
 

 

 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  W O J E W O D Y  

371 – Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/2/10 z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w woje-

wództwie opolskim 1226 

U C H W A Ł A  R A D Y  P O W I A T U  

372 – Rady Powiatu Strzeleckiego Nr XXXVIII/333/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.  

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Strzeleckiego w 2010 roku 1227 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

373 – Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XXXIX/353/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.  

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia 

ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie 1231 

374 – Rady Gminy Komprachcice Nr XXVII/214/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.  

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów  

i akcji przez Wójta Gminy Komprachcice 1233 

375 – Rady Miasta Opola Nr LXII/642/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulic: Wrocławskiej – Józefa Kokota w Opolu 1234 

Z A R Z Ą D Z E N I A :  

376 – Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr 15/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r.  

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu po-

mocy społecznej w roku 2010 1259 

377 – Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr 16/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r.  

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej 

placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2010 1259 

378 – Starosty Opolskiego Nr OR.0135-6/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie 

ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 

w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego 1259 

379 – Starosty Prudnickiego Nr 8/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustale-

nia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy 

społecznej w 2010 r. 1260 

380 – Starosty Prudnickiego Nr 9/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia 

średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce 

opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku w 2010 r. 1260 

  

Nr 24 Opole, dnia 26 lutego 2010 r. 
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P O R O Z U M I E N I A :  

381 – Nr 1/P/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kluczbor-

skim a Powiatem Węgrowskim w sprawie dotacji na realizację zadań z zakre-

su oświaty  1261 

382 – Nr 3/BF/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Gminą Krapkowice  

a Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach w sprawie zorganizowania 

przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb pre-

wencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Gminy 

Krapkowice w roku 2010  1262 

383 – Nr 4/2010 zawarte w dniu 1 lutego 2010 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim  

a Zarządem Powiatu Kluczborskiego w sprawie wykonywania niektórych 

zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i prze-

prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r. 1263 
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ROZPORZĄDZENIE NR 0151/P/2/10 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 16 lutego 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie opolskim 

 

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia  

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 

206) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r.  

Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 171 poz. 

1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz. 1654,  

z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, 

poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964,  

Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052,  

Nr 161, poz. 1278, Nr 219, poz. 1706), zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się kryteria wydawania zezwoleń 

na pracę cudzoziemców na terenie województwa 

opolskiego, co następuje: 

1. Zezwolenie na pracę jest wydawane na 

okres krótszy, niż określony we wniosku, gdy 

pracodawca ubiega się wydanie o zezwolenie dla 

danego cudzoziemca po raz pierwszy. 

2. Okres, na który jest wydawane zezwolenie 

w przypadku określonym w ust. 1, wynosi mak-

symalnie 12 miesięcy. 

3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 nie 

stosuje się gdy wniosek dotyczy: 

1) cudzoziemca, o którym mowa w art. 88 pkt 2 

– 5, art. 88c ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy; 

2) cudzoziemca, o którym mowa w § 2, § 3 

pkt 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-

tyki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r.  

w sprawie określenia przypadków, w których 

zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane 

bez względu na szczegółowe warunki wydawania 

zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. Nr 16, 

poz. 85). 

 

§ 2. Odstępuje się od określenia wykazu zawo-

dów i rodzajów prac, które nie wymagają uzyskania 

informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr P/4/2002 

Wojewody Opolskiego z dnia 26 marca 2002 r.  

w sprawie ustalenia kryteriów wydawania przy-

rzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców  

w województwie opolskim (Dz. Urz. Woj. Op.  

z 2002 r. Nr 24, poz. 376). 

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Wojewoda Opolski 

Ryszard Wilczyński 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/333/10 

 RADY POWIATU STRZELECKIEGO 

 

 z dnia 27 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2010 roku 

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następu-

je: 

 

§ 1.1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelec-

kiego w 2010 roku, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

2. Harmonogram dyżurów aptek w Strzelcach 

Opolskich w 2010 roku stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Strzeleckiego.  

 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od opublikowania.  

 

Przewodniczący Rady 

Henryk Bartoszek 
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Załącznik nr 1 

 do uchwały Nr XXXVIII/333/10 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH 

NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO NA 2010 ROK 

 

 

 
Adres apteki Nazwa apteki 

Czynna 

Poniedziałek-piątek Sobota Niedziela i święta 

1.  
47-180 Izbicko 

Powstańców Śl. 
"Vademecum" 8.00-18.00 -------- -------- 

2.  
47-133 Jemielnica 

Nowa Kolonia 14 
"Ewa" 8.00-18.00 8.00-13.00 ---------- 

3.  
47-110 Kolonowskie 

Leśna 6 a 
„Farma-Medyka” 8.00-18.00 8.00-14.00 ---------- 

4.  
47-110 Kolonowskie 

Leśna 6 

„W Ośrodku 

Zdrowia” 
8.00-18.00 8.00-14.00 ---------- 

5.  
47-150 Leśnica 

Plac Narutowicza 2 
„Pod lipami” 8.00-17.00 9.00-13.00 Pełni pogotowie pracy 

6.  
47-100 Strzelce Op. 

ul. Ks. Wajdy 6 
"Flos" 8.00-18.00 8.00-13.00 

Zgodnie z harmonogramem 

dyżurów opracowanym przez 

apteki 

7.  
47-100 Strzelce Op. 

Rynek 1 
"Malwa" 9.00-17.00 9.00-13.00 

Zgodnie z harmonogramem 

dyżurów opracowanym przez 

apteki 

  

Lp 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 24 – 1228 – Poz. 372 

 

 

8.  
47-100 Strzelce Op. 

Rynek 2 
"Pod Ratuszem" 8.00-19.00 8.00-13.00 

Zgodnie z harmonogramem 

dyżurów opracowanym przez 

apteki 

9.  
47-100 Strzelce Op. 

Żeromskiego 9 
"Pod Słońcem" 8.00-19.00 8.00-14.00 

Zgodnie z harmonogramem 

dyżurów opracowanym przez 

apteki 

10.  
47-100 Strzelce Op. 

Jordanowska 1a 
"Vita" 8.00-19.00 9.00-13.00 

Zgodnie z harmonogramem 

dyżurów opracowanym przez 

apteki 

11.  
47-100 Strzelce Op. 

Osiedle Piastów Śl. 

Mgr W. 

Urbanowicz 
8.30-18.30 9.00-13.00 

Zgodnie z harmonogramem 

dyżurów opracowanym przez 

apteki 

12.  
47-100 Strzelce Op. 

Marka Prawego 7 
"Centrum" 9.00-21.00 9.00-14.00 

Zgodnie z harmonogramem 

dyżurów opracowanym przez 

apteki 

13.  
47-100 Strzelce Op. 

ul. Marka Prawego 9 
„Alga” 8.00-19.00 8.00-13.00 

Zgodnie z harmonogramem 

dyżurów opracowanym przez 

apteki 

14.  
47-143 Ujazd 

Plac 1-go Maja 
"Pod Witrażem" 8.30-17.30 9.00-12.00 Pełni pogotowie pracy 

15. 
47-120 Zawadzkie 

Opolska 70 
„Nowa” 8.30-20.00 8.00-14.00 

16.00-17.00 

 (zamiennie z Apteką przy  

ul. Dworcowej, i „Awos”). 

16. 
47-120 Zawadzkie 

Dworcowa 6 

Przedsiębiorstwo 

Zaopatrzenia 

Farmaceutycznego 

CEFARM-

WARSZAWA S.A. 

Apteka 01-301 

8.00-20.00 8.00-14.00 

16.00-17.00 

 (zamiennie z Apteką „Nowa” 

i „Awos”). 

17. 
47-120 Zawadzkie 

ul. Opolska 34 
„Awos” 8.00-20.00 8.00-14.00 

16.00-17.00 

 (zamiennie z Apteką przy  

ul. Dworcowej  

i Apteką „Nowa”). 

18. 

47-134 Błotnica 

Strzelecka 

Centawska 2 

Punkt Apteczny 

„PRO-VITA” 
8.30-16.30 8.00-12.00 --------- 

19. 
47-175 Kadłub 

Młyńska 2 

Punkt Apteczny 

„Berni” 
8.00-16.00 --------- --------- 

20 
47-126 Kielcza 

Opolska 3 

Punkt Apteczny 

„AWOS” 
8.30-18.00 8.30-12.30 --------- 

21 
47-100 Rozmierz 

Kościelna 1 

Punkt Apteczny 

„Berni” 

Poniedziałek, Środa, 

Piątek 8.00-16.00 

Wtorek, Czwartek 

12.00-18.00 

---------- ---------- 
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UCHWAŁA NR XXXIX/353/09 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

 

 z dnia 21 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,  

ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu  

dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie. 

Na podstawie art 191 ust. 2 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104  

z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zminami) Rada 

Miejska w Głubczycach uchwala co następuje: 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 24 – 1232 – Poz. 373 

 

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz osta-

teczne terminy ich wykonania: 

 

Dział  Roz-

dział  

Nazwa zadania  Termin wykona-

nia  

010 01010 - opracowanie dokumentacji budowy wodociągu  w miejscowości 

Nowe Sady 

czerwiec 2010 r. 

010 01095 - opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania centrum 

wsi Debrzyca  

 - wykonanie instalacji ogrzewania gazowego na świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Gołuszowice 

czerwiec 2010 r. 

600 60016 - monitoring wizyjny  

 - dofinansowanie projektu obwodnicy Głubczyc  

 - remont drogi w Radynii 

czerwiec 2010 r. 

700 70005 -remont lokali ul. Kochanowskiego 10  w Głubczycach czerwiec 2010 r. 

710 71004 - miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego „ferma wiatro-

wa” Zawiszyce 

czerwiec 2010 r. 

710 71035 - opracowanie dokumentacji na budowę kolumbarium na cmentarzu 

komunalnym w Głubczycach 

czerwiec 2010 r. 

750 75023 - wymiana stolarki okiennej, wykonanie prac remontowych pomiesz-

czen biurowych oraz  wykonanie i montaż mebli biurowych w Urzę-

dzie Miejskim w Głubczycach 

czerwiec 2010 r. 

801 80101 - wymiana stolarki okiennej w Szkole  Podstawowej w Grobnikach kwiecień 2010 r. 

900 90004 - opracowanie dokumentacji na prace  zabezpieczające przy zabytku - 

fragment  murów obronnych na Placu Zwycięstwa  w Głubczycach 

czerwiec 2010 r. 

921 92120 - opracowanie PT terenów poddanych  rewitalizacji czerwiec 2010 r. 

926 92601 - zakup kontenerów do miejscowości Zopowy czerwiec 2010 r. 

 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków na zadania, o których mowa w § 1: 

 

Dział  Rozdział  §  Nazwa zadania Kwota 

010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  45.000,00  

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi 45.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 45.000,00 

010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  15.385,00  

 01095  Pozostała działalność 15.385,00 

  4300 zakup usług pozostałych 10.000,00 

  4270 zakup usług remontowych 5.385,00 

600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  418.000,00  

 60016  Drogi publiczne gminne 418.000,00 

  4270 zakup usług remontowych 50.000,00 

  6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 

  6630 dotacje celowe przekazane do sam. województwa 268.000,00 

700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA  80.000,00  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80.000,00 

  4270 zakup usług remontowych 80.000,00 

710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  50.000,00  

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 50.000,00 

710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  9.500,00  

 71035  Cmentarze 9.500,00 

  4300 zakup usług pozostałych 9.500,00 
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750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA  230.000,00  

 75023  Urzędy gmin 230.000,00 

  6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230.000,00 

801    OŚWIATA I WYCHOWANIE  66.000,00  

 80101  Szkoły Podstawowe 66.000,00 

  4270 zakup usług remontowych 66.000,00 

900    GOSP. KOM. I OCHRONA ŚRODOWISKA  3.416,00  

 90004  utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.416,00 

  4300 zakup usług pozostałych 3.416,00 

921    KULTURA I OCH. DZIEDZICTWA NAROD.  129.000,00  

 92120  ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 129.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 129.000,00 

926    KULTURA FIZYCZNA I SPORT  60.000,00  

 92601  obiekty sportowe 60.000,00 

  6060 wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych 60.000,00 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głubczyc z obowiązkiem złożenia spra-

wozdania z jej wykonania łącznie z informacją  

o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za 

2010 rok.  

 

§ 4.1) Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.  

 

 

2) Uchwała podlega podaniu do publicznej 

wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach 

ogłoszeń Urzędu oraz ogłoszenie w prasie lokal-

nej, a nadto w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego.  

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

Kazimierz Naumczyk 
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UCHWAŁA NR XXVII/214/10 

 RADY GMINY KOMPRACHCICE 

 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji  

przez Wójta Gminy Komprachcice 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. g 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 147, poz. 1241) Rada Gminy 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia 

udziałów i akcji:  

1. Wójt Gminy może wnosić wkłady pieniężne 

celem pokrycia podwyższonego kapitału zakła-

dowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji 

w spółkach z udziałem Gminy Komprachcice,  

w ramach kwot przewidzianych na ten cel w bu-

dżecie gminy;  

2. Wójt Gminy może wnosić wkłady niepienięż-

ne celem pokrycia podwyższonego kapitału zakła-

dowego i objęcia z tego tytułu udziałów i akcji  

w spółkach z udziałem Gminy po uzyskaniu pozy-

tywnej opinii Rady Gminy Komprachcice.  

 

§ 2. Ustala się następujące zasady zbywania 

udziałów i akcji:  

1. Wójt Gminy może zbywać udziały lub akcje 

w spółkach z udziałem Gminy po uzyskaniu pozy-

tywnej opinii Rady Gminy Komprachcice;  

2. Zbywanie udziałów lub akcji następuje 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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§ 3. Ustala się następujące zasady cofania 

udziałów i akcji:  

1. Wójt Gminy może cofać udziały lub akcje w 

spółkach z udziałem Gminy po uzyskaniu pozy-

tywnej opinii Rady Gminy Komprachcice;  

2. Cofanie udziałów lub akcji następuje po-

przez ich umorzenie zgodnie z postanowieniami 

kodeksu spółek handlowych.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Antoni Wencel 
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UCHWAŁA NR LXII/642/10 

RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:  

Wrocławskiej – Józefa Kokota w Opolu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  

z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  

Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, 

Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420,  

Nr 157 poz. 1241), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r.  

Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 

poz. 1413) oraz w związku z Uchwałą  

Nr XXXVI/381/08 Rady Miasta Opola z dnia  

25 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocław-

skiej – Józefa Kokota w Opolu, po stwierdzeniu 

zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Opola Rada Miasta Opola uchwala, co 

następuje: 

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE  

 

Rozdział 1 

Ustalenia wprowadzające  

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego w rejonie ulic: Wro-

cławskiej – Józefa Kokota w Opolu zwany dalej 

planem.  

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek 

planu, stanowiący załącznik nr 1.  

3. Załącznikami do uchwały są:  

1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące 

załącznik nr 2;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3.  

4. Ustalenia obejmujące obowiązkowy przed-

miot planu, określony w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym, ujęte są w postaci:  

1) przepisów ogólnych zawierających:  

a) ustalenia wprowadzające, określające za-

kres spraw regulowanych uchwałą i zawierające 

objaśnienia użytych terminów i pojęć,  

b) ustalenia wspólne, odnoszące się do posta-

nowień wspólnych dla wszystkich lub większości 

terenów, wyznaczonych w obszarze objętym 

granicami planu;  

2) przepisów szczegółowych, odnoszących się 

do poszczególnych terenów wyznaczonych w ob-

szarze objętym granicami planu.  
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5. Ustalenia określone w ust. 4 obowiązują 

łącznie.  

 

§ 2. Granice obszaru objętego planu, przed-

stawione na rysunku, stanowią: od północy – 

ulica Wrocławska, od wschodu – ulica B. Domań-

skiego, od południa – ulica Józefa Kokota i od 

zachodu – teren istniejącego cmentarza komunal-

nego przy ulicy Cmentarnej oraz tereny zabudowy 

usługowo-magazynowej przy ulicy Zbożowej.  

 

§ 3.1. Ilekroć jest mowa o:  

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-

szą uchwałę Rady Miasta Opola;  

2) planie – należy przez to rozumieć przepisy 

zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem 

planu;  

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć 

rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  

4) przepisach szczególnych i odrębnych – na-

leży przez to rozumieć przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia  

w dysponowaniu terenem, wynikające z prawo-

mocnych decyzji administracyjnych;  

5) terenie – należy przez to rozumieć teren, 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem, w obszarze które-

go obowiązują odpowiednie ustalenia;  

6) przeznaczeniu terenu – rozumie się przez to 

kategorie form zagospodarowania, działalności 

lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są 

dopuszczalne w danym terenie;  

7) obowiązującej linii zabudowy – należy przez 

to rozumieć linię, wzdłuż której należy sytuować 

budynki oraz określone w ustaleniach planu ro-

dzaje budowli naziemnych nie będące liniami 

przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, 

uwzględniając możliwość przekroczenia linii ele-

mentem budynku o powierzchni nie większej niż 

25% płaszczyzny budynku przylegającej do obo-

wiązującej linii zabudowy, nie więcej niż na odle-

głość 1,5 m;  

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 

przez to rozumieć linię, ograniczającą obszar, na 

którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 

określonych w ustaleniach planu rodzajów bu-

dowli naziemnych nie będących liniami przesyło-

wymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając 

możliwość przekroczenia linii elementem budynku 

o powierzchni nie większej niż 25% płaszczyzny 

budynku przylegającej do obowiązującej linii za-

budowy, nie więcej niż na odległość 1,5 m;  

9) dominancie przestrzennej - należy przez to 

rozumieć obiekt budowlany, który koncentruje 

uwagę obserwatora w pewnym obszarze i nie 

przekracza 15 m wysokości;  

10) akcencie architektonicznym – należy przez 

to rozumieć część obiektu budowlanego lub 

obiekt małej architektury, który koncentruje uwa-

gę obserwatorów w najbliższym jego otoczeniu;  

11) wysokości budynku od poziomu terenu do 

kalenicy dachu – należy przez to rozumieć wyso-

kość budynku mierzoną od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku lub jego 

części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 

do kalenicy dachu;  

12) przejściu bramowym – należy przez to ro-

zumieć wydzielone w budynku przejście piesze 

lub pieszo-jezdne łączące ulicę z wnętrzem blo-

kowym;  

13) powierzchni biologicznie czynnej – należy 

przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę po-

wierzchniową na terenie działki budowlanej,  

a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropo-

dachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m 

urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 

podłożu zapewniającym im naturalną wegetację.  

2. Ilekroć jest mowa o przeznaczeniu terenu na:  

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 

należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, 

zawierające 3 lub więcej mieszkań albo zespół 

takich budynków wraz z obiektami towarzyszą-

cymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;  

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  

z usługami – należy przez to rozumieć, że teren 

może być przeznaczony na zabudowę mieszka-

niową wielorodzinną, zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną z usługami lub usługi, z zastrzeże-

niem ustaleń przepisów szczegółowych;  

3) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną sze-

regową – należy przez to rozumieć lokalizację 

zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

w układzie szeregowym;  

4) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

wolnostojącą – należy przez to rozumieć jeden 

budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół 

takich budynków wraz z obiektami towarzyszą-

cymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;  

5) usługi – należy przez to rozumieć usługi 

handlu detalicznego, usługi gastronomii usługi 

obsługi ludności i przedsiębiorstw;  

6) usługi handlu detalicznego – należy przez to 

rozumieć obiekty, w których prowadzi się sprze-

daż detaliczną wszelkich towarów z wyłączeniem 

sprzedaży paliw do pojazdów mechanicznych;  

7) usługi gastronomii – należy przez to rozu-

mieć restauracje, bary, kawiarnie, herbaciarnie, 

puby, winiarnie, cukiernie;  

8) usługi kultury – należy przez to rozumieć 

muzea, kościoły, galerie i wystawy, kluby mu-

zyczne, literackie, czytelnie, biblioteki, domy kul-

tury, świetlice itp. oraz obiekty kultu religijnego, 

takie jak kościoły wraz z obiektami administracji  

i uzupełniających funkcji towarzyszących;  
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9) usługi administracji – należy przez to rozu-

mieć obiekty organów administracji państwowej, 

rządowej i samorządowej wraz z obiektami towa-

rzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich ob-

sługą oraz działalność w zakresie obrony narodo-

wej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych  

i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;  

10) usługi oświaty – należy przez to rozumieć 

publiczne i prywatne przedszkola, szkoły, ośrodki 

szkolno-wychowawcze oraz usługi nauki, zlokali-

zowane na wydzielonych działkach, zagospoda-

rowanych z dużym udziałem zieleni wraz z obiek-

tami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi  

z ich obsługą;  

11) usługi opieki zdrowotnej – należy przez to 

rozumieć szpitale, przychodnie, poradnie medycz-

ne, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz żłobki wraz 

z obiektami towarzyszącymi, zlokalizowane na 

wydzielonych działkach;  

12) usługi pogrzebowe – należy przez to ro-

zumieć zakłady pogrzebowe, przedsiębiorstwa 

pogrzebowe, kostnice, spopielarnie, krematoria;  

13) usługi sportu i rekreacji – należy przez to ro-

zumieć kryte obiekty sportowe i rekreacyjne oraz 

terenowe urządzenia sportowe, wraz z obiektami 

towarzyszącymi;  

14) usługi obsługi komunikacji – należy przez 

to rozumieć stacje paliw, warsztaty samochodo-

we, stacje diagnostyczne, myjnie samochodowe 

oraz bazy transportowe wraz z obiektami towa-

rzyszącymi;  

15) usługi z zakresu obsługi ludności lub 

przedsiębiorstw – należy przez to rozumieć dzia-

łalność związaną z obsługą nieruchomości, wyna-

jem i wypożyczanie, usługi projektowe lub ba-

dawcze, działalność prawniczą, notarialną, ra-

chunkowość, działalność związaną z pośrednic-

twem finansowym, doradztwo, badanie rynku  

i opinii publicznej, działalność informatyczną, po-

średnictwo, działalność w zakresie reklamy lub 

informacji, drobne usługi np.: fotografia, poligra-

fia, gabinety kosmetyczne, fryzjerstwo, pralnia, 

szewc naprawa artykułów przeznaczenia osobi-

stego i użytku domowego itp., działalność biur  

i agencji turystycznych, usługi przewodnickie, 

informacja turystyczna, działalność usługowa 

mająca na celu zapewnienie komfortu fizycznego, 

działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, 

prowadzenie kursów i szkoleń, siedziby związków 

zawodowych i gospodarczych, stowarzyszeń  

a także działalność firm pocztowych i telekomu-

nikacyjnych;  

16) działalność usługowo-produkcyjną – nale-

ży przez to rozumieć działalność związaną ze 

sprzedażą, naprawą, wytwórstwem wszelkich 

towarów, usługi handlu detalicznego, oraz usługi 

z zakresu obsługi ludności lub przedsiębiorstw;  

17) zieleń urządzoną – należy przez to rozu-

mieć zagospodarowanie zielenią niską i wysoką,  

z przewagą zieleni wysokiej wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi, takimi jak place zabaw, ścieżki 

piesze i rowerowe, obiekty małej architektury;  

18) ciąg pieszy – należy przez to rozumieć 

część drogi przeznaczonej do ruchu pieszych;  

19) ciąg pieszo-rowerowy – należy przez to 

rozumieć drogę dla pieszych i dla rowerów, na 

której w przypadku niewydzielenia ścieżki rowe-

rowej pieszy korzysta z całej szerokości drogi  

i ma pierwszeństwo przed rowerem;  

20) ciąg pieszo-jezdny – należy przez to rozu-

mieć ulicę w strefie zamieszkania, bez wyodręb-

nionej jezdni i chodników, o nawierzchni rozbie-

ralnej.  

3. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć 

zgodnie z:  

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-

dowlane;  

3) przepisami wykonawczymi do wyżej wy-

mienionych ustaw oraz ustaw związanych z pla-

nowaniem przestrzennym i przepisami wykonaw-

czymi do nich.  

 

§ 4.1. Na rysunku planu obowiązującymi usta-

leniami są:  

1) oznaczenia ogólne:  

a) granice obszaru objętego planem miejsco-

wym,  

b) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-

nia;  

2) elementy kompozycji:  

a) obowiązujące linie zabudowy,  

b) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

c) dominanty przestrzenne,  

d) akcenty architektoniczne,  

e) przejścia bramowe;  

3) oznaczenia przeznaczenia terenów;  

4) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska 

kulturowego i przyrodniczego:  

a) obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabyt-

ków,  

b) obiekty i obszary zabytkowe do zachowa-

nia,  

c) granice stanowisk archeologicznych wraz  

z numerem stanowiska,  

d) drzewostan istniejący do zachowania;  

5) symbole określające ciągi piesze i pieszo-

rowerowe na obszarze jednostek terenowych 

oraz w liniach rozgraniczających ulic.  

2. Nie wymienione w ust. 1, pozostałe ele-

menty rysunku, mają charakter informacyjny.  
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Rozdział 2 

Ustalenia wspólne  

 

§ 5. Ustala się ogólne zasady ochrony i kształ-

towania ładu przestrzennego, obowiązujące na 

obszarze opracowania planu:  

1) ochrona alei łączącej Kościół p.w. św. Mi-

chała z Cmentarzem Komunalnym, obejmująca:  

a) pielęgnację i uzupełnianie istniejącego szpa-

leru drzew,  

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  

2) ochrona dominant przestrzennych i akcen-

tów architektonicznych obejmująca:  

a) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej w promie-

niu 10 m od dominanty lub akcentu architekto-

nicznego,  

b) zakaz umieszczania tablic reklamowych  

w promieniu 10 m od dominanty lub akcentu 

architektonicznego,  

3) dla terenów oznaczonych symbolami 26UA, 

33UH, 34UH, 35UH zaleca się opracowanie jed-

nolitego projektu architektonicznego.  

 

§ 6. Ustala się ogólne zasady ochrony środo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowią-

zujące na obszarze opracowania planu:  

1) ograniczenie uciążliwości wynikającej z pro-

wadzenia działalności inwestycyjnej na obszarze 

objętym planem do granic działki, jaką ona zajmuje;  

2) stosowanie do celów grzewczych i techno-

logicznych, przyjaznych dla środowiska nośników 

energii;  

3) ze względu na położenie w zasięgu Głów-

nych Zbiorników Wód Podziemnych: nr 335 

Krapkowice – Strzelce Opolskie, nr 336 Niecka 

Opolska, nr 333 Opole – Zawadzkie – Obszaru 

Najwyższej Ochrony, obowiązują ustalenia § 11 

ust. 3, ust. 4 i ust. 9 uchwały;  

4) dla istniejącego drzewostanu do zachowa-

nia obowiązują następujące ustalenia:  

a) konserwacja, odtwarzanie i uzupełnianie 

ubytków szpaleru tymi samymi gatunkami drzew,  

b) zakaz wycinania istniejącego zadrzewienia,  

c) dopuszcza się wycinanie drzew i zakrze-

wień, jeśli powodują zagrożenie życia, mienia lub 

bezpieczeństwa użytkowania ulic albo uniemożli-

wiają realizację nowych ulic wskazanych niniej-

szym planem;  

5) w odległości 50 m od granicy cmentarza 

obowiązują następujące ustalenia:  

a) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,  

b) zakaz lokalizacji obiektów służących pro-

dukcji i przechowywaniu żywności,  

c) zakaz lokalizacji ujęć wodnych;  

6) tereny wyznaczone na rysunku planu, prze-

znaczone:  

a) na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

(MW), jednorodzinną szeregową (MNs), jednoro-

dzinną wolnostojącą (MNw) wskazuje się jako 

przyporządkowane terenom „pod zabudowę 

mieszkaniową” z dopuszczalnym poziomem hała-

su określonym w przepisach odrębnych,  

b) na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  

z usługami (MW/U), mieszkaniową jednorodzinną 

z usługami (MN/U), usługi wraz z zabudową 

mieszkaniową wielorodzinną (U/MW) wskazuje 

się jako przyporządkowane terenom „na cele 

mieszkaniowo – usługowe” z dopuszczalnym 

poziomem hałasu określonym w przepisach od-

rębnych,  

c) na usługi oświaty (UO) wskazuje się jako 

przyporządkowane terenom „pod budynki zwią-

zane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci  

i młodzieży” z dopuszczalnym poziomem hałasu 

określonym w przepisach odrębnych,  

d) na usługi sportu i rekreacji (US), zieleń 

urządzoną (ZP) wskazuje się jako przyporządko-

wane terenom „na cele rekreacyjno – wypoczyn-

kowe” z dopuszczalnym poziomem hałasu okre-

ślonym w przepisach odrębnych.  

 

§ 7. Ustala się ogólne zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-

ry współczesnej:  

1) dla obiektów wpisanych do rejestru zabyt-

ków, oznaczonych na rysunku planu, wszelkie 

prace budowlane wymagają pozwolenia Opol-

skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

2) dla obiektów zabytkowych do zachowania, 

pokazanych na rysunku planu, wszelkie prace 

budowlane oraz zmiana funkcji wymagają uzgod-

nienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków;  

3) w obrębie stanowisk archeologicznych, po-

kazanych na rysunku planu, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

a) wymóg uzgadniania wszelkich zamierzeń 

inwestycyjnych z Opolskim Wojewódzkim Kon-

serwatorem Zabytków,  

b) wykonywanie ewentualnych prac ziemnych 

w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie stano-

wisk archeologicznych jedynie po przeprowadze-

niu ratowniczych badań archeologicznych za ze-

zwoleniem konserwatorskim na prace archeolo-

giczne i wykopaliskowe.  

 

§ 8. Ustala się ogólne wymagania wynikające 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w 

liniach rozgraniczających ulic z wyjątkiem urzą-

dzeń technicznych ulic związanych z utrzyma-

niem i obsługą ruchu;  

2) zakaz umieszczania od strony terenów pu-

blicznych na elewacjach budynków tablic rekla-

mowych nie związanych bezpośrednio z przezna-

czeniem obiektu lub jego części;  
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3) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamo-

wych i informacyjnych instytucji oraz szyldów 

sklepów i przedsiębiorstw:  

a) w rejonie wejścia lub w miejscach związa-

nych z witryną,  

b) na terenach: 37 AG, 38 AG, 39 AG, 40 AG, 

41 AG, 42 AG, 43 AG.  

 

§ 9. Ustala się następujące parametry i wskaźni-

ki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu obowiązujące na obszarze opracowania pla-

nu:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia-

łek 60% powierzchni działki, o ile ustalenia 

szczegółowe nie stanowią inaczej;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

50% powierzchni działki, o ile ustalenia szczegó-

łowe nie stanowią inaczej;  

3) dachy strome, wielospadowe o jednako-

wym kącie nachylenia połaci w przedziale od 30-

45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązo-

wego lub grafitowego, o ile ustalenia szczegóło-

we nie stanowią inaczej;  

4) dopuszcza się dachy mansardowe o innych 

nachyleniach połaci niż określone w pkt 3;  

5) kalenicowe usytuowanie budynku, o ile 

ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;  

6) dopuszcza się lokalizację usług handlu, ga-

stronomii, opieki zdrowotnej i obsługi ludności lub 

przedsiębiorstw w zabudowie mieszkaniowej jed-

norodzinnej pod warunkiem wyznaczenia parkingu 

w granicach zajmowanej działki, przyjmując 

wskaźnik 30 miejsc parkingowych na 1000 m2.  

 

§ 10. Na obszarze objętym planem nie ma te-

renów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 

w tym:  

1) terenów górniczych;  

2) terenów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi;  

3) terenów zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych.  

 

§ 11.1. Ustala się ogólne zasady zagospoda-

rowania terenu w zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej:  

1) sytuowanie wszystkich liniowych elemen-

tów infrastruktury technicznej, towarzyszących 

urządzeń i przyłączy do poszczególnych obiektów 

pod ziemią z wyjątkiem tych, dla których wyzna-

czono odrębne tereny;  

2) lokalizacja urządzeń infrastruktury technicz-

nej w liniach rozgraniczających ulic w chodni-

kach, zieleńcach i poboczach za zgodą zarządcy 

drogi i w oparciu o przepisy odrębne;  

3) w uzasadnionych względami technicznymi 

przypadkach, dopuszcza się sytuowanie linio-

wych elementów infrastruktury technicznej pod 

jezdniami;  

4) w uzasadnionych względami technicznymi 

bądź bezpieczeństwa przypadkach, dopuszcza się 

usytuowanie wybranych elementów sieci poza 

liniami rozgraniczającymi ulic, pod warunkiem 

zachowania odległości określonej w przepisach 

szczególnych od linii zabudowy obiektów budow-

lanych istniejących i projektowanych;  

5) w uzasadnionych względami technicznymi 

sytuacjach dopuszcza się lokalizację naziemnych 

kubaturowych urządzeń infrastruktury technicz-

nej, np. trafostacji jako obiektów wbudowanych 

w granicach poszczególnych terenów, przezna-

czonych na inne funkcje;  

6) w przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istniejącymi elementami infrastruktury 

technicznej nakazuje się je przenieść lub odpo-

wiednio zmodyfikować po uzgodnieniu i na wa-

runkach określonych przez właściwego admini-

stratora sieci;  

7) uzyskanie warunków technicznych od wła-

ściwych administratorów sieci dla wszystkich 

inwestycji i zmian w zakresie infrastruktury wy-

magają uzyskania.  

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1) zaopatrzenie istniejącej i nowej zabudowy 

w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągo-

wej, po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o rurociągi w ulicach: Wrocławskiej i Domańskie-

go oraz połączeniu wodociągu w układ pierście-

niowy z istniejącym układem sieci w ulicach: Ko-

kota i Cmentarnej;  

2) nowe odcinki sieci wodociągowej należy 

wykonać o przekrojach zabezpieczających po-

trzeby przeciwpożarowe oraz wyposażyć w hy-

dranty zewnętrzne.  

3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwia-

nia ścieków bytowych, komunalnych i przemy-

słowych ustala się:  

1) dla istniejącej i planowanej zabudowy od-

prowadzanie ścieków bytowych i komunalnych 

poprzez zbiorową kanalizację sanitarną w syste-

mie grawitacyjnym do istniejącego układu miej-

skiej kanalizacji sanitarnej w ulicy Partyzanckiej;  

2) w przypadku odprowadzania ścieków prze-

mysłowych o składzie przekraczającym dopusz-

czalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, 

instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszcza-

jących ścieki, przed wprowadzeniem do systemu 

komunalnego;  

3) do czasu podłączenia istniejącej i projekto-

wanej zabudowy do miejskiej kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza się lokalizację indywidualnych 

urządzeń do gromadzenia ścieków jako obiektów 

tymczasowych – szczelnych zbiorników wybie-

ralnych – posiadających zapewnienie wywozu  
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i oczyszczania na terenie istniejącej oczyszczalni 

ścieków dla miasta Opola;  

4) zakaz odprowadzania ścieków do wód po-

wierzchniowych, gruntowych oraz gruntu.  

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 

i drenażowych ustala się:  

1) wyposażenie: budynków, dojazdów o utwar-

dzonej nawierzchni, w system kanalizacji deszczo-

wej i powiązanie z miejskim układem kanalizacji 

deszczowej lub z systemem odprowadzenia wód 

powierzchniowych na warunkach określonych  

w pozwoleniu wodno-prawnym;  

2) odprowadzenie wód opadowych z terenu: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po 

uprzednim oczyszczeniu, do miejskiego systemu 

kanalizacji deszczowej lub do systemu odprowa-

dzenia wód powierzchniowych na warunkach 

określonych w pozwoleniu wodno-prawnym;  

3) w przypadku odprowadzania z terenu cmenta-

rza wód opadowych i drenażowych o składzie prze-

kraczającym dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń, instalowanie niezbędnych urządzeń 

podczyszczających/neutralizujących ścieki, przed 

wprowadzeniem do systemu komunalnego lub do 

wód powierzchniowych;  

4) na terenach zabudowy jednorodzinnej do-

puszcza się zagospodarowanie wód opadowych 

w obrębie działki;  

5) rozwiązania odprowadzania wód opado-

wych z wykorzystaniem istniejącego systemu 

melioracji prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą 

urządzeń melioracyjnych.  

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:  

1) zaopatrzenie w gaz ziemny, dla nowych od-

biorców, z istniejącej infrastruktury gazowej po jej 

niezbędnej rozbudowie, w oparciu o gazociągi 

niskiego ciśnienia w ulicy Domańskiego oraz ga-

zociąg średniego ciśnienia i stacji redukcyjnej IIº 

„Wrocławska” przy ulicy Wrocławskiej;  

2) budowa sieci i przyłączenie odbiorców po 

spełnieniu warunków technicznych;  

3) dopuszcza się lokalne i indywidualne zaopa-

trzenie w gaz płynny.  

6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 

ustala się:  

1) dostawa ciepła, dla nowych odbiorców  

z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego 

niezbędnej rozbudowie w oparciu o istniejącą sieć 

wysokoparametrową w ulicach: Wrocławskiej  

i Cmentarnej;  

2) budowa sieci i przyłączenie odbiorców po 

spełnieniu warunków technicznych;  

3) dopuszcza się ogrzewanie obiektów z in-

dywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych 

na paliwach gazowych i płynnych, energii elek-

trycznej oraz odnawialnej, nie powodujących po-

nadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza;  

4) dopuszcza się pozostawienie istniejących 

indywidualnych źródeł ciepła opartych na pali-

wach stałych do czasu ich modernizacji.  

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną obowiązują następujące ustalenia:  

1) system zasilania elektroenergetycznego 

oparty o istniejące i planowanie linie elektroener-

getyczne średniego napięcia 15 kV oraz istniejące 

i planowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV  

o docelowym zapotrzebowaniu mocy szczytowej 

dla planowanej zabudowy 2,1 MW;  

2) utrzymuje się przebieg istniejących linii elek-

troenergetycznych średniego napięcia 15 kV;  

3) utrzymuje się istniejącą stację transformato-

rową RE2-S293;  

4) wyznacza się 7 nowych stacji transformato-

rowych typu kablowego 15/0,4 kV.  

8. W zakresie sieci teletechnicznych ustala się:  

1) utrzymuje się przebieg sieci teletechnicz-

nych istniejących;  

2) prowadzenie linii sieci teletechnicznych – 

łączności, telekomunikacji i telewizji kablowej 

jako podziemne w wydzielonej kanalizacji lub 

bezpośrednio w gruncie tylko jako przyłącza do 

obiektów budowlanych.  

9. W zakresie gospodarowania odpadami usta-

la się:  

1) systematyczny wywóz odpadów na zorga-

nizowane miejskie wysypisko odpadów komunal-

nych;  

2) do czasu wywozu odpadów na wysypisko 

przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach 

znajdujących się przy poszczególnych posesjach.  

 

§ 12. Wszystkie tereny mogą być tymczaso-

wo użytkowane w sposób dotychczasowy, pod 

warunkiem udostępnienia części gruntów dla 

realizacji dojazdów i uzbrojenia.  

 

§ 13. Ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszyst-

kich terenów w wysokości 0%.  

 

DZIAŁ II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

 

§ 14.1. Na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem 1 MW/U, przeznaczonym na 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługa-

mi w parterach, obowiązują następujące ustale-

nia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) przeznaczenie co najmniej połowy powierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleń urządzoną;  

3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości:  
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a) 10 m od linii rozgraniczających tereny  

64 KDL, 70 KDD,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej teren 76 KDX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

6) poziom parteru na wysokości do 0,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysokość budynku 15 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza do 1,5 m;  

9) usytuowanie przejścia bramowego i akcentu 

architektonicznego w ścianie frontowej budynku, 

jak na rysunku planu;  

10) wymaga się organizacji miejsc postojo-

wych, przyjmując następujące minimalne wskaź-

niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów podziemnych,  

b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów terenowych otwartych;  

11) lokalizacja usług handlu, gastronomii, 

opieki zdrowotnej i obsługi ludności lub przedsię-

biorstw w parterze budynku;  

12) lokalizacja minimum 10 miejsc postojo-

wych:  

a) prostopadłych do ulicy 70 KDD,  

b) wzdłuż ulicy 64 KDL;  

13) zakaz lokalizacji garaży i budynków go-

spodarczych wolnostojących.  

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MW/U, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną z usługami w parte-

rach, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczającej teren 70 KDD,  

b) 6 m od linii rozgraniczających tereny 75 KDX, 

76 KDX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

6) poziom parteru na wysokości do 0,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysokość budynku 15 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza do 1,5 m;  

9) usytuowanie przejścia bramowego i akcentu 

architektonicznego w ścianie frontowej budynku, 

jak na rysunku planu;  

10) wymaga się organizacji miejsc postojo-

wych, przyjmując następujące minimalne wskaź-

niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów podziemnych;  

b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów terenowych otwartych;  

11) lokalizacja usług handlu, gastronomii, 

opieki zdrowotnej i obsługi ludności lub przedsię-

biorstw w parterze budynku;  

12) zakaz lokalizacji garaży i budynków go-

spodarczych wolnostojących;  

13) lokalizacja minimum 10 miejsc postojo-

wych prostopadłych do ulicy 70 KDD.  

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 MW/U, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną z usługami w parte-

rach, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczającej teren 70 KDD,  

b) 6 m od linii rozgraniczających tereny 75 KDX, 

79 KDX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

6) poziom parteru na wysokości do 0,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysokość budynku 15 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza do 1,5 m;  

9) usytuowanie przejścia bramowego i akcentu 

architektonicznego w ścianie frontowej budynku, 

jak na rysunku planu;  

10) wymaga się organizacji miejsc postojo-

wych, przyjmując następujące minimalne wskaź-

niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów podziemnych,  

b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów terenowych otwartych;  

11) lokalizacja usług handlu, gastronomii, 

opieki zdrowotnej i obsługi ludności lub przedsię-

biorstw w parterze budynku;  

12) zakaz lokalizacji garaży i budynków go-

spodarczych wolnostojących;  

13) lokalizacja minimum 10 miejsc postojo-

wych prostopadłych do ulicy 70 KDD.  
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4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 MW/U, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną z usługami w parte-

rach, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczających tereny  

64 KDL, 70 KDD,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej teren 79 KDX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

6) poziom parteru na wysokości do 0,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysokość budynku 15 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza do 1,5 m;  

9) usytuowanie przejścia bramowego i akcentu 

architektonicznego w ścianie frontowej budynku, 

jak na rysunku planu;  

10) wymaga się organizacji miejsc postojo-

wych, przyjmując następujące minimalne wskaź-

niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów podziemnych,  

b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów terenowych otwartych;  

11) lokalizacja usług handlu, gastronomii, 

opieki zdrowotnej i obsługi ludności lub przedsię-

biorstw w parterze budynku;  

12) lokalizacja minimum 10 miejsc postojo-

wych:  

a) prostopadłych do ulicy 70 KDD,  

b) wzdłuż ulicy 64 KDL;  

13) zakaz lokalizacji garaży i budynków go-

spodarczych wolnostojących.  

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczających tereny  

63 KDL, 64 KDL,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej teren 76 KDX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

6) poziom parteru na wysokości do 1,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysokość budynku 14 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza do 1,5 m;  

9) wymaga się organizacji miejsc postojo-

wych, przyjmując następujące minimalne wskaź-

niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów podziemnych,  

b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów terenowych otwartych;  

10) lokalizacja minimum 10 miejsc postojo-

wych i zieleni wzdłuż ulicy 64 KDL;  

11) zakaz lokalizacji garaży i budynków go-

spodarczych wolnostojących.  

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości:  

a) od 3 do 6 m od linii rozgraniczającej teren 

62 KDL, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej teren 63 KDL,  

c) 6 m od linii rozgraniczających tereny 75 KDX, 

76 KDX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

6) poziom parteru na wysokości do 1,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysokość budynku 14 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza do 1,5 m;  

9) wymaga się organizacji miejsc postojo-

wych, przyjmując następujące minimalne wskaź-

niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów podziemnych,  

b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów terenowych otwartych;  

10) zakaz lokalizacji garaży i budynków go-

spodarczych wolnostojących.  

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 MW, przeznaczonym na zabudowę 
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mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości:  

a) 3 m od linii rozgraniczającej teren 62 KDL, 

zgodnie z rysunkiem planu,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej teren 63 KDL;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

6) poziom parteru na wysokości do 1,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysokość budynku 14 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza do 1,5 m;  

9) wymaga się organizacji miejsc postojo-

wych, przyjmując następujące minimalne wskaź-

niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów podziemnych,  

b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów terenowych otwartych;  

10) zakaz lokalizacji garaży i budynków go-

spodarczych wolnostojących;  

11) usytuowanie akcentu architektonicznego 

w ścianie frontowej budynku, jak na rysunku 

planu.  

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości:  

a) od 7 do 10 m od linii rozgraniczającej teren 

62 KDL, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) 6 m od linii rozgraniczających tereny: 75 KDX, 

79 KDX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

6) poziom parteru na wysokości do 1,5 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysokość budynku 14 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza do 1,5 m;  

9) wymaga się organizacji miejsc postojo-

wych, przyjmując następujące minimalne wskaź-

niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów podziemnych;  

b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów terenowych otwartych;  

10) zakaz lokalizacji garaży i budynków go-

spodarczych wolnostojących.  

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) przeznaczenie co najmniej połowy powierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleń urządzoną;  

3) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości 6 m od linii rozgraniczającej teren  

79 KDX;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

6) poziom parteru na wysokości 1,5 m od po-

ziomu terenu;  

7) maksymalna wysokość budynku 14 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza do 1,5 m;  

9) wymaga się organizacji miejsc postojo-

wych, przyjmując następujące minimalne wskaź-

niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów podziemnych,  

b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów terenowych otwartych;  

10) zakaz lokalizacji garaży i budynków go-

spodarczych wolnostojących.  

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) dopuszcza się przebudowę istniejącego 

obiektu zabytkowego do zachowania po uzgod-

nieniu, o którym mowa w § 7 pkt 2 uchwały;  

2) dopuszcza się adaptację poddasza na cele 

mieszkalne pod warunkiem wykonania okien po-

łaciowych;  

3) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich.  

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 MNs, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną – szeregową, obo-

wiązują następujące ustalenia:  
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1) warunki scaleń i podziałów:  

a) podział terenu na 7 działek,  

b) maksymalna powierzchnia scalanych działek 

6 arów,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego 90º;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% powierzchni działki;  

3) przeznaczenie co najmniej połowy powierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleń urządzoną;  

4) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości 10 m od linii rozgraniczającej teren 

64 KDL;  

5) lokalizacja budynku do dwóch kondygnacji 

nadziemnych;  

6) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

7) garaż wbudowany;  

8) poziom parteru na wysokości do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

9) maksymalna wysokość budynku 14 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

10) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m;  

11) zakaz lokalizacji garaży i budynków go-

spodarczych wolnostojących;  

12) dopuszcza się lokalizację zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej spełniającej warunki 

określone w ust. 9 pkt 5-11.  

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości:  

a) maksymalna powierzchnia scalanych działek 

do 8 arów,  

b) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego 90º;  

2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości 10 m od linii rozgraniczającej teren 

63 KDL;  

3) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości:  

a) 4 m od linii rozgraniczających tereny: 66 KDL, 

84 KP, 77 KDX,  

b) 30 m od linii rozgraniczającej teren 47 ZP;  

4) lokalizacja budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

5) dopuszcza się drugą kondygnację nadziem-

ną w poddaszu użytkowym;  

6) poziom parteru na wysokości do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysokość budynku 11 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m;  

9) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

budynku mieszkalnego;  

10) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych 

w odległości mniejszej niż określona w § 6 pkt 5 

uchwały.  

13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości:  

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 30 m,  

b) maksymalna powierzchnia scalanych działek 

do 8 arów,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego 90º;  

2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości 4 m od linii rozgraniczającej teren  

64 KDL;  

3) usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy w odległości 4 m od linii rozgraniczających 

tereny 63 KDL, 67 KDD, 68 KDD;  

4) lokalizacja budynku do dwóch kondygnacji 

nadziemnych;  

5) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

6) poziom parteru na wysokości do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysokość budynku 14 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m;  

9) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

budynku mieszkalnego;  

10) dla budynków narożnikowych usytuowa-

nie kalenicowe do ulicy 64 KDL.  

14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 14 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości:  

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 30 m,  

b) maksymalna powierzchnia scalanych działek 

do 8 arów,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego 90º;  

2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości 4 m od linii rozgraniczającej teren  

64 KDL;  

3) usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy w odległości 4 m od linii rozgraniczających 

tereny 65 KDL, 67 KDD, 68 KDD;  

4) lokalizacja budynku do dwóch kondygnacji 

nadziemnych;  

5) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  
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6) poziom parteru na wysokości do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

7) maksymalna wysokość budynku 14 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m;  

9) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

budynku mieszkalnego;  

10) dla budynków narożnikowych usytuowa-

nie kalenicowe do ulicy 64 KDL.  

15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 15 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości:  

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 30 m,  

b) maksymalna powierzchnia scalanych działek 

do 8 arów,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego 90º;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości 4 m od linii rozgraniczających 

tereny 63 KDL, 67 KDD, 73 KDX, 80 KPR;  

3) lokalizacja budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

4) dopuszcza się drugą kondygnację nadziem-

ną w poddaszu użytkowym;  

5) poziom parteru na wysokości do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

6) maksymalna wysokość budynku 11 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

7) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m;  

8) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

budynku mieszkalnego;  

9) układ dachu dowolny.  

16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 16 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości:  

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 30 m,  

b) maksymalna powierzchnia scalanych działek 

do 10 arów,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego 90º;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości 4 m od linii rozgraniczających 

tereny 65 KDL, 67 KDD, 73 KDX, 80 KPR;  

3) lokalizacja budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

4) dopuszcza się drugą kondygnację nadziem-

ną w poddaszu użytkowym;  

5) poziom parteru na wysokości do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

6) maksymalna wysokość budynku 11 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

7) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m;  

8) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

budynku mieszkalnego;  

9) układ dachu dowolny.  

17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 17 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości:  

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 30 m,  

b) maksymalna powierzchnia scalanych działek 

do 10 arów,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego 90º;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości:  

a) 4 m od linii rozgraniczającej tereny 73 KDX, 

82 KPR,  

b) 2 m od linii rozgraniczającej tereny 63 KDL, 

66 KDL;  

3) lokalizacja budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

4) dopuszcza się drugą kondygnację nadziem-

ną w poddaszu użytkowym;  

5) poziom parteru na wysokości do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

6) maksymalna wysokość budynku 11 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

7) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m;  

8) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

budynku mieszkalnego;  

9) układ dachu dowolny.  

18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 18 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości:  

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 22 m,  

b) maksymalna powierzchnia scalanych działek 

do 8 arów,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego od 80 do 90º;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości:  

a) 4 m od linii rozgraniczającej tereny 73 KDX, 

82 KPR, 66 KDL,  

b) 2 m od linii rozgraniczającej tereny 65 KDL;  
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3) lokalizacja budynku o jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

4) dopuszcza się drugą kondygnację nadziem-

ną w poddaszu użytkowym;  

5) poziom parteru na wysokości do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

6) maksymalna wysokość budynku 11 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

7) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m;  

8) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

budynku mieszkalnego;  

9) układ dachu dowolny.  

19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 19 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

budynku mieszkalnego.  

20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 20 MNw, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) warunki scaleń i podziałów:  

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m,  

b) maksymalna powierzchnia scalanych działek 

do 10 arów,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego od 80 do 90º;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości:  

a) 8 m od linii rozgraniczającej teren 61 KDZ,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej teren 65 KDL,  

c) 3 m od linii rozgraniczających tereny 66 KDL, 

69 KDD;  

3) dla budynków niespełniających warunków 

określonych w pkt 2 dopuszcza się przebudowy, 

rozbudowy i nadbudowy;  

4) dopuszcza się przebudowę istniejącego 

obiektu zabytkowego do zachowania po uzgod-

nieniu, o którym mowa w § 7 pkt 2 uchwały;  

5) lokalizacja budynków o jednej kondygnacji 

nadziemnej;  

6) dopuszcza się drugą kondygnację nadziem-

ną w poddaszu użytkowym;  

7) poziom parteru na wysokości do 1,0 m od 

poziomu terenu;  

8) maksymalna wysokość budynków 11 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

9) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m;  

10) dopuszcza się lokalizację garaży i budyn-

ków gospodarczych wolnostojących, jednokon-

dygnacyjnych nawiązujących formą i wykończe-

niem do budynków mieszkalnych;  

11) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów i zie-

leni wysokiej w pasie przebiegu infrastruktury;  

12) układ dachu dowolny.  

21. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 21 MN/U, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) warunki scaleń i podziałów:  

a) podział terenów na działki o minimalnej sze-

rokości frontu 20 m,  

b) maksymalna powierzchnia scalanych działek 

do 10 arów,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego od 80 do 90°;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości:  

a) 6 m od linii rozgraniczającej tereny 74 KDX 

i 65 KDL,  

b) 8 m od linii rozgraniczającej tereny 61 KDZ,  

c) 2 m od linii rozgraniczającej tereny 69 KDD, 

88 KP;  

3) lokalizacja budynku do dwóch kondygnacji 

nadziemnych;  

4) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

5) poziom parteru na wysokości do 1 m od 

poziomu parteru;  

6) maksymalna wysokość budynków 14 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

7) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m;  

8) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

budynku mieszkalnego;  

22. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 22 MN/U, przeznaczonym na zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) warunki scaleń i podziałów nieruchomości:  

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 20 m,  

b) maksymalna powierzchnia działek do 10 

arów,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego od 80 do 90º;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości 4 m od linii rozgraniczającej te-

reny: 74 KDX i 88 KP;  

3) lokalizacja budynku o dwóch kondygna-

cjach nadziemnych;  

4) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

5) poziom parteru na wysokości do 1 m od 

poziomu parteru;  
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6) maksymalna wysokość budynków 14 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

7) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza 1,5 m;  

8) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

budynku mieszkalnego.  

23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 23 U/MW, przeznaczonym na usługi 

wraz z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy jak na rysunku planu;  

3) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2;  

5) dopuszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w poddaszu użytkowym;  

6) poziom parteru na wysokości 1,5 m od po-

ziomu terenu;  

7) maksymalna wysokość budynku 14 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

8) maksymalna wysokość ścianki kolankowej 

poddasza do 1,5 m;  

9) wymaga się organizacji miejsc postojo-

wych, przyjmując następujące minimalne wskaź-

niki:  

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów podziemnych,  

b) 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny w formie 

parkingów terenowych otwartych;  

10) zakaz lokalizacji garaży i budynków go-

spodarczych wolnostojących.  

24. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 24 UA, przeznaczonym na usługi ad-

ministracji, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz wtórnego podziału na działki, z wy-

jątkiem przypadków mających na celu wyrówna-

nie granic lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości 4 m od linii rozgraniczającej tereny: 

61 KDZ, 62 KDL;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu;  

4) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

istniejącego budynku;  

5) wyznaczenie parkingu przyjmując wskaźnik 

20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 

użytkowej.  

25. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 25 UA, przeznaczonym na usługi ad-

ministracji, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni terenu;  

3) przeznaczenie minimum 50% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną;  

4) dopuszcza się przebudowę istniejącego 

obiektu wpisanego do rejestru zabytków pod 

warunkiem uzyskania pozwolenia, o którym mo-

wa w § 7 pkt 1 uchwały;  

5) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

istniejącego budynku;  

6) wyznaczenie parkingu przyjmując wskaźnik 

20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 

użytkowej.  

26. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 26 UA, przeznaczonym na usługi ad-

ministracji, obowiązują następujące ustalenia:  

1) w przeznaczeniu podstawowym dopuszcza 

się również usługi handlu detalicznego;  

2) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu;  

4) przeznaczenie minimum 25% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną;  

5) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości:  

a) 5 m od linii rozgraniczającej teren 91 KS,  

b) 2 m od linii rozgraniczającej teren 87 KP;  

6) dopuszcza się lokalizację obiektów kubatu-

rowych spełniających warunki:  

a) liczba kondygnacji nadziemnych 1,  

b) poziom parteru na wysokości do 0,5 m od 

poziomu terenu,  

c) jednolita forma obiektów,  

d) jednolita kolorystyka obiektów,  

e) stosowanie materiałów naturalnych, szla-

chetnych,  

f) styl harmonijny, dostosowany do sąsiedz-

twa cmentarza;  

7) maksymalna wysokość budynku 5 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

27. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 27 UK, przeznaczonym na usługi kultu-

ry sakralnej, obowiązują następujące ustalenia:  

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

75% powierzchni terenu;  

2) przeznaczenie minimum 25% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną;  
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3) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

4) dopuszcza się przebudowę istniejących 

obiektów zabytkowych do zachowania po uzgod-

nieniu, o którym mowa w § 7 pkt 2 uchwały;  

5) ochrona dominanty przestrzennej zgodnie  

z § 5 pkt 1.  

28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 28 UO, przeznaczonym na usługi 

oświaty, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubatu-

rowych;  

2) przeznaczenie minimum 60% powierzchni 

terenu na zieleń urządzoną i boisko, z czego co 

najmniej połowę powinna stanowić powierzchnia 

biologicznie czynna;  

3) zakaz wtórnego podziału terenu na działki;  

4) dopuszcza się rozbudowę istniejącego 

obiektu zabytkowego do zachowania po uzgod-

nieniu, o którym mowa w § 7 pkt 2 uchwały.  

29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 29 US, przeznaczonym na usługi spor-

tu i rekreacji, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej z wy-

jątkiem obiektów związanych z obsługą terenu;  

3) lokalizacja maksimum 10 miejsc parkingo-

wych.  

30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 30 UH, przeznaczonym na usługi han-

dlu, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej te-

ren 62 KDL;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu;  

4) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

5) dopuszcza się przebudowę istniejącego lub 

lokalizację nowego obiektu kubaturowego spełnia-

jącego warunki:  

a) liczba kondygnacji nadziemnych do 3,  

b) poziom parteru na wysokości do 0,5 m od 

poziomu terenu,  

c) maksymalna wysokość budynku 17 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

6) dopuszcza się funkcję mieszkaniową zwią-

zaną wyłącznie z dozorem funkcji usługowej;  

7) wyznaczenie parkingu przyjmując wskaźnik 

25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 

użytkowej usług.  

31. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 31 UH, przeznaczonym na usługi han-

dlu detalicznego, obowiązują następujące ustale-

nia:  

1) w przeznaczeniu podstawowym dopuszcza 

się również lokalizację usług pogrzebowych z wyłą-

czeniem kostnic, spopielarni i krematoriów;  

2) warunki scaleń i podziałów:  

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 10 m,  

b) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego 90º;  

3) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości:  

a) 15 m od linii rozgraniczającej teren 71 KDD,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej teren 62 KDL;  

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni terenu;  

5) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

6) dopuszcza się lokalizację budynków bezpo-

średnio przy granicy wewnętrznych podziałów;  

7) lokalizacja budynku o jednej kondygnacji;  

8) maksymalna wysokość budynku 7 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu;  

9) poziom parteru na wysokości do 0,5 m od 

poziomu terenu;  

10) zakaz lokalizacji garaży i budynków go-

spodarczych wolnostojących;  

11) przebudowanie istniejącego rowu meliora-

cyjnego na kryty kanał deszczowy;  

12) dostawy od ulicy 62 KDL.  

32. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 32 UH, przeznaczonym na usługi han-

dlu detalicznego, obowiązują następujące ustale-

nia:  

1) w przeznaczeniu podstawowym dopuszcza 

się również lokalizację działalności gospodarczej 

polegającej na wytwarzaniu nagrobków;  

2) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

3) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubatu-

rowych;  

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni działki.  

33. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 33 UH, przeznaczonym na usługi han-

dlu, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości od 3 m do 8 m od linii rozgraniczają-

cej teren 90 KS;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu;  
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4) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

5) dopuszcza się lokalizację obiektów kubatu-

rowych spełniających warunki:  

a) liczba kondygnacji nadziemnych 1,  

b) poziom parteru na wysokości do 0,5 m od 

poziomu terenu,  

c) jednolita forma obiektów,  

d) jednolita kolorystyka obiektów,  

e) stosowanie materiałów naturalnych, szla-

chetnych,  

f) styl harmonijny, dostosowany do sąsiedz-

twa cmentarza;  

6) maksymalna wysokość budynku 5 m.  

34. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 34 UH, przeznaczonym na usługi han-

dlu, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości od 2 m do 4 m od linii rozgraniczają-

cej teren 90 KS;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu;  

4) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

5) dopuszcza się przebudowę istniejących lub 

lokalizację nowych obiektów kubaturowych speł-

niających warunki:  

a) liczba kondygnacji nadziemnych 1,  

b) poziom parteru na wysokości do 0,5 m od 

poziomu terenu,  

c) jednolita forma obiektów,  

d) jednolita kolorystyka obiektów,  

e) stosowanie materiałów naturalnych, szla-

chetnych,  

f) styl harmonijny dostosowany do sąsiedztwa 

cmentarza;  

6) ochrona istniejącego drzewostanu;  

7) maksymalna wysokość budynku 5 m.  

35. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 35 UH, przeznaczonym na usługi han-

dlu, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) usytuowanie obowiązującej linii zabudowy 

w odległości od 2 m do 4 m od linii rozgraniczają-

cej teren 91 KS, zgodnie z rysunkiem planu;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu;  

4) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

5) dopuszcza się przebudowę istniejących lub 

lokalizację nowych obiektów kubaturowych speł-

niających warunki:  

a) liczba kondygnacji nadziemnych 1,  

b) poziom parteru na wysokości do 0,5 m od 

poziomu terenu,  

c) jednolita forma obiektów,  

d) jednolita kolorystyka obiektów,  

e) stosowanie materiałów naturalnych, szla-

chetnych,  

f) styl harmonijny, dostosowany do sąsiedz-

twa cmentarza;  

6) ochrona istniejącego drzewostanu;  

7) maksymalna wysokość budynku 5 m.  

36. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 36 U, przeznaczonym na usługi obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej 

teren 62 KDL;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni terenu;  

4) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

5) dopuszcza się przebudowę istniejącego 

obiektu zabytkowego do zachowania po uzgod-

nieniu, o którym mowa w § 7 pkt 2 uchwały;  

6) dopuszcza się funkcję mieszkaniową zwią-

zaną wyłącznie z dozorem funkcji usługowej;  

7) wyznaczenie parkingu przyjmując wskaźnik 

25 miejsc postojowych na 100 miejsc konsump-

cyjnych;  

8) obsługa komunikacyjna wyłącznie od terenu 

62 KDL.  

37. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 37 AG, przeznaczonym na działalność 

usługowo-produkcyjną, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) zakaz wtórnego podziału terenu na działki  

z wyłączeniem przypadków mających na celu 

wyrównanie granic lub powiększenie działek są-

siednich;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

3) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

4) usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy w odległości:  

a) 20 m od linii rozgraniczającej teren 60 KDG,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej teren 62 KDL;  

5) dopuszcza się dachy dowolne;  

6) maksymalna wysokość budynku 11 m;  

7) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-
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cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

istniejących budynków;  

8) wyznaczenie parkingu przyjmując wskaźnik 

minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni użytkowej usług,  

b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy.  

38. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 38 AG, przeznaczonym na działalność 

usługowo-produkcyjną, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości:  

a) 26 m od krawędzi jezdni teren 60 KDG,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej teren 62 KDL;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

3) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

4) zakaz wtórnego podziału terenu na działki  

z wyłączeniem przypadków mających na celu 

wyrównanie granic lub powiększenie działek są-

siednich;  

5) dopuszcza się dachy dowolne;  

6) maksymalna wysokość budynku 11 m;  

7) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych;  

8) wyznaczenie parkingu przyjmując wskaźnik 

minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni użytkowej usług,  

b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy.  

39. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 39 AG, przeznaczonym na działalność 

usługowo-produkcyjną, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczającej teren 62 KDL,  

b) od linii rozgraniczającej teren 60 KDG – 

zgodnie z rysunkiem planu;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

3) przeznaczenie co najmniej połowy powierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleń urządzoną;  

4) zakaz wtórnego podziału terenu na działki  

z wyłączeniem przypadków mających na celu 

wyrównanie granic lub powiększenie działek są-

siednich;  

5) dopuszcza się dachy dowolne;  

6) maksymalna wysokość budynku 11 m;  

7) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

istniejących budynków;  

8) wyznaczenie parkingu przyjmując wskaźnik 

minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni użytkowej usług,  

b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy.  

40. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 40 AG, przeznaczonym na działalność 

usługowo-produkcyjną, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej 

teren 60 KDG;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

3) przeznaczenie co najmniej połowy powierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleń urządzoną;  

4) zakaz wtórnego podziału terenu na działki  

z wyłączeniem przypadków mających na celu 

wyrównanie granic lub powiększenie działek są-

siednich;  

5) dopuszcza się dachy dowolne;  

6) maksymalna wysokość budynku 11 m;  

7) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

istniejących budynków;  

8) wyznaczenie parkingu przyjmując wskaźnik 

minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni użytkowej usług,  

b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk pra-

cy.  

41. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 41 AG, przeznaczonym na działalność 

usługowo-produkcyjną, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) warunki scaleń i podziałów:  

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 40 m,  

b) maksymalna powierzchnia działek mniej niż 

1 ha,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego 90º;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej 

teren 62 KDL;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

4) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

5) dopuszcza się dachy dowolne;  

6) maksymalna wysokość budynku 11 m;  

7) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych;  

8) wyznaczenie parkingu przyjmując wskaźnik 

minimum:  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 24 – 1250 – Poz. 375 

 

 

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni użytkowej usług,  

b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy.  

42. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 42 AG, przeznaczonym na działalność 

usługowo-produkcyjną obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) zakaz wtórnego podziału na działki z wyłą-

czeniem przypadków mających na celu wyrów-

nanie granic lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości:  

a) 12 m od linii rozgraniczającej teren 60 KDG,  

b) od 2,5 m do 8 m od linii rozgraniczającej te-

ren 71 KDD, zgodnie z rysunkiem planu;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

4) przeznaczenie co najmniej połowy po-

wierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzo-

ną;  

5) dopuszcza się dachy dowolne;  

6) maksymalna wysokość budynku 11 m;  

7) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

istniejącego budynku;  

8) wyznaczenie parkingu przyjmując wskaźnik 

minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni użytkowej usług,  

b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy.  

43. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 43 AG, przeznaczonym na działalność 

usługowo-produkcyjną, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) warunki scaleń i podziałów:  

a) podział terenu na działki o minimalnej szero-

kości frontu 70 m,  

b) maksymalna powierzchnia scalanych działek 

mniej niż 1 ha,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego 90º;  

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości 15 m od linii rozgraniczającej 

teren 60 KDG;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

4) przeznaczenie co najmniej połowy powierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleń urządzoną;  

5) zakaz lokalizacji obiektów powyżej 20000 m3 

kubatury kondygnacji nadziemnych;  

6) maksymalna wysokość budynku 11 m;  

7) dopuszcza się dachy dowolne;  

8) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych;  

9) wyznaczenie parkingu przyjmując wskaźnik 

minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni użytkowej usług,  

b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy;  

10) wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego 

zgodnie z rysunkiem planu.  

44. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 44 AG, przeznaczonym na działalność 

usługowo-produkcyjną, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu;  

2) przeznaczenie co najmniej połowy powierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleń urządzoną;  

3) dopuszcza się podział terenu na maksimum 

3 działki o powierzchni minimum 5 arów;  

4) wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej te-

ren 72 KDD;  

5) maksymalna wysokość budynku 11 m;  

6) dopuszcza się dachy dowolne;  

7) dopuszcza się lokalizację usług pogrzebo-

wych;  

8) dopuszcza się lokalizację garaży i budynków 

gospodarczych wolnostojących, jednokondygna-

cyjnych nawiązujących formą i wykończeniem do 

istniejących budynków;  

9) wyznaczenie parkingu przyjmując wskaźnik 

minimum:  

a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 po-

wierzchni użytkowej usług,  

b) 10 miejsc postojowych na 15 stanowisk 

pracy.  

45. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 45 ZC, przeznaczonym na cmentarz, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) usytuowanie akcentu architektonicznego 

zgodnie z rysunkiem planu;  

2) dopuszcza się lokalizację obiektów i urzą-

dzeń związanych z obsługą cmentarza;  

3) wyznaczenie drogi awaryjnej łączącej tereny 

91 KS i 72 KDD o ograniczonym dostępie z do-

puszczeniem wyłącznie:  

a) obsługi cmentarza,  

b) służb ratowniczych;  

4) ze względu na część cmentarza objętą 

ochroną konserwatorską oraz stanowisko arche-

ologiczne nr 20 wszelkie inwestycje wymagają 

uzyskania zgody, o której mowa w § 7 pkt 2 oraz 

pkt 3 uchwały;  

5) zachowanie fragmentu istniejącego drzewo-

stanu znajdującego się w północno – wschodniej 

części cmentarza zgodnie z § 6 pkt 4.  

46. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 46 ZL, przeznaczonym na las, obowią-

zują następujące ustalenia:  
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1) zakaz podziału terenu na działki z wyjątkiem 

przypadków mających na celu wyrównanie granic 

lub powiększenie działek sąsiednich;  

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury;  

4) ochrona istniejącego drzewostanu.  

47. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 47 ZP, przeznaczonym na zieleń urzą-

dzoną, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału na działki;  

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury;  

4) wyznaczenie ciągu pieszego zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu;  

5) budowa wału o wysokości minimum 2 m od 

strony zachodniej;  

6) wykonanie odprowadzenia wód opadowych 

od strony istniejącego cmentarza do zbiorczej 

kanalizacji deszczowej w terenie 63 KDL.  

48. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 48 ZP, przeznaczonym na zieleń urzą-

dzoną, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału na działki;  

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury.  

49. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 49 ZP, przeznaczonym na zieleń urzą-

dzoną, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału na działki;  

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury.  

50. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 50 ZP, przeznaczonym na zieleń urzą-

dzoną, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału na działki;  

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury.  

51. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 51 ZP, przeznaczonym na zieleń urzą-

dzoną, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału na działki;  

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury.  

52. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 52 ZP, przeznaczonym na zieleń urzą-

dzoną, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału na działki;  

2) usytuowanie dominanty przestrzennej zaj-

mującej nie więcej niż 5% powierzchni terenu;  

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury.  

53. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 53 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz podziału na działki.  

54. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 54 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz podziału na działki.  

55. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 55 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz podziału na działki.  

56. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 56 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz podziału na działki.  

57. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 57 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz podziału na działki.  

58. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 58 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz podziału na działki.  

59. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 59 E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną – elektroenergetykę, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) usytuowanie stacji transformatorowej;  

2) zakaz podziału na działki.  

60. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 60 KDG, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulicę główną, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 

zmienna od 30 do 49 m, jak na rysunku planu;  

2) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz 

obiektów małej architektury;  

3) zakaz zjazdów bezpośrednich z posesji;  

4) zakaz realizacji bezpośrednich włączeń ko-

munikacyjnych oraz skrzyżowań po stronie pół-

nocnej na odcinku drogi od skrzyżowania ulic 

Wrocławskiej i B. Domańskiego do Ronda płk.  

R. Kuklińskiego;  

5) wyznaczenie pasa wzdłuż ulicy Wrocławskiej 

obsługującego tereny: 38 AG, 39 AG, 40 AG,  

42 AG, 45 ZC, 58 E, 43 AG, 59 E;  
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6) dopuszcza się zorganizowanie stanowisk 

postojowych wyłącznie w pasie obsługującym;  

7) zakaz podziału na działki.  

61. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 61 KDZ, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulicę zbiorczą, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

od 12 do 46 m, jak na rysunku planu;  

2) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz 

obiektów małej architektury;  

3) zakaz organizowania stanowisk postojo-

wych.  

62. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 62 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulicę lokalną, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

od 19 do 34 m;  

2) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz 

obiektów małej architektury;  

3) obustronne chodniki;  

4) zakaz podziału na działki;  

5) wyznaczenie ciągów pieszo-rowerowych 

zgodnie z rysunkiem planu;  

6) ochrona alei zgodnie z § 5 ust. 1;  

7) ochrona drzewostanu istniejącego do za-

chowania zgodnie z § 6 pkt 4.  

63. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 63 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulicę lokalną, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

14 m;  

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających przy 

skrzyżowaniach minimum 10 m x 10 m;  

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

obiektów małej architektury;  

4) zorganizowanie stanowisk postojowych, 

równoległych;  

5) szerokość jezdni 2 x 3,0 m;  

6) obustronne ciągi pieszo-rowerowe po za-

chodniej stronie drogi;  

7) zakaz podziału na działki.  

64. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 64 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulicę lokalną, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

14 m;  

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających przy 

skrzyżowaniach minimum 10 m x 10 m;  

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

obiektów małej architektury;  

4) dopuszcza się zorganizowanie stanowisk 

postojowych, równoległych;  

5) szerokość jezdni 2 x 3,0 m;  

6) obustronny ciąg pieszo-rowerowy;  

7) zakaz podziału na działki.  

65. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 65 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną – ulicę lokalną, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

12 m;  

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających przy 

skrzyżowaniach minimum 10 m x 10 m;  

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

obiektów małej architektury;  

4) szerokość jezdni 2 x 3,0 m;  

5) obustronny ciąg pieszo-rowerowy;  

6) zakaz podziału na działki.  

66. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-

lem 66 KDL, przeznacza się na poszerzenie drogi 

publicznej – ulicy lokalnej o 2-4 m, zgodnie z rysun-

kiem planu.  

67. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 67 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulicę dojazdową, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

10 m;  

2) dopuszcza się wprowadzenie ciągów pie-

szo-rowerowych, zieleni oraz obiektów małej ar-

chitektury;  

3) dopuszcza się organizację przestrzeni ulicy 

zarówno poprzez wydzielenie jezdni jak i bez jej 

wydzielenia;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz podziału na działki.  

68. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 68 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulicę dojazdową, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

10 m;  

2) dopuszcza się wprowadzenie ciągów pie-

szo-rowerowych, zieleni oraz obiektów małej ar-

chitektury;  

3) dopuszcza się organizację przestrzeni ulicy 

zarówno poprzez wydzielenie jezdni jak i bez jej 

wydzielenia;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz podziału na działki.  

69. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 69 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulicę dojazdową, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

13 m;  

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

obiektów małej architektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego 

zgodnie z rysunkiem planu;  

5) zakaz podziału na działki.  

70. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 70 KDD, przeznaczonym na drogę 
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publiczną – ulicę dojazdową, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

12 m;  

2) dopuszcza się wprowadzenie ciągu pieszo-

rowerowego, zieleni oraz obiektów małej archi-

tektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) podziału na działki.  

71. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 71 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulicę dojazdową obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

10 m;  

2) szerokość jezdni 2 x 3,0 m;  

3) jednostronny chodnik od strony terenu  

89 KS;  

4) dopuszcza się wprowadzenie ciągów pie-

szo-rowerowych, zieleni oraz obiektów małej ar-

chitektury;  

5) rozbieralna nawierzchnia;  

6) zakaz podziału na działki.  

72. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 72 KDD, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ulicę dojazdową, obowiązują następu-

jące ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

16 m;  

2) lokalizacja maksimum 10 miejsc postojo-

wych;  

3) plac do zawracania o wymiarach 16 m x 16 m.  

73. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 73 KDX, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ciąg pieszo - jezdny, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających  

8 m;  

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

obiektów małej architektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) zakaz podziału na działki.  

74. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 74 KDX, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ciąg pieszo-jezdny, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

8 m;  

2) rozbieralna nawierzchnia;  

3) zakaz podziału na działki;  

4) plac do zawracania o wymiarach 12 m x 12 m;  

5) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów i zieleni 

wysokiej w pasie przebiegu infrastruktury.  

75. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 75 KDX, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ciąg pieszo-jezdny, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

10 m;  

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

obiektów małej architektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) zakaz podziału na działki.  

76. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 76 KDX, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ciąg pieszo-jezdny, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

10 m;  

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni, oraz 

obiektów małej architektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) zakaz podziału na działki.  

77. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 77 KDX, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ciąg pieszo-jezdny, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

6 m;  

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

obiektów małej architektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) plac do zawracania o wymiarach 12 m x 12 m;  

5) zakaz podziału na działki.  

78. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 78 KDX, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ciąg pieszo-jezdny, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

6 m;  

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

obiektów małej architektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) plac do zawracania o wymiarach 12 m x 12 m;  

5) zakaz podziału na działki.  

79. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 79 KDX, przeznaczonym na drogę 

publiczną – ciąg pieszo-jezdny, obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

10 m;  

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni, oraz 

obiektów małej architektury;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) zakaz podziału na działki.  

80. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 80 KPR, przeznaczonym na publiczny 

ciąg pieszo-rowerowy, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m;  

2) utwardzenie nawierzchni;  

3) dopuszcza się wprowadzenie elementów 

zieleni oraz obiektów małej architektury;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz podziału na działki.  

81. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 81 KPR, przeznaczonym na publiczny 
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ciąg pieszo-rowerowy, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m;  

2) utwardzenie nawierzchni;  

3) dopuszcza się wprowadzenie elementów 

zieleni oraz obiektów małej architektury;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz podziału na działki.  

82. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 82 KPR, przeznaczonym na publiczny 

ciąg pieszo-rowerowy, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m;  

2) utwardzenie nawierzchni;  

3) dopuszcza się wprowadzenie elementów 

zieleni oraz obiektów małej architektury;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz podziału na działki.  

83. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 83 KPR, przeznaczonym na publiczny 

ciąg pieszo-rowerowy, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) zakaz podziału na działki;  

2) szerokość w liniach rozgraniczających 22,0 m;  

3) utwardzenie nawierzchni;  

4) dopuszcza się wprowadzenie:  

a) elementów zieleni,  

b) obiektów małej architektury,  

c) miejsc parkingowych;  

5) rozbieralna nawierzchnia;  

6) ochrona alei zgodnie z § 5 ust. 1;  

7) ochrona drzewostanu istniejącego do za-

chowania zgodnie z § 6 pkt 4.  

84. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 84 KP, przeznaczonym na publiczny 

ciąg pieszy, obowiązują następujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 3,0 m;  

2) utwardzenie nawierzchni;  

3) dopuszcza się wprowadzenie elementów 

zieleni oraz obiektów małej architektury;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz podziału na działki.  

85. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 85 KP, przeznaczonym na publiczny 

ciąg pieszy, obowiązują następujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 2,0 m;  

2) utwardzenie nawierzchni;  

3) dopuszcza się wprowadzenie elementów 

zieleni oraz obiektów małej architektury;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz podziału na działki.  

86. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 86 KP, przeznaczonym na publiczny 

ciąg pieszy, obowiązują następujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających  

3,0 m;  

2) utwardzenie nawierzchni;  

3) dopuszcza się wprowadzenie elementów 

zieleni oraz obiektów małej architektury;  

4) rozbieralna nawierzchnia;  

5) zakaz podziału na działki.  

6) ochrona drzewostanu istniejącego do za-

chowania zgodnie z § 6 pkt 4.  

87. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 87 KP, przeznaczonym na publiczny 

ciąg pieszy, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz podziału na działki;  

2) szerokość w liniach rozgraniczających 17,0 m;  

3) utwardzenie nawierzchni;  

4) dopuszcza się wprowadzenie elementów 

zieleni oraz obiektów małej architektury;  

5) rozbieralna nawierzchnia.  

88. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 88 KP, przeznaczonym na publiczny 

ciąg pieszy, obowiązują następujące ustalenia:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 3,0 m;  

2) utwardzenie nawierzchni;  

3) rozbieralna nawierzchnia;  

4) zakaz podziału na działki;  

5) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów i zieleni 

wysokiej w pasie przebiegu infrastruktury.  

89. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 89 KS, przeznaczonym na obsługę 

komunikacji – parkingi, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% działki;  

3) zakaz podziału na działki;  

4) wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego 

zgodnie z rysunkiem planu.  

90. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 90 KS, przeznaczonym na obsługę 

komunikacji – parkingi, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) zakaz podziału na działki;  

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% działki;  

4) ochrona istniejącego drzewostanu;  

5) lokalizacja 2 - 5 miejsc parkingowych dla 

niepełnosprawnych;  

6) ograniczenie dostępu z dopuszczeniem wy-

łącznie:  

a) osób niepełnosprawnych,  

b) obsługi cmentarza,  

c) służb ratowniczych.  

91. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 91 KS, przeznaczonym na obsługę 

komunikacji, obowiązują następujące ustalenia:  

1) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubatu-

rowych;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% działki;  

3) ochrona istniejącego drzewostanu;  

4) lokalizacja 2 - 5 miejsc parkingowych dla 

niepełnosprawnych;  
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5) ograniczenie dostępu z dopuszczeniem wy-

łącznie:  

a) osób niepełnosprawnych,  

b) obsługi cmentarza,  

c) służb ratowniczych.  

 

DZIAŁ III. PRZEPISY KOŃCOWE  

 

§ 15. Na obszarze objętym planem tracą moc 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej –  

J. Kokota w Opolu zatwierdzonego Uchwałą  

Nr XLIX/533/05 Rady Miasta Opola z dnia  

25 sierpnia 2005 r.  

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola.  

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Smagała 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr LXII/642/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie sposobu realizacji i zasad finanso-

wania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 

1635) oraz w związku z uchwaleniem miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulic: Wrocławskiej –  J. Kokota w Opo-

lu, Rada Miasta Opola rozstrzyga, co następuje: 

 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej obję-

te ustaleniami planu. 

 

Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań 

infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, 

zostały określone w ustaleniach miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejo-

nie ulic: Wrocławskiej – J. Kokota w Opolu.  

W zakresie należącym do zadań własnych gminy 

zapisano w planie następujące inwestycje infra-

strukturalne: 

Modernizacja, rozbudowa i budowa układu 

komunikacyjnego, obejmuje: 

 ciąg pieszo-jezdny, oznaczony symbolem  

74 KDX, 

 ciąg pieszy, oznaczony symbolem 88 KP. 

Całość inwestycji komunikacyjnych obejmuje 

także urządzenia towarzyszące. 

 

II. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicz-

nych przewidzianych w planie oraz związanych  

z nimi wykupami terenów, prowadzić będą wła-

ściwe jednostki miejskie. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicz-

nej będą prowadzić właściwe przedsiębiorstwa, 

w kompetencji których leży rozwój sieci: wodo-

ciągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, 

gazociągowej, cieplnej oraz gospodarka odpada-

mi. Wszystkie zadania realizowane będą zgodnie 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi. 

Zadania związane z gospodarką odpadami reali-

zowane są również zgodnie z planem gospodarki 

odpadami. 

3. Podstawę przyjęcia do realizacji zadań okre-

ślonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które należą do zadań własnych 

gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Pro-

gramu Inwestycyjnego miasta Opola. 

4. Określenie terminów przystąpienia i zakoń-

czenia realizacji tych zadań, ustalone będzie we-

dług kryteriów i zasad przyjętych przy konstru-

owaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 

miasta Opola. 

5. Inwestycje mogą być realizowane etapowo 

w zależności od wielkości środków przeznaczo-

nych na inwestycje. 

 

III. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej określonych w planie. 

 

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać 

się poprzez: 

1) wydatki z budżetu miasta; 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, 

poprzez budżet miasta – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych środków zewnętrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ra-

mach porozumień o charakterze cywilno-

prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-

prywatnego, a także właścicieli nieruchomości. 
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2. Ustala się zasadę finansowania wymienio-

nych w ust. 1 pkt 1 inwestycji w zakresie układu 

komunikacyjnego, zgodnie art. 16 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.), który 

stanowi, że budowa lub przebudowa dróg pu-

blicznych spowodowana inwestycją niedrogową 

należy do inwestora tego przedsięwzięcia, 

a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy 

dróg określa umowa między zarządcą drogi 

a inwestorem inwestycji niedrogowej. 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr LXII/642/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

RADY MIASTA OPOLA 

 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej – J. Ko-

kota w Opolu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 

1635), biorąc pod uwagę stanowisko Prezydenta, 

Rada Miasta Opola rozstrzyga, co następuje: 

 

1. Odrzuca się uwagę dotyczącą braku zgody 

na usytuowanie spopielarni zwłok w sąsiedztwie 

cmentarza komunalnego, położonego przy  

ul. Cmentarnej w Opolu, ze względu na koniecz-

ność dywersyfikacji sposobu chowania zmarłych 

w mieście. Wymuszone jest to kurczącą się  

z roku na roku powierzchnią cmentarza oraz bra-

kiem nowego cmentarza, który w perspektywie 

powstanie najwcześniej za około 5 lat. 

2. Odrzuca się uwagi dotyczące dopuszczenia 

zabudowy z dachami o kącie nachylenia połaci  

w przedziale 0 - 45° oraz 20 - 45° na terenach 

13 MNw i 14 MNw ze względu na obowiązek  

i potrzebę zachowania ładu przestrzennego na 

ww. terenach. Dla całego obszaru planu zostały 

ustalone dachy o kącie nachylenia połaci 30-45°  

i odstąpienie od tych zapisów tylko w dwóch 

terenach skutkowałoby zaburzeniem harmonii 

zagospodarowania.  

3. Odrzuca się uwagę dotyczącą zmiany prze-

znaczenia terenu 43 AG z działalności produkcyj-

nej na cmentarz ze względu na fakt, że teren ten 

położny jest przy ulicy Wrocławskiej, będącej 

obecnie ulicą o charakterze usługowym (centrum 

handlowe, salony samochodowe) oraz jedną  

z głównych bram wjazdowych do miasta i taki 

charakter powinien zostać zachowany.  

4. Odrzuca się uwagę dotyczącą rezygnacji  

z zapisów dotyczących stanowiska archeologicz-

nego, które znajduje się na cmentarzu ze względu 

na obowiązek takiego zapisu wynikający z przepi-

sów odrębnych: art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. 

5. Odrzuca się uwagę dotyczącą zmiany prze-

biegu drogi 75 KDX oraz zmianę ciągu pieszo-

rowerowego 81 KPR na kontynuację drogi 

75 KDX ze względu na fakt, że w ciągu drogi 

62 KDL istnieją na niewielkim odcinku już dwa 

zjazdy (63 KDL, 79 KDX), zjazd jaki był propono-

wany w uwadze usytuowany byłby na łuku drogi 

62 KDL, co stwarza niebezpieczeństwo w ruchu 

drogowym ze względu na słabą widoczność, do-

datkowo pogorszoną przez szpalery drzew. 

6. Odrzuca się częściowo uwagę dotycząca 

przeznaczenia terenu zieleni wokół planowanej 

dominanty przestrzennej pod kwatery grzebalne 

ze względu na przeznaczenie tego miejsca na 

cmentarzu na miejsce reprezentacyjne. Dominan-

ta zostanie zastąpioną akcentem architektonicz-

nym. 

7. Odrzuca się częściowo uwagę dotyczącą 

zmiany przebiegu drogi 74 KDX ze względu na 

przebiegającą w pasie tej drogi planowaną infra-

strukturę oraz niekorzystny w tym przypadku 

podział działek. 

8. Odrzuca się częściowo uwagę dotyczącą 

przeprowadzenia ciągu pieszego 88 KP w istnie-

jącej drodze dojazdowej o istniejącej szerokości 

ze względu na potrzebę poszerzenia tego ciągu, 

w celu poprawy jego funkcjonalności i ze wzglę-

du na pas infrastruktury przebiegający w jego 

pasie. 
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do uchwały Nr LXII/642/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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ZARZĄDZENIE NR 15/2010 

 STAROSTY KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

 

 z dnia 8 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2010 

 

Działając na podstawie art. 60 ust 2 pkt 2 

Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 

2004 roku ( Dz. U. z 2009 roku, nr 175 poz. 

1362) zarządza się co następuje: 

 

§ 1. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca  

w domach pomocy społecznej powiatu Kędzierzyń-

sko – Kozielskiego w 2010 roku ustala się dla:  

1) Domu Pomocy Społecznej ul. Łukasiewicza 9 

w Kędzierzynie-Koźlu w wysokości 2278,43 zł  

2) Domu Pomocy Społecznej ul. Dąbrowszcza-

ków 1 w Kędzierzynie – Koźlu w wysokości 

2383,01 zł.  

§ 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opol-

skiego, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  

z mocą obowiązującą od następnego miesiąca 

przypadającego po miesiącu, w którym zostało 

opublikowane.  

 

Starosta 

mgr Józef Gisman 

 

3 76 
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ZARZĄDZENIE NR 16/2010 

 STAROSTY KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

 

 z dnia 8 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka  

w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2010. 

 

Działając na podstawie art. 86 ust 7 Ustawy  

o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku 

(Dz. U. Nr z 2009 roku, nr 175, poz. 1362) za-

rządza się co następuje: 

 

§ 1. Ustala się miesięczny koszt utrzymania 

dziecka w Domu Dziecka w Kędzierzynie – Koźlu, 

przy ulicy Skarbowej 8 w 2010 roku w wysoko-

ści: 2848,99 zł.  

§ 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opol-

skiego, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  

z mocą obowiązującą od następnego miesiąca 

przypadającego po miesiącu, w którym zostało 

opublikowane.  

 

Starosta 

mgr Józef Gisman 

377 

378 

378 

ZARZĄDZENIE NR OR.0135-6/2010 

 STAROSTY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 22 lutego 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach 

pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 2, ust. 3 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

łecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362 z późn. zm./ zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam na 2010 rok średni miesięczny 

koszt utrzymania mieszkańca:  

1. W Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektual-
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nie i osób przewlekle somatycznie chorych w kwo-

cie - 2.020 zł.  

2. W Domu Pomocy Społecznej w Czarnową-

sach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz osób dorosłych niepełno-

sprawnych intelektualnie prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Ka-

towicka w kwocie - 1.550 zł.  

3. W Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim dla osób w podeszłym wieku oraz osób 

przewlekle somatycznie chorych prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek według Trzeciej 

Reguły św. Franciszka w kwocie - 2.345 zł.  

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od następnego 

miesiąca przypadającego po miesiącu w którym 

zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Starosta Opolski 

Henryk Lakwa 

 

378 

379 

379 

ZARZĄDZENIE NR 8/2010 

 STAROSTY PRUDNICKIEGO 

 

 z dnia 25 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  

w domu pomocy społecznej w 2010 r. 

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U.  

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) zarządza się, co na-

stępuje: 

 

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzyma-

nia mieszkańca w 2010 roku w placówkach:  

1) Domu Pomocy Społecznej w Prudniku  

w kwocie 2.031,78 zł (słownie: dwa tysiące trzy-

dzieści jeden zł 78/100),  

2) Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej 

w Racławicach Śląskich w kwocie 2.446,80 zł 

(słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć zł 

80/100),  

3) Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgro-

madzenia Sióstr Św. Elżbiety w Grabinie w wyso-

kości 2.257,00 (słownie: dwa tysiące dwieście 

pięćdziesiąt siedem zł 00/100).  

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolski i wchodzi  

w życie w miesiącu następnym po miesiącu,  

w którym zostało opublikowane.  

 

Starosta Prudnicki 

mgr Radosław Roszkowski 

379 

380 

380 

ZARZĄDZENIE NR 9/2010 

 STAROSTY PRUDNICKIEGO 

 

 z dnia 5 lutego 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka  

w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku w 2010 r. 

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t Dz. U. 

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zarzą-

dza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzy-

mania dziecka w Domu Dziecka w Głogówku  

w 2010 r. w kwocie 2 953,82 (słownie: dwa 

tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy zł 82/100).  

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolski i wchodzi 

w życie w miesiącu następnym po miesiącu,  

w którym zostało opublikowane.  

 

Starosta Prudnicki 

mgr Radosław Roszkowski 

 

380 
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POROZUMIENIE NR 1/P/2010 

 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

pomiędzy: 

Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym 

przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

Starosta Węgrowski – Krzysztof Fedorczyk 

Wicestarosta Węgrowski – Leonard Rusjan 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wę-

growskiego – Anny Bali 

zwanego dalej Powierzającym, 

a 

Powiatem Kluczborskim, reprezentowanym 

przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

Starosta Kluczborski – Piotr Pośpiech 

Wicestarosta Kluczborski – Mieczysław Cza-

pliński  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Klucz-

borskiego – Wandy Słabosz  

zwanego dalej Przyjmującym. 

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest 

określenie szczegółowych zasad i terminów prze-

kazywania przez Powierzającego dotacji na reali-

zację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświa-

ty polegających na przeprowadzeniu zajęć teore-

tycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów 

klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawo-

dowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Węgrowski, jako j.s.t. 

 

§ 1.1. Powierzający przekazuje a Przyjmujący 

przyjmuje do realizacji zadanie – kształcenie 

uczniów szkół zasadniczych zawodowych w za-

kresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, 

zgodnie z ramowymi planami nauczania dla od-

działów wielozawodowych publicznych zasadni-

czych szkół zawodowych, określonymi przez mi-

nistra właściwego do spraw oświaty.  

2. Dokształcanie będzie odbywało się w ośrodku 

dokształcania i doskonalenia zawodowego prowa-

dzonym przez Przyjmującego – Wojewódzkim 

Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Kluczborku przy ul. Konopnickiej 11.  

 

§ 2.1. Powierzający przekaże Przyjmującemu 

dotację celową w wysokości ustalonej jako ilo-

czyn liczby skierowanych uczniów i kosztów do-

kształcania jednego ucznia na kursie czterotygo-

dniowym (I, II i III stopień) w wysokości 300 zł za 

jednego ucznia.  

2. Powierzający lub upoważniona przez niego 

szkoła, przekaże Wojewódzkiemu Ośrodkowi Do-

kształcania i Doskonalenia Zawodowego w Klucz-

borku listę uczniów objętych dokształcaniem zawo-

dowym realizowanych na kursach w zakresie:  

1) stopnia drugiego i trzeciego - w terminie do 

31 sierpnia danego roku szkolnego;  

2) stopnia pierwszego stopnia - w terminie do 

31 grudnia.  

3. Powierzający przekaże dotację, o której 

mowa w ust. 1, na rachunek bankowy nr 88 

8876 0009 0036 4161 2000 0001 w terminie 

14 dni od otrzymania z Wojewódzkiego Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

w Kluczborku wykazu uczniów uczestniczących 

w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego 

stopnia kursu, który stanowić będzie podstawę 

rozliczenia dotacji.  

 

§ 3.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas 

nieokreślony.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć poro-

zumienie z zachowaniem trzymiesięcznego termi-

nu okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

roku szkolnego.  

 

§ 4. W sprawach nie uregulowanych Porozu-

mieniem zastosowanie mają przepisy ustawy  

o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

 

§ 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumie-

nia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie 

pisemnych aneksów.  

 

§ 6. Porozumienie sporządza się w sześciu 

jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każ-

dej ze stron i dwa dla celów ogłoszenia.  

 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

podpisania.  

 
Starosta Kluczborski 

Piotr Pośpiech 

Starosta Węgrowski 

Krzysztof Fedorczyk 

  

Wicestarosta Kluczborski 

Mieczysław Czapliński 

Wicestarosta Węgrowski 

Leonard Rusjan 

  

Skarbnik Powiatu 

 Kluczborskiego 

Wanda Słabosz 

Skarbnik Powiatu  

Węgrowskiego 

Anna Bala 
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POROZUMIENIE NR 3/BF/2010 

 

 z dnia 1 lutego 2010 r. 

  

w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb 

prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Gminy Krapkowice  

w roku 2010. 

Na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy z dnia  

6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednoslity  

z 2007 roku, Dz. U. nr 43, poz. 277) oraz 

Uchwały nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej w Krap-

kowicach z dnia 30.12.2009 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 

2010 r. 

 

zawarte pomiędzy 

Gminą Krapkowice, z siedzibą w Urzędzie Mia-

sta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 re-

prezentowaną przez Burmistrza Piotra Sollocha - 

zwaną dalej Dotującym  

a  

Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach 

reprezentowaną przez insp. Lesława Miszkiewicza 

– Komendanta Powiatu Policji w Krapkowicach – 

zwaną dalej Dotowanym  

 

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest zakup 

służb patrolowych w 2010 r. w celu poprawy 

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie Miasta i Gminy Krapkowice na kwotę  

20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).  

 

§ 2. Dotowany zobowiązuje się do zorganizo-

wania dodatkowych służb patrolowych na terenie 

Miasta i Gminy Krapkowice, ze stanu osobowego 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji  

w Krapkowicach, natomiast Dotujący zapewni 

środki finansowe z przeznaczeniem na rekompen-

saty pieniężne dla policjantów podejmujących 

dodatkowe służby patrolowe.  

 

§ 3. Zakupione służby patrolowe realizowane 

będą na terenie Miasta i Gminy Krapkowice  

w patrolach pieszych i zmotoryzowanych w opar-

ciu o bieżące analizy bezpieczeństwa oraz wska-

zania Dotującego lub wyznaczonego pracownika 

Dotującego.  

 

§ 4.1. Ustala się stawkę godzinową rekom-

pensaty pieniężnej za jedną godzinę służby patro-

lowej w wysokości 20,00 zł brutto (słownie: 

dwadzieścia złotych).  

2. Rekompensata przysługuje policjantowi za 

każdą przepracowaną godzinę służby.  

3. Dotowany za pomocą służb finansowych 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zobowią-

zuje się do wydatkowania rzeznaczonych niniej-

szym porozumieniem środków i właściwego rozli-

czania w terminie do 10 grudnia 2010 r.  

4. Za wykorzystanie środków zgodnie z ich 

przeznaczeniem uważa się także przeznaczenie 

ich na pochodne od kwot wypłaconych tj. składki 

na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdro-

wotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.  

 

§ 5.1. Środki o których mowa w § 1 zostaną 

przelewane w miesięcznych transzach na konto 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji,  

nr konta 12 1010 1401 0010 0718 9810 0000 

w Narodowym Banku Polskim w Opolu, po wy-

konaniu płatnych służb patrolowych i przedłoże-

niu do Dotującego miesięcznych zestawień zawie-

rających: datę, skład osobowy patrolu, łączną 

ilość godzin, stawkę za godzinę i łączną rekom-

pensatę.  

2. Na podstawie sprawdzonej przez Dotujące-

go dokumentacji, zostaną przelane środki na 

wskazane w ust. 1 konto, w terminie 14 dni, 

licząc od dnia otrzymania dokumentacji.  

3. Po wykorzystaniu całości dotacji Dotowany 

zobowiązuje się dostarczyć Dotującemu sprawoz-

dania z realizacji dodatkowych służb patrolowych 

zawierające: nazwiska funkcjonariuszy, miesiąc 

oraz liczbę godzin wykonanych służb patrolowych 

oraz kserokopię list płac, sprawdzonych pod 

względem merytorycznym i formalno- rachunko-

wym oraz zatwierdzonych do wypłaty.  

4. Dotujący zastrzega sobie prawo do kontroli  

w zakresie niniejszego porozumienia. Kontrole pro-

wadzone będą przez służby Dotującego, w przy-

padku stwierdzenia, że przekazana dotacja została 

wykorzystana w części lub w całości na inne cele 

niż określone w porozumieniu, podlega w tej części 

lub w całości zwrotowi na rachunek Dotującego  

w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach nr konta  

93 8884 0004 2001 0000 7777 0001. Kwota 

dotacji podlega również zwrotowi w przypadku nie 

złożenia w terminie do 10 grudnia 2010 r. spra-

wozdania, o którym mowa w ust. 3, wraz z usta-

wowymi odsetkami.  

 

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia 

winny być sporządzone w formie aneksu.  
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§ 7. W sprawach, które nie zostały uregulo-

wane treścią niniejszego Porozumienia mają za-

stosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 

o finansach publicznych oraz ustawy o Policji.  

 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czte-

rech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla 

każdej ze stron.  

 

Komendant Powiatu 

 Policji w Krapkowicach 

insp. Lesław Miszkiewicz 

Burmistrz Krapkowic 

mgr Piotr Solloch 
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POROZUMIENIE NR 4/2010 

 

 z dnia 1 lutego 2010 r. 

  

w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej  

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.  

pomiędzy 

Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim 

a  

Zarządem Powiatu Kluczborskiego reprezen-

towanym przez: 

1. Piotra Pośpiecha - Starostę  

2. Mieczysława Czaplińskiego - Wicestarostę  

 

Na podstawie art. 20 ustawy z 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. z 2009 r. nr 31, poz. 

206) i art. 5 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 35 

ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-

wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze 

zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XL/232/2010 

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 28 stycznia 

2010 r. w sprawie wykonywania niektórych za-

dań z zakresu administracji rządowej dotyczących 

przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej strony zawierają porozumienie nastę-

pującej treści:  

 

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarząd 

Powiatu Kluczborskiego przyjmuje do wykonania 

niżej wymienione zadania:  

1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy 

powiatowej komisji lekarskiej; 

2) przekazanie zakładom opieki zdrowotnej 

środków rekompensujących zarobki utracone 

przez lekarzy i średni personel medyczny obsługu-

jących powiatową komisję lekarską;  

3) zawieranie umów z dyrektorami zakładów 

opieki zdrowotnej (bądź lekarzami prowadzącymi 

indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie 

lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psycho-

logów) na przeprowadzanie badań specjalistycz-

nych, w tym psychologicznych oraz obserwacji 

szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji 

wojskowej; 

4) pokrywanie kosztów wykonania: badań 

specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób 

stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgod-

nie z cennikiem usług medycznych, obowiązują-

cym w placówce opieki zdrowotnej, do którego 

osoba została skierowana.  

 

§ 2.1. Na wykonanie zadań wymienionych  

w § 1 pkt 1, 2 i 4 porozumienia, przeznacza się  

z budżetu Wojewody Opolskiego dotację celową 

w kwocie 17 500 zł (dział 750 – administracja 

publiczna, rozdział 75045 – kwalifikacja wojsko-

wa, § 2120 – dotacja celowa przekazana z bu-

dżetu państwa na zadania bieżące realizowane 

przez powiat na podstawie porozumień z organa-

mi administracji rządowej). Dotacja celowa zosta-

nie przekazana w trzech równych transzach, ko-

lejno w terminach do: 20 lutego 2010 r., 10 mar-

ca 2010 r. oraz 10 kwietnia 2010 r. 

2. W przypadku, gdy dotacja celowa wymienio-

na w § 2 ust. 1 nie pokryje wydatków związanych 

z realizacją zadań określonych w § 1 pkt 1, 2 i 4 

organ przyjmujący może się ubiegać o dodatkowe 

środki na pokrycie faktycznie poniesionych kosz-

tów. Przyznanie dodatkowych środków wymaga 

uprzedniego podpisania i ogłoszenia porozumienia 

zmieniającego niniejsze porozumienie.  

3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wykorzy-

stana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana niena-

leżnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwro-

towi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, na rachunek Wojewo-

dy Opolskiego nr: 22 1010 1401 0006 3922 3100 

0000 prowadzony w Narodowym Banku Polskim 

O/Okręgowy Opole, tytułem „zwrot dotacji ...” (po-

dać przyczynę oraz wskazać dział, rozdział i para-

graf zwracanych środków).  

4. W przypadku wykorzystania na realizację 

zadania tylko części przekazanej dotacji, część 

niewykorzystana podlega zwrotowi w nieprzekra-

czalnym terminie do dnia 14 lipca 2010 r. na 

rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr:  
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72 1010 1401 0006 9322 3000 0000 prowa-

dzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy 

Opole, tytułem „zwrot niewykorzystanej dotacji 

dz. 750 rozdz. 75045 § 2120”.  

5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie 

określonym w ust. 4 będą naliczane odsetki  

w wysokości określonej jak dla zaległości podat-

kowych, począwszy od dnia 15 lipca 2010 r.  

 

§ 3. Zarząd Powiatu Kluczborskiego zobowią-

zuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 

księgowej środków otrzymanych z dotacji pod-

miotowej oraz wydatków dokonywanych z tych 

ewidencji.  

 

§ 4.1. Zarząd Powiatu Kluczborskiego zobo-

wiązuje się do składania Dyrektorowi Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskie-

go Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych spra-

wozdań z wykorzystania dotacji celowej, przeka-

zanej z budżetu Wojewody Opolskiego na zadania 

określone w § 1 pkt. 1, 2 i 4, w nieprzekraczal-

nym terminie do 10 – tego każdego miesiąca, za 

miesiąc poprzedni wraz z kserokopią faktur i ra-

chunków oraz innych dokumentów potwierdzają-

cych zasadność poniesionych wydatków, po-

twierdzonych za zgodność z oryginałem.  

2. Rozliczenie całości dotacji z § 2120 otrzy-

manej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

należy przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatel-

skich i Cudzoziemców w nieprzekraczalnym ter-

minie do dnia 14 lipca 2010 r. Podstawę rozli-

czenia stanowią faktury i rachunki oraz inne do-

kumenty potwierdzające zasadność poniesionych 

wydatków.  

 

§ 5.1. Czynności związane z badaniem prawi-

dłowej realizacji zadań objętych porozumieniem  

w imieniu Wojewody Opolskiego sprawuje Dyrek-

tor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziem-

ców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który  

w szczególności: 

1) organizuje i przeprowadza kontrole; 

2) przygotowuje zalecenia pokontrolne; 

3) wydaje wytyczne w zakresie realizacji po-

wierzonych zadań.  

2. Zarząd Powiatu Kluczborskiego zobowiązuje 

się do zapewnienia warunków umożliwiających 

przeprowadzanie kontroli realizacji zadań objętych 

porozumieniem, jak też do przestrzegania otrzy-

manych wytycznych i zaleceń pokontrolnych. 

 

§ 6. Zarząd Powiatu Kluczborskiego odpowia-

da za – zgodną z obowiązującym prawem – reali-

zację wymienionych w porozumieniu zadań.  

  

§ 7.1. Zadania ujęte w § 1 pkt 1, 2 i 4 będą 

realizowane od 8 lutego do 30 czerwca 2010 r. 

 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu całości 

dotacji z § 2120, najpóźniej 14 lipca 2010 r.  

 

3. Wcześniejsze wypowiedzenie porozumienia, 

z zachowaniem miesięcznego terminu, wymaga 

formy pisemnej i może być dokonane na wniosek 

Zarządu Powiatu Kluczborskiego lub przez Woje-

wodę Opolskiego. 

 

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jed-

nobrzmiących egzemplarzach. 

  

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego.  

 

Zarząd Powiatu   Wojewoda Opolski  

    Ryszard Wilczyński  

Starosta 

Piotr Pośpiech 

 

Wicestarosta 

Mieczysław Czapliński 
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