Zgromadzeniu rocznych bilansów Zwi¹zku,

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek orga-
nizacyjnych Zwi¹zku.

§ 25. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Zwi¹zku:
1) kieruje bie¿¹cymi sprawami Zwi¹zku i reprezentuje

Zwi¹zek na zewn¹trz,
2) organizuje pracê Zarz¹du,
3) uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia,
4) wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pra-

cowników Zarz¹du oraz kierowników jednostek organizacyjnych
Zwi¹zku, z zastrze¿eniem § 23 ust. 2 pkt 6.

§ 26. Do wa¿no�ci dokumentu, moc¹, którego Zwi¹zek
zaci¹ga zobowi¹zanie i rozporz¹dza prawem wobec osób trze-
cich, potrzeba podpisów dwóch cz³onków Zarz¹du, w tym Prze-
wodnicz¹cego Zarz¹du lub jego Zastêpcy.

§ 27. W sprawach nie uregulowanych w Statucie do prze-
wodnicz¹cego Zarz¹du stosuje siê przepisy ustawy dotycz¹ce
Wójtów i Burmistrzów.

III. Maj¹tek i gospodarka Zwi¹zku

§ 28. Dochody z maj¹tku Zwi¹zku bêd¹ u¿yte na prowa-
dzenie dzia³alno�ci i utrzymanie Zwi¹zku.  O przeznaczeniu nad-
wy¿ki dochodów nad wydatkami decyduje Zgromadzenie.

§ 29. 1. Maj¹tek Zwi¹zku jest odrêbny od maj¹tku uczest-
ników Zwi¹zku i jest zarz¹dzany odrêbnie.

2. Ksiêgowo�æ Zwi¹zku jest prowadzona odrêbnie od ksiê-
gowo�ci uczestników Zwi¹zku.

§ 30. Dochodami Zwi¹zku s¹:
1) dochody z maj¹tku i dzia³alno�ci Zwi¹zku,
2) �wiadczenia uczestników Zwi¹zku,
3) dotacje, darowizny i zapisy.

§ 31. Je¿eli dochody w³asne Zwi¹zku oraz �wiadczenia
uczestników nie wystarczaj¹ na pokrycie wydatków, niedobór
rozk³ada siê na uczestników Zwi¹zku w równych czê�ciach.

§ 32. Bud¿et Zwi¹zku winien byæ rozpatrzony i uchwalony
przez Zgromadzenie, zgodnie  z przepisami ustawy o finansach
publicznych. Projekt bud¿etu winien byæ przes³any przedstawi-
cielom przynajmniej na 30 dni przed wniesieniem na obrady
Zgromadzenia.

§ 33. Zarz¹d Zwi¹zku obowi¹zany jest do prowadzenia
ksiêgowo�ci Zwi¹zku w oparciu o zasady w obowi¹zuj¹cych prze-
pisach prawa.

Najpó�niej w ci¹gu trzech miesiêcy po up³ywie roku obra-
chunkowego, Zarz¹d powinien z³o¿yæ Zgromadzeniu sprawoz-
danie z wykonania bud¿etu.

§ 34. 1. Za zobowi¹zania przyjête wobec osób trzecich
Zwi¹zek odpowiada ca³ym maj¹tkiem.

IV. Zasady korzystania z obiektów i urz¹dzeñ

§ 35. 1. Pierwszeñstwo w korzystaniu z us³ug jednostek
organizacyjnych Zwi¹zku maj¹ mieszkañcy gmin bêd¹cych
uczestnikami Zwi¹zku.

2. Szczegó³owe zasady korzystania z us³ug jednostek or-
ganizacyjnych Zwi¹zku okre�laj¹ regulaminy uchwalone przez
Zgromadzenie.

V. Zmiany w sk³adzie i rozwi¹zanie Zwi¹zku

§ 36. 1. O przyjêciu nowego uczestnika Zwi¹zku rozstrzyga
Zgromadzenie w drodze uchwa³y.

2. Uchwa³a w szczególno�ci winna okre�laæ termin przy-
st¹pienia i sposób wniesienia wk³adu oraz op³acenia sk³adek
cz³onkowskich.

§ 37. 1. Z wnioskiem o przyst¹pieniu do Zwi¹zku wystêpu-
je Rada Gminy.

2. Do wniosku za³¹cza siê uchwa³ê Rady Gminy, zawiera-
j¹c¹ deklaracjê w sprawie przyst¹pienia do Zwi¹zku i przyjêcia
jego Statutu.

3. Do wniosku nale¿y równie¿ za³¹czyæ kopiê zawiadomie-
nia Wojewody o zamiarze przyst¹pienia do Zwi¹zku.

§ 38. 1. Zmiana granic gminy nie powoduje ustania uczest-
nictwa w Zwi¹zku.

2. Gmina ma obowi¹zek powiadomiæ Zwi¹zek o zmianie
granic.

3. Rada Gminy mo¿e wyst¹piæ o zmianê rodzaju i wysoko-
�ci �wiadczeñ, je¿eli zmiana granicy wp³ynê³a na zmniejszenie
�wiadczeñ Zwi¹zku na rzecz gminy.

§ 39. Uczestnictwo w Zwi¹zku ustaje w razie:
1) wyst¹pienia uczestnika ze Zwi¹zku,
2) wykluczenia uczestnika ze Zwi¹zku,
3) likwidacji jednostki podzia³u terytorialnego, poci¹gaj¹-

cej za sob¹ zniesienie gminy.

§ 40. Uczestnik Zwi¹zku powinien oznajmiæ zamiar wyst¹-
pienia ze Zwi¹zku najpó�niej na  3 miesi¹ce przed dniem wyst¹-
pienia.

§ 41. Zwi¹zek mo¿e wykluczyæ uczestnika tylko w razie:
1) udowodnionego dzia³ania na szkodê Zwi¹zku,
2) nie wykonania zobowi¹zania na rzecz Zwi¹zku,
3) nie stosowania siê do przepisów obowi¹zuj¹cych w

Zwi¹zku, a zw³aszcza do postanowieñ Statutu.
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§ 42. Rozwi¹zanie Zwi¹zku nastêpuje na podstawie pod-
jêtych uchwa³ zainteresowanych gmin.

§ 43. 1. W wypadku rozwi¹zania Zwi¹zku, jego maj¹tek po
zaspokojeniu wszelkich zobowi¹zañ  i roszczeñ wierzycieli, prze-
chodzi na rzecz uczestników Zwi¹zku, odpowiednio do ich sk³a-
dek.

2.  Pierwszeñstwo do przejêcia urz¹dzeñ Zwi¹zku, przed-
siêbiorstw i zak³adów Zwi¹zku maj¹ te gminy, na obszarze, któ-
rych te urz¹dzenia, przedsiêbiorstwa i zak³ady siê znajduj¹.

3. Je¿eli warto�æ czê�ci maj¹tku przejêtej przez uczestni-
ka, o którym mowa w ust. 2, przekracza kwotê przys³uguj¹c¹ mu
z podzia³u maj¹tku Zwi¹zku zgodnie z ust. 1, zobowi¹zany jest
wnie�æ ró¿nicê na rzecz Zwi¹zku w formie pieniê¿nej.

§ 44. Postanowienie likwidacyjne odbywa siê na zasa-
dach ustalonych przez Zwi¹zek.

§ 45. Likwidatorów Zwi¹zku wybiera Zgromadzenie. Do
obowi¹zków Likwidatorów nale¿y przeprowadzenie kontroli do-
kumentacji Zwi¹zku, ustalenie stanu maj¹tku Zwi¹zku i opraco-
wanie planu likwidacji.

§ 46. Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie, po wys³u-
chaniu opinii Komisji Rewizyjnej.

§ 47. Zatwierdzony plan likwidacji Zwi¹zku wywiesza siê
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Zwi¹zku i przesy³a do wiadomo-
�ci Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 48. Po up³ywie 6 miesiêcy od dnia og³oszenia planu
likwidacji Zwi¹zku, uczestnicy Zwi¹zku przejmuj¹ przypadaj¹ce
im czê�ci maj¹tku chyba, ¿e zg³oszono wobec planu zastrze¿e-
nia uzasadniaj¹ce jego zmianê.

§ 49. Nieodebrane kwoty pieniê¿ne, przeznaczone na za-
spokojenie roszczeñ osób trzecich, sk³ada siê do Depozytu S¹-
dowego.

VI. Postanowienia koñcowe

§ 50. Zwi¹zek posiada logo, które stanowi za³¹cznik nr 2
do niniejszego Statutu.

§ 51. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami
Statutu maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 )

§ 52. Organami nadzoru nad Zwi¹zkiem jest Wojewoda, a
w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa.

§ 53. Zmiana Statutu nastêpuje w trybie przewidzianym
dla jego ustanowienia.

§ 54. Statut wchodzi w ¿ycie po zarejestrowaniu Zwi¹zku, z
dniem jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Za³¹cznik nr 1
do Statutu Zwi¹zku  Miast i Gmin

�ród³a Rzeki Prosny

Wykaz gmin za³o¿ycieli
Zwi¹zku Miast i Gmin �ród³a Rzeki Prosny

1) Gmina Byczyna
2) Gmina Rad³ów
3) Gmina Rudniki
4) Gmina Gorzów �l¹ski
5) Gmina Praszka.

Za³¹cznik nr 2
do Statutu Zwi¹zku Miast i Gmin

�ród³a Rzeki Prosny

Logo Zwi¹zku

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz.U. Nr 62, poz.718 z pó�n.zm.) - do uchwa³y Nr V/57/
2003 Rady Miejskiej w G³ogówku z dnia 31 marca 2003r. w
sprawie ustalenia op³at za usuwanie i sk³adowanie sta³ych i

p³ynnych odpadów komunalnych oraz oczyszczanie ulic, placów
i chodników , og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2003r. Nr 30 poz. 702  - og³a-
sza siê pominiêty za³¹cznik do uchwa³y o brzmieniu:

1009

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY OPOLSKIEGO

z dnia  17 czerwca 2003r.

o sprostowaniu b³êdu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr V/57/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 31 marca 2003 r.

WYKAZ   OP£AT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.     Wyszczególnienie                                         Jedn.miary                      Cena
                                                                                         usuwania
                                                                                     odpadów /z³/
                                                                                  brutto z 7 % VAT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Usuwanie sta³ych odpadów
   poj. 110 i 1100                                                         m  sze�æ.                              34,28
2. Op³ata podstawowa + 30%
    jej warto�ci  za rêczny za³adunek                    m sze�æ.                              42,06
   odpadów komunalnych
3. Op³ata podstawowa + 20% jej warto�ci
   za usuwanie odpadów sta³ych  komunalnych
   w trybie dora�nym poza umow¹ w ci¹gu
   7 dni od daty zg³oszenia                              m sze�æ.                          39,98

4. Wywo¿enie odpadów sta³ych pojemnikiem
-    typ      SM-110                                                        m sze�æ.                              3,60
-    typ      PA-1,1                                                          m sze�æ.                            32,10
5. Wywo¿enie odpadów sta³ych kontenerem KP-7
a/ op³ata podstawowa - w ramach zawartej umowy
                                                                    szt.                           122,64
6. Wywóz odpadów p³ynnych                                 m sze�æ.                             11,37
a/ wywóz odpadów p³ynnych + 30% warto�ci
     za wywóz odpadów w trybie dora�nym              m sze�æ.                              14,77
b/ dop³ata za dojazd do kontenera poza
     granicami miasta G³ogówka                                 km                                       0,67

7. Op³ata za miesiêczn¹ dzier¿awê pojemnika
- pojemnik typu SM-110                                                szt.                                      1,43
- pojemnik typu PA-1, l                                                   szt.                                      8,20
- pojemnik typu KP-7                                                      szt.                                     42,60
8. Dop³ata za dojazd do kontrahenta poza
   granicami miasta G³ogówka przy wywozie
   KP-7 oraz odpadów p³ynnych                                    km                                      0,67
9. Op³ata za przyjêcie odpadów komunalnych m sze�æ.                   13,67
    na sk³adowisko
10.Oczyszczanie ulic i chodników                  100 m kw.                   1,44
11.Interwencyjne oczyszczanie ulic i chodników
    poza umow¹ -cena jednostkowa + 100% ceny  100 m kw.              2,89

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pó�n. zm.) i art. 39
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w wo-
jewództwie  (Dz. U. 2001 r.  Nr 80, poz. 872 z pó�n. zm.) zarz¹dza
siê,  co nastêpuje:

§1. 1. Ustanawia siê strefê ochronn¹ dla ujêcia wody pod-
ziemnej z utworów czwartorzêdowych,(nale¿¹cego do Jednost-
ki Wojskowej Nr 2286),  znajduj¹cego siê w kompleksie le�nym
w Nadle�nictwie Olesno w miejscowo�ci  Szumirad, pow. Klucz-
bork.

2. Ujêcie wody stanowi¹ 4 studnie wiercone o g³êboko�ci
od 26,5 do 45,5 m: nr 1 i nr 2 s¹ studniami podstawowymi, nr 3
i nr 4 s¹ studniami awaryjnymi.

§2. 1. Strefê ochronn¹ ujêcia wody dla poszczególnych
studni stanowi¹:

1. tereny ochrony bezpo�redniej:
1) dla studni nr 1 o powierzchni 1200 m2 (sze�ciok¹t o

wymiarach boków 20x20x20x22x20x33m-za³.1.1),
2) dla studni nr 2 o powierzchni 400 m2 (kwadrat o boku

d³ugo�ci 20 m -za³.1.2),
3) dla studni nr 3 o powierzchni 400 m2 (kwadrat o boku

d³ugo�ci 20 m -za³.1.3),
4) dla studni nr 4 o powierzchni 3520 m2 (prostok¹t o

bokach d³ugo�ci 55 x 64 m-za³. 1.4).
2.Teren ochrony po�redniej dla studni nr 1 i nr 2 o po-

wierzchni 149 ha (w przybli¿eniu  prostok¹t o wymiarach 1660 m
x 900 m - za³. 2). (Studnia nr 3 znajduje siê przy granicy terenu
ochrony po�redniej, nr 4 poza jego granic¹).

§3. 1. Na terenie ochrony bezpo�redniej nale¿y:
1) ograniczyæ do niezbêdnych potrzeb przebywanie osób nie-

zatrudnionych przy obs³udze urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru wody,
2) zakazaæ sk³adowania jakichkolwiek materia³ów.
2. Teren ochrony bezpo�redniej nale¿y ogrodziæ i oznako-

waæ tablic¹ zawieraj¹c¹ informacje o ujêciu wody i zakazie wstê-
pu osób nieupowa¿nionych (lokalizacja tablic przy wej�ciu na
teren ochrony bezpo�redniej).
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ROZPORZ¥DZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu

z dnia 22 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujêcia wody podziemnej w miejscowo�ci Szumirad, powiat Kluczbork.

§4.1. Na terenie ochrony po�redniej zabrania siê wykony-
wania robót i czynno�ci powoduj¹cych zmniejszenie przydatno-
�ci ujmowanej wody lub wydajno�ci ujêcia, a w szczególno�ci:

1) wprowadzania �cieków do ziemi i do wód powierzch-
niowych,

2) rolniczego wykorzystania �cieków,
3) przechowywania i sk³adowania odpadów promienio-

twórczych,
4) wydobywania kopalin,
5) lokalizowania zak³adów przemys³owych i ferm chowu

zwierz¹t,
6) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunal-

nych i przemys³owych
7) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych

i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich trans-
portu,

8) mycia pojazdów i urz¹dzeñ mechanicznych,
9) urz¹dzania parkingów i obozowisk,
10) lokalizowania nowych ujêæ wody,
11) lokalizowania cmentarzy i grzebania zw³ok zwierzêcych.
2. Granicê terenu ochrony po�redniej nale¿y oznakowaæ

tablicami informacyjnymi, zgodnie z lokalizacj¹ przedstawion¹
na za³. 2, (9 szt).

§5.  Za³¹cznikami do niniejszego rozporz¹dzenia s¹:
1) za³¹cznik  1.1. - "Plan sytuacyjny studni nr 1."
2) za³¹cznik  1.2. -"Plan sytuacyjny studni nr 2."
3) za³¹cznik  1.3. - "Plan sytuacyjny studni nr 3."
4) za³¹cznik  1 .4. - "Plan sytuacyjny studni nr 4."
5) za³¹cznik  2. - "Mapa sytuacyjna. Granica terenu ochro-

ny po�redniej ujêcia wody dla Jednostki Wojskowej Nr  2286 w
Szumiradzie, powiat  Kluczbork".

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

DYREKTOR
Ryszard Kosierb
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Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c w
zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,  poz. 348 i Nr 158, poz.
1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr
43, poz. 489,  Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz.
1800 i poz. 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135,
poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),  po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 9 kwietnia 2003 r.  Zak³adów Piwowarskich "G³ub-
czyce" S.A. z siedzib¹ w G³ubczycach, posiadaj¹cych statystyczny
numer identyfikacyjny REGON: 530 554 998 , zwanych w dalszej czê-
�ci decyzji Zak³adem w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a

- postanawiam:
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Zak³ad, stano-

wi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okre�laj¹cy projek-

towan¹ efektywno�æ funkcjonowania Zak³adu oraz zmianê warunków
prowadzenia przez ten Zak³ad dzia³alno�ci gospodarczej w pierw-
szym roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego
poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy dla dzia³alno�ci go-
spodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a w wysoko�ci- minus 0,38%,

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego
Xw, o którym mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia  31 maja 2005 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyj-

nego, na wniosek Zak³adów Piwowarskich "G³ubczyce" S.A. z siedzi-
b¹ w G³ubczycach, prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakre-
sie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonej w dniu 18 pa�-
dziernika 2000 r. koncesji na wytwarzanie ciep³a nr WCC/922/1614/N/
3/2000/MJ, w dniu 9 kwietnia 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej
przez ten Zak³ad.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przed-
siêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia-
³alno�ci gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania ciep³a ustalaj¹
taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy - Prawo
energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE nale¿y ustalanie
wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych poprawê efektywno�ci funk-
cjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków pro-
wadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alno�ci gospodarczej.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgro-
madzonej dokumentacji ustalono, ¿e Zak³ad opracowa³ taryfê zgodnie z
zasadami okre�lonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 pa�dziernika
2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96,
poz. 1053), zwanego w dalszej czê�ci "rozporz¹dzeniem taryfowym".

Bazowe ceny skalkulowane zosta³y przez Zak³ad na podstawie
uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alno�ci, zaplanowanych dla
pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych
kosztów poniesionych przez Zak³ad w roku kalendarzowym poprze-
dzaj¹cym pierwszy rok stosowania (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfo-
wego).

Wspó³czynnik korekcyjny, o którym mowa w punkcie 2 rozstrzy-
gniêcia decyzji, ustalony zosta³ adekwatnie do mo¿liwo�ci poprawy
efektywno�ci funkcjonowania Zak³adu oraz stosownie do zmiany wa-
runków prowadzenia przez ten Zak³ad dzia³alno�ci koncesjonowanej
w okresie stosowania taryfy.
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DECYZJA  PREZESA
URZÊDU  REGULACJI  ENERGETYKI

z dnia 10 czerwca 2003 r.

Nr OWR-820/1614-A/9/2003/II/MB

Wspó³czynnik korekcyjny Xw, uwzglêdniony zosta³ w cenach
ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹.

Okres stosowania taryfy, zgodnie z § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia
taryfowego, nie mo¿e byæ d³u¿szy od okresu obowi¹zywania wspó³-
czynnika korekcyjnego Xw.

W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w rozstrzygniêciu.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du Okrêgowego

w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim po-
�rednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946

pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wymaganiom

przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie za-
skar¿onej decyzji i warto�ci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ
wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji w ca³o�ci lub czê�ci (art. 47949

Kodeksu postêpowania cywilnego).

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo-zachod-
niego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki -
ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57,  50-032 Wroc³aw.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust. 4
ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne,
Zak³ad wprowadza taryfê do stosowania nie wcze�niej ni¿ po up³ywie
14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
DYREKTOR

Wincenty Rêkas

Za³¹cznik
do decyzji Prezesa URE

z dnia 10 czerwca 2003 r.
Nr OWR-820/1614-A/9/2003/II/MB

TARYFA DLA CIEP£A

I.  POJÊCIA STOSOWANE W TARYFIE
- ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energe-

tyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr
94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz.
980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr
48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135,
poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424),

- rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Gospo-
darki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em
(Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),

- rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych wa-
runków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu cie-
p³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploata-
cji sieci oraz standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z
2000 r. Nr 72, poz. 845),
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- przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Zak³ady
Piwowarskie "G³ubczyce" S.A. z siedzib¹ w G³ubczycach, prowadz¹ce
dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania ciep³a,

- taryfa - zbiór cen oraz warunków ich stosowania, opracowa-
ny przez sprzedawcê i wprowadzany jako obowi¹zuj¹cy dla okre�lo-
nych w nim odbiorców w trybie okre�lonym ustaw¹,

- odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na podsta-
wie umowy ze sprzedawc¹,

- �ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje
s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

- uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stoso-
wania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci i parametrów no-
�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia na-
le¿no�ci z tytu³u dostarczania ciep³a,

- moc cieplna - ilo�æ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego
do podgrzania okre�lonego no�nika ciep³a lub odebrana od tego no�nika
w ci¹gu godziny,

- zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê najwiêk-
sza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym obiekcie dla
warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹
niezbêdn¹ dla:

a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzymanie
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach
znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w
punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub instala-
cji, zgodnie z okre�lonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaga-
niami technologicznymi,

- warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura powietrza
atmosferycznego okre�lona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizo-
wane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,

- nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez zawarcia
umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym lub niezgodnie z umow¹.

II.  DZIA£ALNO�Æ GOSPODARCZA ZAK£ADÓW ZWI¥ZANA
Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O

Zak³ady prowadz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wy-
twarzania ciep³a na terenie G³ubczyc.

Dzia³alno�æ ta prowadzona jest na podstawie udzielonej przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji na wytwarzanie ciep³a z
dnia 18 pa�dziernika 2000 r. nr WCC/922/1614/N/3/2000/MJ.

III.  PODZIA£ ODBIORCÓW CIEP£A NA GRUPY TARYFOWE
Na podstawie § 10 rozporz¹dzenia taryfowego, w niniejszej

taryfie wyodrêbnia siê jedn¹ grupê taryfow¹, która oznacza odbior-
ców, którym ciep³o dostarczane jest bezpo�rednio ze �ród³a ciep³a sprze-
dawcy.

Wysoko�æ cen

Wyszczególnienie Jednostki
netto brutto*

z³/MW/rok 58 600,00 71 492,00

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 4 883,33 5 957,66

Cena ciep³a z³/GJ 21,42 26,13

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

2,23 2,72

*ceny brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug w wysoko-
�ci 22%.

V.  SPOSÓB OBLICZANIA OP£AT
Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ - pobie-

rana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej
oraz 1/12 ceny za zamówion¹ moc ciepln¹.

Op³ata za ciep³o - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹-
pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci dostarczonego ciep³a, ustalonej
na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego
zainstalowanego w miejscu okre�lonym w umowie sprzeda¿y ciep³a,
oraz ceny ciep³a.

Op³ata za no�nik ciep³a - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w któ-
rym nast¹pi³ pobór no�nika ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci no�nika ciep³a,
ustalonej na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego
zainstalowanego w miejscu okre�lonym w umowie sprzeda¿y ciep³a,
oraz ceny no�nika ciep³a.

VI.  WARUNKI STOSOWANIA CEN
Ustalone w taryfie ceny obowi¹zuj¹ przy zachowaniu standar-

dów jako�ciowych obs³ugi odbiorców okre�lonych w rozdziale 6 roz-
porz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu

pomiarowo- rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne standardów

jako�ciowych obs³ugi odbiorców,
- nielegalnego pobierania ciep³a,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,

stosuje siê odpowiednio postanowienia  rozdzia³u 4 rozporz¹dzenia taryfo-
wego.

Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podstawie cen netto.

VII. WPROWADZANIE ZMIAN CEN
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji Ener-

getyki, jest kierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od daty jej
opublikowania.

Wszyscy odbiorcy ciep³a bêd¹ powiadamiani pisemnie o wpro-
wadzaniu nowych cen z wyprzedzeniem co najmniej   14 dni od daty
planowanego ich wprowadzenia.

IV.  RODZAJE ORAZ WYSOKO�Æ CEN


