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Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4110-20-21(5)/2010/73/SS z dnia
29 września 2010 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję
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1333
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UCHWAŁA NR XXXVI/403/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2b i ust. 3 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

2) Nr obwodu: 18
Granice obwodu: Zespół Opieki Zdrowotnej –
Szpital w Białej
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szpital w Białej ul. Moniuszki 8.

§ 1. Tworzy się nw. odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 r.:
1) Nr obwodu: 17
Granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej dla
Dorosłych w Grabinie
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Dom
Pomocy Społecznej w Grabinie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Białej oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Kosz

1 3 33
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UCHWAŁA NR XXXVI/407/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.
1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.
1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i Nr 22, poz. 120, z 2010 r. Nr 28, poz.
146), Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
ich działalności statutowej.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji na temat projektu aktu
prawa miejscowego dotyczącego ich działalności
statutowej.
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§ 2.1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia
konsultacji podejmuje Burmistrz Białej w formie
zarządzenia.
2. Zarządzenie powinno określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) formę konsultacji,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
3. Informację o podejmowanych konsultacjach
publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w terminie nie
krótszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia
konsultacji.

5. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający w szczególności datę spotkania, listę
obecności, przebieg dyskusji – konsultacji, wynik
konsultacji, podpis przewodniczącego spotkania
i protokolanta.

§ 3.1. Konsultacje mogą mieć formę, w szczególności:
1) pisemnego wyrażania opinii,
2) bezpośrednich spotkań.
2. W przypadku wyboru formy pisemnego wyrażania opinii przesyła się projekt aktu prawa
miejscowego do organizacji w celu wyrażenia
pisemnej opinii w terminie 14 dni.
3. Brak nadesłania opinii przez organizację
w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.
4. Zaproszenie do udziału w bezpośrednim
spotkaniu winno być doręczone co najmniej na
7 dni przed datą zebrania.

§ 5. Określony w uchwale sposób konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stosuje się odpowiednio w przypadku Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

§ 4.1. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla
organów Gminy Biała.
2. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Białej podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej
Gminy Biała nie później niż 14 dnia od zakończenia konsultacji oraz przedstawia Radzie Miejskiej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Kosz

1 3 34
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UCHWAŁA NR LIII/300/10
RADY GMINY BRANICE
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005 r
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Branice uchwala, co
następuje:
§ 1. Zmienić zapis § 13 ust. 3 Uchwały
Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Branice z dnia
30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice w brzmieniu:
„Wysokość stypendium szkolnego zależna jest
od zakwalifikowania ucznia do jednej z trzech
grup dochodowych i wynosi: I grupa 60% II grupa 50% III grupa 40% kwoty, o której mowa
w ust. 5.”
poprzez nadanie mu nowego następującego
brzmienia:
„Wysokość stypendium szkolnego zależna jest
od zakwalifikowania ucznia do jednej z trzech
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grup dochodowych i wynosi: I grupa 90% II grupa 80% III grupa 70% kwoty, o której mowa
w ust. 5.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

Przewodniczący
Rady Gminy Branice
Władysław Lenartowicz

1 3 35
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UCHWAŁA NR XXXVIII/195/10
RADY GMINY CISEK
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity 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 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146; Nr 106 poz. 675) oraz art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz.
1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz.
1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.
100, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz.
1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz.
1018), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Rada Gminy Cisek
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Położone na obszarze Gminy Cisek drogi:
- „Błażejowice – Ponięcice” (Gmina Rudnik,
Województwo Śląskie),
- „Łany – Podlesie”,
- „Łany – Roszowice”,
- „Roszowicki Las – Sukowice”,
- „Cisek – Steblów”,
- „Landzmierz – Długomiłowice” (Gmina Reńska Wieś),
- „Kobylice – Dębowa”(Gmina Reńska Wieś),
- „Kobylice – Akwen Dębowa”
o znaczeniu lokalnym zalicza się do kategorii
dróg gminnych.
2. Wykaz oraz przebieg dróg, o których mowa
w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą od dnia
1 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca Rady
Gminy Cisek
mgr Rozwita Szafarczyk
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXVIII/195/10
Rady Gminy Cisek
z dnia 27 września 2010 r.

WYKAZ DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH
L.p.

2.

Nazwa ciągu drogowego
2.
Błażejowice – Ponięcice
(Gmina Rudnik,
Województwo Śląskie)
Łany - Podlesie

3.

Łany - Roszowice

4.

Roszowicki Las - Sukowice

5.

Cisek - Steblów

6.

Landzmierz – Długomiłowice (Gmina Reńska
Wieś)
Kobylice – Dębowa
(Gmina Reńska Wieś)

1.
1.

7.

8.

Kobylice – Akwen
Dębowa

Przebieg drogi gminnej
3.
Od drogi wojewódzkiej nr 421 w Błażejowicach
Przez: Błażejowice ul. Wiejska część, Błażejowice w kierunku wsi Ponięcice (droga bez nazwy)
Do granicy województwa.
Od drogi wojewódzkiej nr 422 w Łanach
Przez: Łany ul. Zawodzie część, Łany – Podlesie (droga bez nazwy), Podlesie
Do drogi powiatowej nr 1428 O w Podlesiu.
Od drogi wojewódzkiej nr 422 w Łanach
Przez: Łany ul. Górna część, Łany – Roszowice (droga bez nazwy), Roszowice ul. Wiejska część
Do drogi wojewódzkiej nr 427 w Roszowicach.
Od drogi powiatowej nr 1403 O w Roszowickim Lesie
Przez: Roszowicki Las ul. Piotra Skargi, Roszowicki Las – Steblów – Cisek – Sukowice
(droga bez nazwy), Sukowice
Do drogi powiatowej nr 1422 O w Sukowicach
Od drogi powiatowej nr 1403 O w Cisku
Przez: Cisek ul. Olszowa część, Cisek – Steblów (droga bez nazwy), Steblów ul. Brzozowa
Do drogi powiatowej nr 1425 O w Steblowie
Od drogi powiatowej nr 1403 O w Landzmierzu
Przez: Landzmierz ul. Boczna, Landzmierz w kierunku wsi Długomiłowice (droga bez nazwy),
Do granicy gminy
Od drogi wojewódzkiej nr 410 w Kobylicach
Przez: Kobylice ul. Szkolna oraz ul. Piaskowa, Kobylice w kierunku wsi Dębowa (droga
bez nazwy),
Do granicy gminy
Od drogi wojewódzkiej nr 410 w Kobylicach
Przez: Kobylice ul. Cmentarna, Kobylice w kierunku Akwenu Dębowa (droga bez nazwy),
Do granicy gminy

1 3 36

1337
1 3 37

UCHWAŁA NR XL/265/10
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę „Bukowa” ulicy położonej w Dąbrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 408/9 z karty mapy 2,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr OP1O/00111967/2.

Załącznik graficzny stanowi integralną część
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
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Załącznik
do Uchwały Nr XL/265/10
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 27 września 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVIII/373/2010
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142

i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Dobrzeń
Wielki uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zmienia się nazwę „ŁĄCZNA” na
„WSPÓLNA” ulicy prostopadłej do ulicy Studziennej położonej w Czarnowąsach, oznaczonej numerem działki 2312/233 k.m. 3, stanowiącej
własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd
Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr Kw OP1O/
00075720/4.
2. Położenie ulicy określa mapka będąca załącznikiem graficznym do uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 121

– 7704 –

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/353/2010
Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca
2010 r.

1

Poz. 1338

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
Norbert Słabik
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UCHWAŁA NR XLVIII/374/2010
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Dobrzeń
Wielki uchwala, co następuje:
§ 1.1. Nadaje się nazwę „IRYSOWA” ulicy
prostopadłej i jednocześnie będącej przedłużeniem
ulicy Wspólnej, biegnącej w stronę Osiedla Energetyk położonej w Dobrzeniu Wielkim, stanowiącej część działki o numerze 2562/343 k.m. 3,
której właścicielem jest Gmina Dobrzeń Wielki,
a dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr Kw OP1O/00044709/5.
2. Położenie ulicy określa mapka będąca załącznikiem graficznym do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Gminy Dobrzeń Wielki
Norbert Słabik
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UCHWAŁA NR XLIX/380/2010
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania
w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190) Rada Gminy
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Dostosowuje się do stanu faktycznego
opis granic stałych obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki, ustalonych Uchwałą nr XLII/
347/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia
13 lipca 2006r. w sprawie stałych obwodów
głosowania, zmienioną Uchwałami Rady Gminy
Dobrzeń Wielki nr XXXI/226/2009 z dnia
26 marca 2009 r. i nr XLV/346/2010 z dnia
22 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania
opisu granic stałych obwodów głosowania

w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego,
poprzez dodanie nowo powstałych ulic:
1) do Obwodu głosowania nr 1 w Czarnowąsach dopisuje się ulicę o nazwie Łączna,
2) do Obwodu głosowania nr 11 w Czarnowąsach dopisuje się ulicę o nazwie Sadowa.
§ 2. Ujednolicony wykaz granic obwodów głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Dobrzeń Wielki
Norbert Słabik

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/380/2010
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 7 października 2010 r.
Wykaz granic stałych obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki
Numer obwodu
głosowania
Obwód głosowania
Nr 1
w Czarnowąsach

Obwód głosowania
Nr 2
w Chróścicach

Obwód głosowania
Nr 3
w Dobrzeniu Małym
Obwód głosowania
Nr 4
w Dobrzeniu Wielkim

Granica obwodu głosowania
SOŁECTWO CZARNOWĄSY - CZĘŚĆ obejmująca ulice:
Akacjowa, Basztowa, Boczna, Broniewskiego, Brzozowa, Chopina, Dębowa, Dolna,
Dworcowa, Eichendorffa, Górna, Jasna, Jaśminowa, Kani, Kasprowicza, Kasztanowa,
Klonowa, Kopernika, Kośnego, Krzyżowa, Księdza Mainki, Kwiatowa, Leśna, Łączna,
Łąkowa, 1Maja, Matejki, Norwida, Nowa, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Piaskowa.
SOŁECTWO CHRÓŚCICE - CZĘŚĆ obejmująca ulice:
Boczna, Broniewskiego, Cebuli, Chopina, Damrota, Gajówka, Jana Sobieskiego, Kołłątaja, Kopernika, Korfantego, Koszykarzy, Kośnego Augusta, Leśna, Ligonia, Młyńska,
Nowowiejska, Orzeszkowej, Parkowa, Piaskowa, Plac Wolności, Podlesie, Prusa, Szkolna, Świerkowa, Św. Rocha, Warszawska, Wiklinowa.
SOŁECTWA:
DOBRZEŃ MAŁY i BRZEZIE
SOŁECTWO DOBRZEŃ WIELKI – CZĘŚĆ obejmująca ulice:
Boczna, Bolesława Chrobrego, Dambonia, Dratwy, Fiołkowa, Ks. Fiecka, Knosały, Koraszewskiego, Kościelna, Księdza Poziemby, Księdza Scheitzy, Kubisów, Kwiatowa, Liliowa, 22 Lipca, Matejki, Miarki, Miła, Młyńska, Morcinka, Namysłowska – lewa strona
od nr 1 do nr 45 i prawa strona od nr 2 do nr 46, Nowowiejska, Opolska, Polna, Powstańców Śląskich, Reymonta, Słoneczna, Strzelców Bytomskich, Świerczewskiego,
Topolowa, Tulipanowa, Wrocławska, Wspólna, Osiedle Energetyk.
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Obwód głosowania
Nr 5
w Kup
Obwód głosowania
Nr 6
w Świerklach
Obwód głosowania
Nr 7
w Chróścicach

Obwód głosowania
Nr 8
w Dobrzeniu Wielkim

Obwód głosowania
Nr 9
wKrzanowicach
Obwód głosowania
Nr 10
w Borkach
Obwód głosowania
Nr 11
w Czarnowąsach
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SOŁECTWO KUP

SOŁECTWO ŚWIERKLE
SOŁECTWO CHRÓŚCICE – CZĘŚĆ obejmująca ulice:
Babilas, Dąbrowa, Grunwaldzka, Kąty, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopiec, Kośnego Bolesława, Kwaśna, 1 Maja, Mickiewicza, Nad Rzeką, Nad Ujściem, Odrzańska,
Ostrówek, Polna, Powstańców Śląskich, Reja, Reka, Sienkiewicza, Słodka, Stawy, Św.
Jana, Św. Jadwigi, Wąska, Wiatraki, Wyzwolenia, Żeromskiego.
SOŁECTWO DOBRZEŃ WIELKI – CZĘŚĆ obejmująca ulice:
Brzozowa, Chopina, Dąbrowskiego, Drzymały, Dworcowa, Herberta, Jana Sobieskiego,
Jańskiego, Jodłowa, Kani, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopernika, Korfantego, Kościuszki, Krasickiego Ignacego, Leśna, Ligonia, Mehla, Mickiewicza, Namysłowska –
lewa strona od nr 47 do nr 111 i prawa strona od nr 48 do nr 118, Osiedlowa, Piaskowa, Piastowska, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Sokołów, Sportowa, Stawy, Świerkowa,
Św. Rocha, Tuwima, Żeromskiego, Zapolskiej.
SOŁECTWO KRZANOWICE

SOŁECTWO BORKI
SOŁECTWO CZARNOWĄSY - CZĘŚĆ obejmująca ulice:
Plac Klasztorny, Podlesie, Polna, Reymonta, Sadowa, Słoneczna, Stawowa, Studzienna,
Świerkowa, Tuwima, Warsztatowa, Wąska, Wierzbowa, Władysława Jagiełły, Wolności, Wrzosowa, Zamoyskiego, Zielona, Złota.
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UCHWAŁA NR XLIX/384/2010
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Dobrzeń
Wielki uchwala, co następuje:
§ 1.1. Nadaje się nazwę „WESOŁA” ulicy
bocznej od ulicy Parkowej położonej w Borkach,
oznaczonej jako działka numer 174/45 k.m. 3,

stanowiącej współwłasność osób fizycznych, dla
której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr Kw
OP1O/00133184/9. Współwłaściciele drogi wyrazili zgodę na nadanie nazwy ulicy.
2. Położenie ulicy określa mapka będąca załącznikiem graficznym do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
Norbert Słabik
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do Uchwały Nr XLIX/384/2010
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 7 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR LX/652/10
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 1 września 2010 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.
1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92, poz. 753,
Nr 215, poz. 1664) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kędzierzyn-Koźle, zwany dalej Regulaminem, o następującej treści:
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kędzierzyn-Koźle.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych
§ 2.1. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) usuwanie błota, śniegu i lodu z chodników,
które powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast usuwanie innych zanieczyszczeń - w miarę
potrzeb, przy czym:
a) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota
lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię
lub do wpustów kanalizacyjnych,
b) dopuszcza się zgarnianie śniegu z jezdni na
chodnik jedynie w sytuacji gdy zgarnięty śnieg nie
spowoduje utrudnienia w ruchu pieszym,
c) dopuszcza się zgarnianie śniegu i lodu
z chodnika do jego krawędzi;
2) podjęcie działań likwidujących śliskość
chodnika;
3) usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu
z dachów, gzymsów, rynien budynku w miejscach nad wejściami i wyjściami z nieruchomości
służących do użytku publicznego oraz przejściami
w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych - niezwłocznie po ich pojawieniu się.
2. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych (z wyjątkiem mycia silników samochodowych) poza myjniami samochodowymi, na
terenie nieruchomości nie służących do użytku
publicznego, pod warunkiem, że:
1) mycie pojazdów odbywać się będzie na
utwardzonej powierzchni, a do mycia wykorzystywane będą środki ulegające biodegradacji;
2) powstające podczas mycia ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.
3. Naprawy pojazdów związane z ich bieżącą
eksploatacją (wymiana kół, opon, świec, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje) mogą być
przeprowadzane w obrębie nieruchomości, pod
warunkiem, że:
1) nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby;
2) nie spowodują uciążliwości dla sąsiadów;
3) odpady powstające podczas napraw zostaną
zebrane, umieszczone w pojemniku lub worku do
tego przeznaczonym i przekazane do unieszkodliwienia zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Poz. 1342

Rozdział 3
Zakres selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych.
Rodzaj i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
§ 3.1. Odpady komunalne przeznaczone do
składowania, powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w następujących
urządzeniach:
1) pojemniki o minimalnej pojemności 60 l plastikowe czarne lub metalowe ocynkowane,
szczelne, z zamykanymi otworami wsypowymi;
2) kontenery o minimalnej pojemności: 2,5 m 3szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi;
3) kontenerach otwarte (tzw. muldy) przeznaczone do gromadzenia odpadów z remontów
o minimalnej pojemności 4 m3;
4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
wyposażenia jej w dostateczną ilość urządzeń
służących do gromadzenia odpadów, uwzględniając następujące normy tygodniowe wytwarzania
odpadów:
1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, czyli co najmniej jeden pojemnik 60 l
w przypadku nieruchomości zamieszkiwanych
przez jedną osobę lub co najmniej jeden pojemnik
120 l dla nieruchomości zamieszkałych przez
więcej niż jedną osobę;
2) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego
ucznia, studenta i pracownika;
3) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde
dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych – 50 l na każde
10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej
jeden pojemnik 120 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem –
50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na każde
miejsce konsumpcyjne;
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji
– co najmniej jeden pojemnik 120 l;
8) dla zakładów usługowych i produkcyjnych
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
9) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli i pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko;
10) dla ogródków działkowych – 20 l na każdą
działkę w okresie od 1 marca do 31 października
każdego roku oraz 5 l poza tym okresem.
§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do selektywnego zbierania odpadów w postaci:
szkła bezbarwnego (białego), szkła kolorowego,
papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, złomu aluminiowego, odpadów
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niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, zużytych
baterii i akumulatorów oraz odpadów budowlanych, w następujący sposób:
1) odpady opakowaniowe:
a) w zabudowie niskiej (osiedla domów jednorodzinnych) należy stosować worki z tworzywa
sztucznego o następującej kolorystyce: worki
białe – szkło bezbarwne, worki zielone – szkło
kolorowe, worki niebieskie – papier oraz kartoniki
po napojach, worki żółte – tworzywa sztuczne
oraz puszki aluminiowe lub ogólnodostępne pojemniki ustawione na terenie osiedla o analogicznej kolorystyce,
b) w zabudowie wysokiej (osiedla bloków
mieszkalnych) wyselekcjonowane odpady wrzucać należy do pojemników przeznaczonych do
selektywnej zbiórki na terenie nieruchomości:
pojemniki białe – szkło bezbarwne, pojemniki
zielone – szkło kolorowe, pojemniki niebieskie –
papier oraz kartoniki po napojach, pojemniki żółte
– tworzywa sztuczne oraz puszki aluminiowe.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
stosowanie do selektywnej zbiórki worków,
o których mowa w pkt 1 lit. a;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
powinien być przekazywany placówce sprzedaży
detalicznej przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju, wystawiany przed nieruchomości
w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych
w sposób określony w pkt 3, przekazywany do
punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego znajdujących się na terenie Gminy lub odbierany przez przedsiębiorcę wywozowego na warunkach określonych w umowie;
3) odpady wielkogabarytowe powinny być
wystawione przed nieruchomości, w wyznaczonym terminie wywozu, w sposób nie utrudniający
korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie,
w miejscu nie utrudniającym ruchu drogowego
i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorstwu
wywozowemu lub odbierane przez przedsiębiorstwo wywozowe na warunkach określonych
w umowie;
4) odpady niebezpieczne:
a) zbierane w ramach akcji organizowanych
przez Gminę należy umieszczać w specjalnych
pojemnikach: zużyte baterie oraz akumulatory
małogabarytowe w pojemnikach ustawionych
w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż baterii lub innych placówkach handlowych na
terenie Gminy, w których dostępne są pojemniki
do zbiórki, placówkach oświatowych oraz budynku
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, leki przeterminowane w pojemnikach koloru czerwonego ustawionych w aptekach, termometry rtęciowe w specjalnych pojemnikach umieszczonych w aptekach
biorących udział w akcji zbiórki termometrów,
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b) pozostałe odpady niebezpieczne, inne niż
wymienione w § 4 pkt 4 lit. a, winny być gromadzone w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub workach, które odbierane będą
przez przedsiębiorstwo wywozowe na zasadach
określonych w umowie;
5) odpady z remontów gromadzić odrębnie
w kontenerach, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 3, ustawionych w miejscu nie utrudniającym
korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie;
6) odpady biodegradowalne:
a) w postaci odpadów kuchennych (mokrych)
w oznakowanych pojemnikach koloru brązowego,
w postaci odpadów zielonych (suchych) w workach z tworzywa sztucznego,
b) dopuszcza się kompostowanie odpadów
ulegających biodegradacji we własnym zakresie
i na własne potrzeby w kompostownikach przydomowych. Nie wykorzystane we własnym zakresie i na własne potrzeby odpady ulegające
biodegradacji powinny być gromadzone w sposób
określony w § 4 pkt 6 lit. a.
§ 5.1. Mając na uwadze zasady bezpiecznego
i racjonalnego gromadzenia odpadów, zabrania się:
1) umieszczania w pojemnikach/ kontenerach/koszach/workach do zbierania odpadów
komunalnych: substancji toksycznych, żrących,
wybuchowych, odpadów medycznych lub weterynaryjnych (powstających w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych), odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów, przeterminowanych leków
i termometrów rtęciowych oraz innych odpadów
niebezpiecznych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz śniegu, lodu, gorącego
popiołu i żużlu;
2) umieszczania odpadów podlegających segregacji w pojemnikach/kontenerach do zbierania
odpadów przeznaczonych do składowania;
3) umieszczania w pojemnikach/workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik/worek oraz odpadów które
nie są zbierane w sposób selektywny;
4) umieszczania jakichkolwiek odpadów na terenach publicznych bez zgody właściciela terenu.
2. Zarządca drogi zobowiązany jest do rozmieszczania koszy ulicznych na drogach publicznych w odległości od 50 do 200 metrów, w zależności od natężenia ruchu pieszego. Kosze
uliczne powinny być wykonane z materiałów
trwałych i niepalnych.
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Rozdział 4
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 6. Częstotliwość odbierania z nieruchomości
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania właściciel nieruchomości ustala z przedsiębiorstwem wywozowym, uwzględniając podane poniżej zasady:
1) nie rzadziej niż raz na miesiąc w przypadku
budynków jednorodzinnych;
2) nie rzadziej niż raz w tygodniu w przypadku
budynków wielorodzinnych;
3) w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej
niż raz w tygodniu dla obiektów, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna;
4) w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie, dla pozostałych obiektów.
§ 7. Odpady zebrane selektywnie odbierane są
okresowo, w terminach uzgodnionych w umowach
zawartych pomiędzy właścicielem nieruchomości
a przedsiębiorstwem wywozowym, z częstotliwością uwzględniającą podane poniżej zasady:
1) odpady opakowaniowe:
a) zgromadzone w workach - co najmniej raz
na miesiąc,
b) zgromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiórki w przypadku napełnienia pojemnika
w 2/3 pojemności, jednak nie rzadziej niż raz
w miesiącu;
2) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej raz
na kwartał;
3) odpady ulegające biodegradacji:
a) w okresie od października do końca marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) w okresie od kwietnia do końca września nie rzadziej niż raz w tygodniu;
4) odpady z remontów – bezpośrednio po napełnieniu kontenera lub po zakończeniu prac remontowa-budowlanych na terenie nieruchomości, na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości;
5) odpady niebezpieczne – w zależności od
potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 8. Zarządca drogi zobowiązany jest do
opróżniania koszy ulicznych z częstotliwością
dostosowaną do ilości nagromadzonych w nich
odpadów – należy je opróżniać w przypadku zapełnienia koszy w 2/3 pojemności, jednak nie
rzadziej niż raz w tygodniu.
§ 9. Właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do opróżniania zbiornika bezodpływowego
z nieczystości ciekłych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź
wylewania na powierzchnię terenu.
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Rozdział 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów
§ 10. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów wynosi:
1) do 31 grudnia 2010 r. – 75 % wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, (tj. około 6 349 Mg);
2) do 31 grudnia 2013 r. – 50 % wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, (tj. około 4 233 Mg);
3) do 31 grudnia 2020 r. – 35 % wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, (tj. około 2 963 Mg).
Za podstawę obliczenia przyjmuje się masę
tych odpadów, wytworzonych w roku 1995,
oszacowaną w Planie Gospodarki Odpadami dla
miasta Kędzierzyn-Koźle.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 11. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
są zobowiązane do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz innych
zwierząt;
2) dbałości aby ich zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju innym
mieszkańcom;
3) sprawowania nad nimi właściwej opieki;
4) prowadzenia psa na smyczy w miejscach
publicznych, a psu rasy uznawanej za agresywną,
mieszańcowi takiej rasy lub psu zagrażającemu
otoczeniu, także do nałożenia kagańca;
5) dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy
w miejscach mało uczęszczanych, z wyjątkiem
terenów parków, pod warunkiem, że pies ma
kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę
nad jego zachowaniem;
6) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych
przez psy w miejscach publicznych - nie dotyczy
to osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników oraz osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności stwierdzonym na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 12. Zabrania się:
1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do piaskownic i na place zabaw dla
dzieci oraz na tereny, gdzie podmioty zarządzające wprowadziły ten zakaz (nie dotyczy psów,
które pełnią rolę przewodnika osoby niewidomej);
2) pozostawiania psów bez nadzoru w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.
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§ 13. Pomieszczenia, gdzie utrzymywane są
gołębie, należy tak usytuować, aby odległość
w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego elementu do granicy posesji położonej
w najbliższym sąsiedztwie wynosiła co najmniej:
1) 20 m dla posesji zabudowanej budynkiem
jednorodzinnym wolnostojącym;
2) 50 m dla posesji zabudowanej budynkiem
wielorodzinnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi.
§ 14. Utrzymujący ssaki, gady, płazy, ptaki
i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
zobowiązani są zabezpieczyć te pomieszczenia
przed wydostaniem się zwierząt.
Rozdział 7
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 15. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) na terenach Gminy wyłączonych z produkcji
rolnej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za wyjątkiem:
a) gospodarstw rolnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej istniejących w dniu wejścia
w życie niniejszego regulaminu,
b) terenów określonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako ogrody
działkowe, gdzie zastosowanie ma regulamin
ogrodu działkowego,
c) terenów oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem
MNU (tereny zabudowy mieszkaniowej i usług
nieuciążliwych) na osiedlach: Koźle-Rogi, Kłodnica, Cisowa, Lenartowice, Miejsce Kłodnickie,
Sławięcice, Przyjaźni; w których dopuszcza się
utrzymywanie na własne potrzeby: pszczół; drobiu – do 10 sztuk; zwierząt futerkowych - do
10 sztuk; a pozostałych zwierząt gospodarskich –
do 2 sztuk;
2) na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
§ 16. Pnie pszczele należy lokalizować w odległości co najmniej 30 m od dróg publicznych.
§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie są zobowiązane do:
1) gromadzenia i usuwania odpadów i nieczystości oraz odchodów zwierzęcych, wytworzonych w związku z utrzymaniem zwierząt, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, nie
powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
2) prowadzenia chowu lub hodowli w sposób
nie powodujący uciążliwości dla współużytkowni1 3 42
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ków oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich;
3) zabezpieczenia pastwisk oraz wybiegów dla
zwierząt w sposób uniemożliwiający przedostanie
się zwierząt na zewnątrz;
4) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości paszy oraz ściółki, pozostawionych w miejscach publicznych.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
i terminy jej przeprowadzania
§ 18.1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie
gminy podlegają nieruchomości, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, magazyny,
w których przechowywana jest żywność, środki
spożywcze i zboże, a także pomieszczenia piwniczne, altany śmietnikowe, zsypy i pomieszczenia zsypowe, węzły ciepłownicze i elewatory.
2. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do
właścicieli domów jednorodzinnych może być
realizowany tylko w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby.
3. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się
dwa razy w roku. Ustala się, następujące terminy
wykładania trutki:
1) w dniach od 1 kwietnia do 21 kwietnia
każdego roku (akcja wiosenna);
2) w dniach od 1 października do 21 października każdego roku (akcja jesienna).
4. W razie konieczności powstałej z przyczyn
sanitarno-zdrowotnych mogą być ustalone dodatkowe terminy deratyzacji, inne niż określone
w § 18 ust. 3.
Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 20. Traci moc uchwała Nr X/103/07 Rady
Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn
– Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r.
Nr 53, poz. 1687), z późniejszymi zmianami.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Grzegorz Chudomięt
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UCHWAŁA NR XXXIX/384/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 23 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.
zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co
następuje:

Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Janusza Korczaka, Ignacego Krasickiego,
Stanisława Lema, Kornela Makuszyńskiego, Czesława Miłosza, Gustawa Morcinka, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Kamila Norwida, Oleśnicka, Elizy
Orzeszkowej, Parkowa, Kazimierza Pułaskiego,
Henryka Sienkiewicza, Piotra Skargi, Juliusza
Słowackiego, Staromiejska, Sycowska, Juliana
Tuwima, Melchiora Wańkowicza, Józefa Wybickiego, Gabrieli Zapolskiej, Żwirki i Wigury.".

§ 1. W uchwale Nr XLI/499/02 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie
nadania statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie,
zmienionej uchwałą Nr VI/39/07 z dnia 9 marca
2007 r. zmienia się § 2 załącznika, który otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Osiedle Nr II obejmuje obszar m. Namysłowa w granicach ulic: Adama Asnyka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Boczna, Braterska,
Władysława Broniewskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Witolda Gombrowicza, Jana Kasprowicza, Jana

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
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UCHWAŁA NR XXXIX/385/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 23 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.
zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/500/02 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie
nadania statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie,
zmienionej uchwałą Nr VI/40/07 z dnia 9 marca
2007 r. zmienia się § 2 załącznika, który otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Osiedle Nr III obejmuje obszar m. Namysłowa w granicach ulic: Akacjowa, Cicha, Fabryczna, Jaśminowa, Kalinowa, Kombatantów,
Konwalii, Kwiatowa, Łączańska, Łąkowa, 1 Maja,
1 3 44

Makowa, Malinowa, Adama Mickiewicza, Na
Skarpie, Nad Widawą, Orląt Lwowskich, Pamięci
Sybiraków, Polna, Radosna, Różana, Spokojna,
Tulipanowa, Słonecznikowa, ppor. Stanisława
Sworowskiego, Wesoła, Wileńska, Wrzosowa,
Zielona.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
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UCHWAŁA NR XXXIX/386/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 23 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.
zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co
następuje:

wa, Kolejowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego,
Krzywa, Lipowa, Oławska, Orzechowa, Podleśna,
Podmiejska, Mikołaja Reja, Marii SkłodowskiejCurie, Sosnowa, Świerkowa, Wincentego Witosa,
część ulicy Tadeusza Kościuszki, tj. od zbiegu
z ulicą Emilii Plater do końca.".

§ 1. W uchwale Nr XLI/503/02 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie
nadania statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie,
zmienionej uchwałą Nr VI/43/07 z dnia 9 marca
2007 r. zmienia się § 2 załącznika, który otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Osiedle Nr VI obejmuje obszar m. Namysłowa w granicach ulic: Brzozowa, Marii Dąbrowskiej, Dębowa, Jana Długosza, Mariana Falskiego,
Grunwaldzka, Jarosława Iwaszkiewicza, Klono-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
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UCHWAŁA NR LI/771//10
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa
dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2b, ust. 2d
i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 Nr 176, poz.
1190) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Rada Miejska
w Nysie na wniosek Burmistrza Nysy uchwala, co
następuje:
§ 1. Tworzy się następujące odrębne obwody
głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
na burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada
2010 r.

Nr obwodu
głosowania
32

33

34

Granice obwodu
Szpital Miejski
w Nysie (obwód
zamknięty)
Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach
(obwód zamknięty)
Zakład Karny
w Nysie
(obwód zamknięty)

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Szpital Miejski,
ul. Bohaterów Warszawy 23, Nysa
Dom Pomocy Społecznej,
Koperniki 17,
Koperniki
Zakład Karny,
ul. Kościuszki 4a,
Nysa

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i zostaje
podana do wiadomości publicznej poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Nysie, rozplakatowanie obwieszczeń

Poz. 1346-1348

w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy
Nysa oraz umieszczenie na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik

1 3 46
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UCHWAŁA NR LVII/396/10
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw w 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2b ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz.1760, Nr 102, poz.
1055, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.
1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r.
Nr 96 poz. 607, Nr 180 poz. 1111, z 2009 r.
Nr 213, poz. 1651, Nr 213 poz. 1652, z 2010 r.
Nr 57 poz. 356) na wniosek Burmistrza Olesna
Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania
Nr 17: Szpital Powiatowy w Oleśnie, przy
ul. Klonowej 1, Olesno dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw w 2010 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Olesno.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleśnie
Piotr Antkowiak
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UCHWAŁA NR XLIII/302/2010
RADY GMINY POPIELÓW
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/45/2007 Rady Gminy Popielów
z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów
publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Popielów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703,

Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122 poz.
1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104;
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z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,
Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542; nr 120, poz. 818, Nr 115, poz.
791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292;
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458,
Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991) Rada Gminy
Popielów uchwala co następuje:

Kaniów, Lubienia, Popielowska Kolonia, Popielów,
Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa”.

§ 1. § 2 ust. 2 Uchwały Nr VII/45/2007 Rady
Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Popielów otrzymuje następujące
brzmienie: „Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie stanowią miejscowości:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2011 r.

§ 2. Wprowadzona zmiana, o której mowa
w §1 dotyczy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie urodzonych po 01 stycznia
2003 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kupczyk

1 3 48

1349
1 3 49

UCHWAŁA NR 348/XLII/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 19, art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142
poz. 1591 ze zmianami) art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96
poz. 873 z poźń. zm./ Rada Miejska w Praszce
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Bogusław Łazik
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Załącznik
do Uchwały Nr 348/XLII/2010
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 30 września 2010 r.

Poz. 1349-1350

została utworzona Rada Działalności pożytku publicznego to konsultacje przeprowadza się z tą
radą.
5. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotu, o którym mowa w ust. 4
w sprawie poddanej konsultacji. Brak opinii
w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z
pozytywnym zaopiniowaniem projektu.

Szczegółowy sposób konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rozdział 2
Szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1. Decyzje o przeprowadzaniu konsultacji podejmuje Burmistrz Praszki w formie zarządzeń
określających: przedmiot konsultacji, termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
2. Konsultacje mogą mieć formy:
a) zamieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Praszce,
b) bezpośrednich spotkań, gdzie co najmniej
na 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację w tym zakresie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

1. Konsultacje przeprowadza się w sprawach
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. Obowiązek przeprowadzania konsultacji dotyczy również uchwalenia rocznego programu
współpracy o których mowa w art. 5a ustawy
wymienionej wyżej.
3. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady wymienione w art. 5 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających
na terenie gminy.
4. Projekt aktów prawa miejscowego poddaje
się pod konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli

Rozdział 3
Postanowienia końcowe
1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiążące.
2. Wyniki konsultacji publikuje się na stronie
internetowej www.praszka.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Praszce.
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UCHWAŁA NR XLIV/391/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9
na terenie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmiku województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159 poz. 1547 z późn. zmianami) i art. 2
ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta

miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984
z późn. zmianami) na wniosek Burmistrza Prószkowa Rada Miejska w Prószkowie uchwala co
następuje:
§ 1.1. Tworzy się obwód Nr 9 w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8, celem przeprowadzenia wyboru do Rady
Miejskiej w Prószkowie, Rady Powiatu Opolskiego

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 121

– 7719 –

i Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Burmistrza Prószkowa.
2. Granice obwodu odpowiadają granicy terytorialnej Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.
3. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej jest
Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Poz. 1350-1351

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego
w Prószkowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

Przewodnicząca Rady
Klaudia Lakwa

1 3 50
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UCHWAŁA NR XXXVIII/299/10
RADY GMINY RUDNIKI
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003,
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Edward Gładysz

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVIII/299/10
Rady Gminy Rudniki
z dnia 28 września 2010 r.
Szczegółowy sposób konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
I. Postanowienia ogólne.
1. Konsultacje przeprowadza się w sprawach
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie gminy Rudniki.
2. Ilekroć mowa jest o:
1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Rudniki,
2) Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy
Rudniki,
3) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Rudniki,
4) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy
Rudniki,
5) Ustawie – rozumie się przez to ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
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3. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady wymienione w art. 5 ust. 3 ustawy.
4. Sprawy wymagające konsultacji poddaje się
pod konsultacje organizacjom pozarządowym
i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, a jeżeli została utworzona Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego to konsultacje przeprowadza się z tą radą.
5. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotu, o którym mowa w punkcie 4 w sprawie poddanej konsultacji. Brak opinii
w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
z pozytywnym zaopiniowaniem projektu.

Poz. 1351-1352

kończenia konsultacji, formę konsultacji i komórkę organizacyjną urzędu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
2. Konsultacje mogą mieć formę:
a) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu,
b) bezpośrednich spotkań, gdzie co najmniej
na 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania należy
wysłać informację w tym zakresie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
III. Postanowienia końcowe.
1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiążące.
2. Wyniki konsultacji publikuje się na stronie
internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

II. Szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji.
1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt w formie zarządzenia określając:
przedmiot konsultacji, termin rozpoczęcia i za1 3 51
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UCHWAŁA NR XLIV/306/10
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003 r. nr 159 poz.1547 ze zm.) Rada Gminy
Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z nadaniem nazw nowym ulicom i nadaniu nowych numerów nieruchomości,
dostosowuje się opis granic okręgów wyborczych
gminy Tarnów Opolski, ustalonych uchwałą
Nr XXX/256/2002 Rady Gminy w Tarnowie
Opolskim z dnia 26 czerwca 2002 r., zmienioną
uchwałą Nr XL/258/2002 z dnia 7 sierpnia
2002 r. w ten sposób, że:
- dopisuje się do okręgu wyborczego nr 5 ulicę:
Fiołkową, Komunalną, Krokusową, Pieczarkową,
Różaną, Słonecznikową, Tulipanową i Wrzosową

- dopisuje się do okręgu wyborczego nr 6 ulicę
Norwida oraz numer 130 nieruchomości w ulicy
Księdza Klimasa i numer 27b nieruchomości
w ulicy 1-Maja położone w Tarnowie Opolskim.
§ 2. Jednolity wykaz granic okręgów wyborczych stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tarnowie
Opolskim oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy Tarnów Opolski
Rudolf Urban
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Poz. 1352-1353
Załącznik
do Uchwały Nr XLIV/306/10
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 1 października 2010 r.

Jednolity wykaz granic okręgów wyborczych gminy Tarnów Opolski
Numer okręgu
wyborczego
1
2
3
4
5

6

7
8

Granice okręgu
Sołectwo Kąty Opolskie
Sołectwo Przywory
Sołectwo Miedziana
Sołectwo Kosorowice
Sołectwo Tarnów Opolski ulice: Boczna, Celna, Chodury, Cmentarna, Dworcowa, Działkowa, Fiołkowa, Generała Zawadzkiego, Inwalidzka, Komunalna Kopernika, Koraszewskiego, Kościuszki, Krokusowa, Krótka, Księdza Klimasa od nr 1-59 (nieparzyste), Księdza Klimasa od nr 2-88 (parzyste), Kwiatowa, Leśna, Łączna, Miarki, Mickiewicza, Nakielska, Ogórkowa, Osiedlowa, Pardubicka, Pieczarkowa, Poprzeczna, Powstańców
Śląskich, Różana, Sienkiewicza, Słonecznikowa, Skalna, Słowiańska, Ślepa, Świętego
Jacka, Świętego Marcina, Świętego Wojciecha, Torowa, Tulipanowa, Wąska, Wiśniowa, Wrzosowa, Żeromskiego, 1 Maja od nr 1-17(nieparzyste), 1 Maja od nr 2-18 (parzyste), Zielona od nr 1-9 (nieparzyste), Zielona od nr 2-4 (parzyste)
Sołectwo Tarnów Opolski ulice: Borowa, Damrota, Dębowa, Glenska, Kani, Kochanowskiego, Korczaka, Księdza Klimasa od nr 61-101(nieparzyste), Księdza Klimasa od nr 90130 (parzyste), Nowa, Norwida, Osiedle Zakładowe od nr la - ld, Osiedle Zakładowe od
nr 2a-2d, Osiedle Zakładowe od nr 3a-3d, Osiedle Zakładowe od nr 6a-6d, Osiedle Zakładowe 7, Osiedle Zakładowe 9, Pasieczna, Piaskowa, Polna, Słowackiego, Sosnowa, Zielona od nr 11-13 (nieparzyste), 1 Maja od nr 19-27b (nieparzyste), 1 Maja od nr 20-34
(parzyste), 1 Maja od nr 29a-29g, 1 Maja od nr 31a-31c, 22 Lipca, Sołectwo Walidrogi
Sołectwo Nakło
Sołectwo Raszowa
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UCHWAŁA NR XLIV/307/10
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.
U. z 2003 r. nr 159 poz.1547 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z nadaniem nazw nowym ulicom i nadaniu nowych numerów nieruchomości,
dostosowuje się opis granic obwodów głosowania gminy Tarnów Opolski ustalonych uchwałą
nr XL/259/2002 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 7 sierpnia 2002 r. w ten sposób, że:

- dopisuje się do obwodu głosowania nr 5 ulicę:
Fiołkową, Komunalną, Krokusową, Pieczarkową,
Różaną, Słonecznikową, Tulipanową, i Wrzosową
- dopisuje się do obwodu głosowania nr 6 ulicę
Norwida oraz numer 130 nieruchomości w ulicy
Księdza Klimasa i numer 27b nieruchomości
w ulicy 1 Maja położone w Tarnowie Opolskim.
§ 2. Jednolity wykaz granic obwodów głosowania stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 121

– 7722 –

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia
siedzib obwodowych komisji wyborczych w drodze zarządzenia.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/194/09 Rady
Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów
głosowania gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego.

Poz. 1353

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tarnowie
Opolskim oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy Tarnów Opolski
Rudolf Urban

Załącznik
do Uchwały Nr XLIV/307/10
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 1 października 2010 r.
Jednolity wykaz obwodów głosowania gminy Tarnów Opolski
Numer obwodu głosowania
1
2
3
4
5

6

7
8
1 3 53

Granice obwodu
Sołectwo Kąty Opolski
Sołectwo Przywory
Sołectwo Miedziana
Sołectwo Kosorowice
Sołectwo Tarnów Opolski Ulice: Boczna, Celna, Chodury, Cmentarna, Dworcowa, Działkowa, Fiołkowa, Generała Zawadzkiego, Inwalidzka, Komunalna Kopernika, Koraszewskiego, Kościuszki, Krokusowa, Krótka, Księdza Klimasa od nr 1-59 (nieparzyste), Księdza Klimasa od nr 2-88 (parzyste), Kwiatowa, Leśna, Łączna, Miarki, Mickiewicza, Nakielska, Ogórkowa, Osiedlowa, Pardubicka, Pieczarkowa, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Różana, Sienkiewicza, Słonecznikowa, Skalna, Słowiańska, Ślepa, Świętego Jacka, Świętego Marcina, Świętego Wojciecha, Torowa, Tulipanowa, Wąska, Wiśniowa,
Wrzosowa, Żeromskiego, 1 Maja od nr 1-17(nieparzyste), 1 Maja od nr 2-18 (parzyste),
Zielona od nr 1-9 (nieparzyste), Zielona od nr 2-4 (parzyste)
Sołectwo Tarnów Opolski Ulice: Borowa, Damrota, Dębowa, Glenska, Kani, Kochanowskiego, Korczaka, Księdza Klimasa od nr 61-101(nieparzyste), Księdza Klimasa od nr 90130 (parzyste), Nowa, Norwida, Osiedle Zakładowe od nr la - ld, Osiedle Zakładowe od
nr 2a-2d, Osiedle Zakładowe od nr 3a-3d, Osiedle Zakładowe od nr 6a-6d, Osiedle Zakładowe 7, Osiedle Zakładowe 9, Pasieczna, Piaskowa, Polna, Słowackiego, Sosnowa, Zielona od nr 11-13 (nieparzyste), 1 Maja od nr 19-27b (nieparzyste), 1 Maja od nr 20-34 (parzyste), 1 Maja od nr 29a-29g, 1 Maja od nr 31a-31c, 22 Lipca, Sołectwo Walidrogi
Sołectwo Nakło
Sołectwo Raszowa
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UCHWAŁA NR LIII/290/2010
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Ujazd do stanu faktycznego
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 Dz. U. z 2004 r.
Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz.
1055, Nr 159, poz. 1127, i Nr 218, poz. 1592,
z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327,
Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607
i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Dz. U. Nr 213,
poz. 1651 i poz. 1652 oraz z 2010 r. Dz. U.
Nr 57 poz. 356) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

2. Sołectwo Niezdrowice z przysiółkiem Wydzierów.
3. Sołectwo Stary Ujazd z przysiółkami Kopanina i Ferdynand.
4. Sołectwo Olszowa z przysiółkami Janków,
Komorniki i Księży Las,
Sołectwo Klucz z przysiółkiem Wapienniki.
5. Sołectwo Jaryszów z przysiółkiem Kolonia
Jaryszowska.
6. Sołectwo Nogowczyce
7. Sołectwo Sieroniowice z przysiółkiem Grzeboszowice,
Sołectwo Balcarzowice
8. Sołectwo Zimna Wódka z przysiółkami
Buczki i Wesołów.

§ 1. W związku z wystąpieniem rozbieżności
w opisie miejscowości - granic okręgów wyborczych z opisami miejscowości - granic obwodów
głosowania w gminie Ujazd, dostosowuje się opis
okręgów
wyborczych
ustalonych
uchwałą
nr XLIX/225/2006 Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 22 czerwca 2006 roku do opisu granic
obwodów
głosowania
ustalonych
uchwałą
nr XLIX/226/2006 Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 22 czerwca 2006 roku, jak następuje:
1. Miasto Ujazd wraz z osiedlem Goj.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na
tablicach ogłoszeń.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Sebastian Golec
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INFORMACJA NR OWR-4110-20-21(5)/2010/73/SS
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 29 września 2010 r.
Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu
W dniu 29 września 2010 r. decyzją Prezesa
URE nr WCC/374-ZTO-E/73/W/OWR/2010/SS
dokonano zmiany koncesji na wytwarzania ciepła
oraz decyzją nr PCC/392-ZTO-E/73/W/OWR/

2010/SS dokonano zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą
w Opolu.
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Uzasadnienie
Decyzją z dnia 19 października 1998 r.
nr WCC/374/73/W/3/98/DN z późn. zm. udzielono Energetyce Cieplnej Opolszczyzny S.A. koncesji na wytwarzanie ciepła, a decyzją z dnia
19 października 1998 r. Nr PCC/392/73/W/3/
98/DN z późn. zm. koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła. W dniu 17 sierpnia 2010 r. Energetyka Cieplna Opolszczyzny wniosła o zmianę
koncesji z dnia 19 października 1998 r. nr WCC/
374/73/W/3/98/DN, z późn. zm. w związku
z zakończeniem eksploatacji kotłowni K-136
W Opolu, kotłowni K-437 w Głuchołazach, kotłowni K-1066 w Sulechowie, i kotłowni K-1077
w Wolsztynie oraz rozpoczęciem eksploatacji
kotłowni K-329 w Kluczborku, kotłowni: K-631,
K-632, K-633 w Mosznej (gmina Strzeleczki).
W dniu 17 sierpnia 2010 r. Energetyka Cieplna
Opolszczyzny wniosła o zmianę koncesji z dnia
19 października 1998 r. nr PCC/392/73/W/3/
98/DN późn. zm. w związku z realizacją umowy
na
eksploatację
systemu
ciepłowniczego
nr 11132/2000 oraz przystąpieniem do przetargu
na dalszą eksploatację systemu ciepłowniczego
Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego
w Opolu przy ul. Witosa 26.

Poz. 1355-1356

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 oraz
art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami z dnia 29 września
2010 r. nr WCC/374-ZTO-E/73/W/OWR/2010/SS
i nr PCC/392-ZTO-E/73/W/OWR/2010/SS dokonał zmiany udzielonych Energetyce Cieplnej
Opolszczyzny S.A. koncesji na wytwarzanie ciepła nr WCC/374/73/W/3/98/DN z dnia 19 października 1998 r. z późn. zm. oraz koncesji na
przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/392/73/
W/3/98/DN z dnia 19 października 1998 r.
z późn. zm.
z up. Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Józef Dolata
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INFORMACJA NR OWR 4110-22(5)/2010/77/CP
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 11 października 2010 r.

W dniu 11 października 2010 r. decyzją Prezesa URE Nr WCC/1159B/77/W/OWR/2010/CP
dokonano zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciepła dla przedsiębiorcy Miejskiego Zakładu
Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Uzasadnienie
Decyzją z dnia 31 października 2007 r.
Nr WCC/1159/77/W/OWR/2007/CP, zmienioną
decyzją z dnia 26 stycznia 2010 r. Nr WCC/
1159A/77/W/OWR/2009/2010/RP, udzielono Miejskiemu Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, koncesji na wytwarzanie ciepła, na okres do dnia 16 listopada
2025 r. Pismem z dnia 24 sierpnia 2010 r., znak:
DP/1650/2010, Spółka wystąpiła z wnioskiem
o zmianę wydanej decyzji, spowodowanej zaprze-

staniem wytwarzania ciepła w kotłowniach lokalnych oznaczonych symbolem K-16, przy ul Wagnera 9, K-18, przy ul. Dąbrowszczaków 3
i K-19, przy ul. Dąbrowszczaków 9, w związku
z wypowiedzeniem umowy na dostawę ciepła
przez odbiorców ciepła. W związku z powyższym
Koncesjonariusz wniósł o korektą mocy zainstalowanej w swoich źródłach ciepła. Po analizie
stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został
uznany za uzasadniony.
z up. Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Józef Dolata
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z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie partycypacji w kosztach rozbudowy infrastruktury technicznej,
w tym odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej w Karłowicach,
w związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej zawarte pomiędzy:
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:
1) Członek Zarządu-Krzysztof Wysdak
2) Członek Zarządu-Irena Łysy-Cichon
a
Gminą Popielów reprezentowaną przez:
1) Wójta Gminy -Dionizego Duszyńskiego
Strony postanawiają co następuje:
§ 1. Powiat Opolski wyraża wolę sfinansowania odtworzenia chodnika w pasie drogi powiatowej przy ul. Brzeskiej w związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości
Karłowice.
§ 2. Gmina Popielów w 2010 r. zrealizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej
i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach,
w tym odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1348 Wołczyn – Odłogi w ramach
porządkowania infrastruktury technicznej w Karłowicach. Na realizację w/w zadania Gmina deklaruje kwotę 4 225 529,69 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset
dwadzieścia dziewięć złotych 69/100).
§ 3. Powiat Opolski zobowiązuje się do przekazania w terminie do dnia 16.08.2010 r. na
rachunek Gminy Popielów nr Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim O/Popielów nr 7488950
0062000000510440003 kwoty 175 000,00 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy zł
00/100) na realizację odtworzenia chodnika
w pasie drogi powiatowej jako partycypacji
w kosztach porządkowania infrastruktury technicznej w Karłowicach, w związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

§ 4. Nadzór nad realizowanymi robotami prowadzony będzie przez Gminę Popielów przy
współudziale Zarządu Dróg Powiatowych.
§ 5. W przypadku wyboru Wykonawcy, który
zaoferuje za zakres robót wyszczególnionych
w kosztorysie inwestorskim cenę niższą niż określona w § 3 Porozumienia udziela finansowy
stron nie ulegnie zmianie, a zaoszczędzone środki
będą przeznaczone na zwiększenie zakresu robót
na tym zadaniu.
1) Faktury za wykonane roboty wystawiane
będą przez Wykonawcę w całości na Gminę Popielów.
2) Gmina Popielów przedłoży Powiatowi Opolskiemu rozliczenie z wykorzystania otrzymanych
środków i odbiorze zadania.
3) Niewykorzystana część środków zostanie
zwrócona Powiatowi Opolskiemu w terminie
21 dni od daty rozliczenia zadania.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 7. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie zostało sporządzone
w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa
dla Powiatu Opolskiego i dwa dla Gminy Popielów.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Członek Zarządu
Krzysztof Wysdak
Członek Zarządu
Irena Łysy-Cichoń
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Wójt Gminy
Dionizy Duszyński
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI-GF-7042-172/10
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
stwierdzam nieważność uchwały Nr XLVIII/
400/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia
22 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Chorula, z powodu istotnego naruszenia prawa.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 22 lipca 2010 r. Rada Miejska
uchwaliła uchwałę Nr XLVIII/400/2010 Rady
Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.
Przedmiotowa uchwała podjęta została na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy
o samorządzie gminnym, który stanowi ogólną
normę kompetencyjną do podejmowania uchwał
w sprawach uchwalania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze
zm.).
Zgodnie z art. 20 ust. 1, wymienionej wyżej
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium,
rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Część tekstowa planu stanowi treść uchwały,
część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia
stanowią załączniki do uchwały.
W dniu 6 sierpnia 2010 r. przedłożono Wojewodzie Opolskiemu dokumentację prac planistycznych do uchwały nr XLVIII/400/2010 Rady
Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.
W wyniku analizy ww. uchwały Rady Miejskiej
w Gogolinie z dnia 22 lipca 2010 r. oraz po
sprawdzeniu dokumentacji prac planistycznych do
tejże uchwały, Wojewoda Opolski w dniu
18 sierpnia 2010 r. pismem nr IG.VI.GF-7042-

172/10 zawiadomił Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie o zakresie wszczętego postępowania nadzorczego, które dotyczy naruszenia
art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.), tzn.:
1) naruszenia zasad poprzez:
a) naruszenie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106,
poz. 675), w związku z zapisem w § 33 ust. 4
ww. uchwały Nr XLVIII/400/2010 dotyczącym
wprowadzenia zakazu lokalizacji wolnostojących
stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach
zabudowy poza terenami wskazanymi w ww.
uchwale,
b) naruszenie art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
poprzez brak stanowiska właściwego organu dot.
rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych,
c) niezgodność zapisu w § 2 ww. uchwały
poprzez wskazanie, iż integralną częścią uchwały
jest rysunek planu, stanowiący załącznik nr 2 do
uchwały, który w rzeczywistości stanowi załącznik nr 1 do ocenianej uchwały,
d) naruszenie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), poprzez
brak opisu części objaśnień występujących
w treści uchwały oraz na załączniku graficznym
do tejże uchwały (rysunku planu), oznaczonych
symbolami: UK, UKhg, UPo, Pw, w tzw. legendzie do rysunku planu,
2) istotnego naruszenia trybu sporządzania
planu miejscowego, poprzez naruszenie art. 17
pkt 6 lit. d wskazanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez brak
wymaganej przepisami opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomunikacji.
W dniu 23 sierpnia 2010 r. pismem Nr WABR-0902-13/2010 Pan Franciszek Holeczek Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie złożył
stosowne wyjaśnienia (przygotowane przez organ
odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury
prac planistycznych), dotyczące naruszenia zasad
oraz trybu określonych w zawiadomieniu
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o wszczęciu postępowania nadzorczego dot.
uchwały Nr XLVIII/400/2010 z dnia 22 lipca
2010 r. W ww. piśmie wyjaśnione zostały:
- uzasadnienie innej - niż wymagana przepisem
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - skali rysunku ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- informacja dot. zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne
dot. przedmiotowego planu miejscowego,
- niezgodności dot. naruszenia §8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.08.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.
1587) - brak opisu części objaśnień występujących w treści uchwały oraz na załączniku graficznym do tejże uchwały (rysunku planu), oznaczonych symbolami: UK, UKhg, UPo, UPw, w tzw.
legendzie do rysunku planu,
- niezgodność zapisu w § 2 ww. uchwały poprzez wskazanie, iż integralną częścią uchwały
jest rysunek planu, stanowiący załącznik nr 2 do
uchwały, który w rzeczywistości stanowi załącznik nr 1 do ocenianej uchwały, co wyjaśnione
zostało jako oczywista omyłka redakcyjna
w uchwale. Z uwagi na to, iż uchwała nie posiada - innych niż załącznik graficzny – załączników
do ww. uchwały, przyjęto przedmiotowe wyjaśnienie.
Po ponownym przeanalizowaniu uchwały oraz
przedłożonej do niej dokumentacji prac planistycznych oraz po złożonych wyjaśnieniach
Przewodniczącego Rady, na podstawie obowiązujących przepisów, wynikają następujące uchybienia i niezgodności dotyczące naruszenia zasad
oraz trybu, dokonanych przy sporządzaniu ww.
planu miejscowego:
1) naruszenie zasad poprzez niezgodność
uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XLVIII/
400/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula z art. 46 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 106, poz. 675), w związku z zapisem w § 33 ust. 4 ww. uchwały dotyczącym
wprowadzenia zakazu lokalizacji wolnostojących
stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach
zabudowy, poza terenami wskazanymi w ww.
uchwale.
Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych weszła w życie w dniu
17 lipca 2010 r. i nie wprowadzono w niej przepisów przejściowych związanych z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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uchwalonych po 16 lipca 2010 r., w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
nie można ustanawiać zakazów, ani na skutek
przyjętych w nich zapisów uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego w zakresie
łączności publicznej;
2) istotnego naruszenia trybu sporządzania
planu miejscowego, poprzez naruszenie art. 17
pkt 6 lit. d wskazanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez brak
wymaganej przepisami opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomunikacji.
Art. 70 pkt 4 ustawy o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych, z dniem
17.07.2010 r. wprowadził zmianę do cyt. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(art. 17 pkt 6 lit. d ustawy) określającą obowiązek nałożony na organ przeprowadzający procedurę prac planistycznych, polegający na uzyskaniu opinii o projekcie planu od Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomunikacji. W ocenianym planie miejscowym nie uzyskano wymaganej prawem opinii. Oznacza to, iż
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Chorula, przed jej uchwaleniem przez Radę
Miejską w Gogolinie powinien zostać zaopiniowany przez ustalony w ustawie organ.
Wobec wykazanej wyżej sprzeczności z prawem uchwały Nr XLVIII/400/2010 Rady Miejskiej
w Gogolinie z dnia 22 lipca 2010 r., w związku
z naruszeniem zasad oraz istotnym naruszeniem
trybu – orzeczono jak na wstępie w myśl art. 91
ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 30 dnia od daty jego
doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Marek Świetlik
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