DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 15 listopada 2010 r.

Nr 130

TREŚĆ:
Poz.:
U C H W A Ł Y
1482

1483

1484

1485

1486

1487
1488
1489

–

–

–

–

–

–
–
–

R A D

G M I N :

Rady Gminy Cisek nr XXXIX/203/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
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z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o. o. z siedzibą w Lubrzy
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Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-41/2010/4595/V-E/HK
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UCHWAŁA NR XXXIX/203/10
RADY GMINY CISEK
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz.
1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,
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, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)
oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873; Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.
593; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U.
z 2004 r. Nr 210, poz. 2135; Dz. U. z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.
1420; Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r.
Nr 94, poz. 651; Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316;
Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Dz. U. z 2009 r.
Nr 22, poz. 120; Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241;
Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r.
Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Cisek uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa 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.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.),
2) radzie – należy przez to rozumieć radę działalności pożytku publicznego w Gminie Cisek, w przypadku jej utworzenia,
3) organizacjach pozarządowych – należy przez
to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
4) konsultacjach – należy przez to rozumieć konsultacje z radą lub organizacjami pozarządowymi,

5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Cisek,
6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Cisek,
7) projekcie aktu – należy przez to rozumieć projekt aktu prawa miejscowego, podlegający konsultacjom.
§ 3.1. Celem przeprowadzenia konsultacji jest
poznanie opinii rady lub organizacji pozarządowych
w sprawie podanej do konsultacji.
2. Do udziału w konsultacjach uprawniona jest
rada lub organizacje pozarządowe, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy Cisek.
3. Każdy z podmiotów, wskazanych w ust. 2,
ma prawo do wyrażenia opinii w sposób określony
w uchwale oraz do przesłania jej na wskazany w ogłoszeniu o konsultacjach adres i we wskazanej formie.
4. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Cisek w drodze zarządzenia.
§ 4. W zarządzeniu o przeprowadzeniu konsultacji określa się:
1) przedmiot konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
przy czym okres trwania konsultacji nie może być
dłuższy niż 21 dni oraz nie krótszy niż 7 dni,
3) formę przeprowadzenia konsultacji.
§ 5.1. Konsultacje, mogą być prowadzone w co
najmniej jednej z podanych form:
1) otwartego spotkania w formie dyskusji publicznej z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2) pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia opinii i uwag określonego przez Wójta poprzez:
a) umieszczenie formularza na stronie internetowej urzędu www.cisek.pl wraz z projektem aktu,
lub
b) przesłanie formularza organizacjom pozarządowym drogą mailową lub pocztą,
3) umieszczenia na stronie internetowej
www.cisek.pl lub na tablicy ogłoszeń urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwo-
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ści zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany adres mailowy.
2. Uwagi i opinie mogą być wnoszone przez
osoby uprawnione do reprezentacji organizacji,
w tym także ich pełnomocników. Do uwag
i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji
i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi
i wnioski (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku
wnoszenia opinii, uwag i wniosków za pomocą
środków komunikacji elektronicznej wymagane
dokumenty należy przesłać w postaci zeskanowanej.
3. Z przebiegu konsultacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 sporządza się protokół zawierający
informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie i wynikach konsultacji.
4. Wyniki konsultacji nie są wiążące i mają charakter opiniodawczy.
5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na ilość uczestniczących w nich organizacjach
i podmiotów.
6. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Poz. 1482-1483

7. Uwagi, opinie i wnioski złożone po terminie
określonym w informacjach o wszczęciu procedury
konsultacji oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
§ 6.1. Wójt rozpatruje uwagi, opinie i wnioski
oraz sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych
konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych
uwag i wniosków wraz ze swoim stanowiskiem.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 dołącza się do projektu aktu przekładanego Radzie
Gminy Cisek.
3. Sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Wójta
Gminy Cisek będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
www.cisek.pl, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia zakończenia konsultacji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Cisek.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady
Gminy Cisek
mgr Rozwita Szafarczyk
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UCHWAŁA NR XLII/333/2010
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia sposobu konsultacji z 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późn. zm./ oraz 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 późn. zm./ Rada Miejska w Dobrodzieniu
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin sposobu konsultacji z 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 Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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Załącznik
do uchwały nr XLII/333/2010
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 28 października 2010 r.

Poz. 1483-1484

c) publikacja projektu w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. O wyborze sposobu przeprowadzenia konsultacji decyduje Burmistrz Dobrodzienia.
3. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych sporządza się protokół, którego
załącznikiem jest lista obecności uczestników
spotkania.
4. Termin na wyrażanie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia projektu, bądź ogłoszenia.

Regulamin sposobu konsultacji z 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.
§ 1. Przedmiotem konsultacji są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych
dalej organizacjami pozarządowymi,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi.

§ 5.1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgłoszone w czasie konsultacji kierowane
są przez Burmistrza Dobrodzienia do właściwego
referatu Urzędu Miejskiego lub jednostki organizacyjnej, w zależności od przedmiotu konsultacji.
2. Wyznaczony referat przez Burmistrza lub
jednostka organizacyjna rozpatruje uwagi i opinie
a następnie propozycje stanowiska w tej sprawie
przekazuje do zatwierdzenia Burmistrzowi Dobrodzienia.
3. Wyniki konsultacji są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, nie
później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia
konsultacji.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
pozarządowymi w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2
w sprawie poddanej konsultacji.

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób
określony w regulaminie.

§ 4.1. W zależności od potrzeb, konsultacje
mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form:
a) spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych;
b) pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie;

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Dobrodzień.

1484
1

UCHWAŁA NR LII/425/2010
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 5 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin
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. Nr 57, poz. 356) Rada
Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:
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§ 1. W uchwale Nr XLVIII/394/2010 Rady
Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów
wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego,
jednolity wykaz granic okręgów wyborczych
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej
uchwały.

Poz. 1484

§ 2. 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 Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
Franciszek Holeczek
1 4 83

Załącznik
do uchwały nr LII/425/2010
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 5 listopada 2010 r.

Nr
okręgu
I

Granice okręgu
Miasto Gogolin - ulice:
Aleja Przyjaciół Dübendorf, Asnyka, Bema, Buczka, Chopina, Czesława Czosnykowskiego, Elsnera, Fabryczna, Kasztanowa od nr 1 do nr 53 lewa strona i od
nr 2 do nr 60 prawa strona, Kąpielowa, Kolejowa, Konopnickiej, Kościelna, Krapkowicka od nr 1 do 85 lewa strona, i od nr 2-64 prawa strona, Kwiatowa, Lompy, Matejki, Norwida, Ogrodowa, Parkowa, Prusa, Róż, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słowackiego, Sportowa, Szkolna, Piotra Świerca, Urocza, Wyzwolenia, Zamknięta, Zielona, Żeromskiego

Liczba
mandatów
3

II

Miasto Gogolin - ulice:
Aleja św. Urbana, Akacjowa, Boczna, Chrobrego, Ciemna, Czereśniowa, Dębowa, Plac Dworcowy, Dzierżonia, Graniczna, Harcerska, Kozielska, Krótka, Ks.
Stanisława Schulza, Ligonia, Młyńska, Obrowiecka, Pawła, Plebiscytowa, Podgórna, Podleśna, Powstańców, Rybacka, Skarbowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Spółdzielców, Stawowa, Strzebniów, Strzelecka, Szpitalna, Wojska Polskiego,
Wygoda

3

III

Miasto Gogolin - ulice:
Bagienna, Brzozowa, Fredry, Jasna, Górna, Kamienna, Kasztanowa od nr 53 do
końca lewa strona i od nr 60 do końca prawa strona, Krapkowicka od nr 87 do
końca lewa strona, i od nr 66 do końca prawa strona, Lipowa, Łąkowa, Leśna,
Malińska, Marzanny, Nowa, Pasieczna, Przyjaciół Schongau, Przyjaźni, Romantyczna, Sadowa, Sosnowa, Świerkowa, Torowa, Wapienna, Wąska, Wierzbowa,
Wiśniowa

2

Sołectwo:
Sołectwo:
Sołectwo:
Sołectwo:
Sołectwo:
Sołectwo:

1
1
1
2
1
1

IV
V
VI
VII
VIII
IX

Górażdże
Chorula
Dąbrówka, Obrowiec, Zakrzów
Kamień Śląski
Kamionek
Malnia, Odrowąż
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UCHWAŁA NR XLVI/355/2010
RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚL
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski
w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą
oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz.
128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, 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 Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz.
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.
1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.
1635; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz.
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413;
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz.
871 i Nr 155, poz. 1043), w nawiązaniu do
Uchwały Nr XXXV/280/09 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2009 r. oraz po
stwierdzeniu zgodności ustaleń ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski. Rada Miejska
w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski
w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia
wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych
w granicach przedstawionych na załączniku graficznym.
2. Granice obszaru objętego planem, o którym
mowa w ust. 1 wyznaczone są na rysunku planu
w skali 1:1000.

§ 2. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:
1. rysunek planu – zał. Nr 1;
2. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu planu –
zał. Nr 2;
3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji
i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – zał. Nr 3.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
Uchwałę Rady Gminy Gorzów Śl., o ile z treści
przepisu nie wynika inaczej;
2) planie - należy przez to rozumieć niniejszy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, będący przedmiotem niniejszej uchwały;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć
opracowanie graficzne sporządzone na mapie
w skali 1:1000 w trzech arkuszach, stanowiące zał.
Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) obszarze - należy przez to rozumieć pas zarezerwowany dla planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia, czyli obszar objęty niniejszym
planem podzielony na trzy fragmenty przedstawione na odpowiednich arkuszach rysunku planu,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
5) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą,
dzielącą obszar na części o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
6) terenie - należy przez to rozumieć teren
o określonym rodzaju przeznaczenia i sposobie zagospodarowania, oznaczony symbolami literowymi,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
7) przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
§ 4. Przedmiotem ustaleń planu jest gazociąg
wysokiego ciśnienia (wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli
do transmisji danych) przebiegający przez tereny:
1. tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu
symbolem R;
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2. tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
oznaczone na rysunku planu symbolem WS;
3. teren drogi publicznej głównej, oznaczony
na rysunku planu symbolem KDG;
4. teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczony
na rysunku planu symbolem KDZ;
5. tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;
6. tereny dróg publicznych dojazdowych,
oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;
7. tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem KDW.
§ 5.1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały jest rysunek
planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczająca;
3) linie podziału obszaru na fragmenty;
4) oś gazociągu wysokiego ciśnienia;
5) przeznaczenie terenów.
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi:
1) granica gminy.
Rozdział II
Ustalenia ogólne dla całego obszaru
§ 6. W granicach obszaru ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
a) realizacja gazociągu wysokiego ciśnienia z zachowaniem strefy ochronnej, tzw. strefy kontrolowanej, po 3 m z obu stron osi gazociągu wysokiego
ciśnienia;
b) dopuszcza się zmianę przebiegu gazociągu
wysokiego ciśnienia, zwłaszcza w przypadku wystąpienia przeszkód terenowych, a wtedy:
- oś gazociągu wysokiego ciśnienia ulega odpowiedniej zmianie,
- strefa kontrolowana musi się zawierać
w granicach obszaru objętego planem;
2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
a) ze względu na brak w obszarze objętym
planem obszarów chronionych w zakresie środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, nie
ustala się zasad ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
a) roboty ziemne związane z budową gazociągu, po uzgodnieniu projektu i uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego, należy prowadzić pod
nadzorem archeologicznym wykonywanym przez
uprawnionego archeologa;
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4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w
tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych;
a) obszar objęty planem nie znajduje się w terenie górniczym, wobec czego plan nie ustala
wymagań w zakresie terenów górniczych,
b) na obszarze nie występują tereny narażone
na niebezpieczeństwo powodzi, wobec czego
plan nie ustala wymagań w zakresie terenów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
c) na obszarze nie występują zjawiska związane z osuwaniem się mas ziemnych, wobec czego
plan nie ustala wymagań w zakresie terenów
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
5) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
a) nie ustala się innych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, niż wynikające z przepisów odrębnych,
a zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami;
6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;
a) zakaz realizacji budynków;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
a) ze względu na specyfikę obszaru, nie ustala
się innych warunków obsługi komunikacyjnej, niż
wynikające z przepisów odrębnych, a zwłaszcza
przepisów o gospodarce nieruchomościami,
b) kolizję istniejącej infrastruktury technicznej
z zamierzeniami inwestorskimi należy zlikwidować na koszt inwestora, po uzyskaniu uzgodnienia z zarządcą urządzenia,
c) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury
technicznej (naziemnej, nadziemnej i podziemnej)
wszystkich mediów,
d) w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych na obszarze wyposażonym w urządzenia
melioracyjne oraz wody publiczne Skarbu Państwa inwestor każdorazowo zobowiązany jest, na etapie
przygotowania inwestycji do realizacji, dokonać
szczegółowego uzgodnienia projektu planowanej
inwestycji z właściwym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,
e) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo;
8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
a) nie ustala się innego sposobu tymczasowego
zagospodarowania terenów, aniżeli dotychczasowy;
9) stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszą 0%;
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10) ze względu na specyfikę planowanej inwestycji (podziemna sieć infrastruktury technicznej)
w ustaleniach planu nie określa się:
a) wymagań wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych,
b) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.
Rozdział III
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów
§ 7.1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone
na rysunku planu symbolem R.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala
się:
1) przeznaczenie terenu na:
a) lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia,
b) użytki rolne – pola orne i użytki zielone (łąki,
pastwiska);
2) obsługa komunikacyjna:
a) nie ustala się innych warunków obsługi komunikacyjnej, niż wynikające z przepisów odrębnych, a zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami.
§ 8.1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu
symbolem WS.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala
się:
1) przeznaczenie terenu na:
a) lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia,
b) rzeki, cieki;
2) obsługa komunikacyjna:
a) nie ustala się innych warunków obsługi komunikacyjnej, niż wynikające z przepisów odrębnych, a zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami.
§ 9.1. Wyznacza się teren drogi publicznej głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala
się:
1) przeznaczenie terenu na:
a) lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia,
b) komunikację wraz z urządzeniami technicznymi z dopuszczeniami i ograniczeniami zawartymi
w rozdziale II;
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;
a) lokalizacja dróg publicznych powiatowych
o ściśle określonej linii rozgraniczającej wg rysunku
planu,
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b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych i uzgodnionych z właściwym zarządcą drogi.
§ 10.1. Wyznacza się teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala
się:
1) przeznaczenie terenu na:
a) lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia,
b) komunikację wraz z urządzeniami technicznymi z dopuszczeniami i ograniczeniami zawartymi
w rozdziale II;
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;
a) lokalizacja dróg publicznych powiatowych
o ściśle określonej linii rozgraniczającej wg rysunku
planu,
b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych i uzgodnionych z właściwym zarządcą drogi.
§ 11.1. Wyznacza się tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala
się:
1) przeznaczenie terenu na:
a) lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia,
b) komunikację wraz z urządzeniami technicznymi z dopuszczeniami i ograniczeniami zawartymi
w rozdziale II;
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;
a) lokalizacja dróg publicznych gminnych o ściśle
określonej linii rozgraniczającej wg rysunku planu,
b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych i uzgodnionych z właściwym zarządcą drogi.
§ 12.1. Wyznacza się tereny dróg publicznych
dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala
się:
1) przeznaczenie terenu na:
a) lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia,
b) komunikację wraz z urządzeniami technicznymi z dopuszczeniami i ograniczeniami zawartymi
w rozdziale II;
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;
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a) lokalizacja dróg publicznych gminnych o ściśle
określonej linii rozgraniczającej wg rysunku planu,
b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych i uzgodnionych z właściwym zarządcą drogi.
§ 13.1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala
się:
1) przeznaczenie terenu na:
a) lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia,
b) komunikację wraz z urządzeniami technicznymi z dopuszczeniami i ograniczeniami zawartymi
w rozdziale II;
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:
a) lokalizacja dróg wewnętrznych o ściśle określonej linii rozgraniczającej wg rysunku planu,
b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych i uzgodnionych z właściwym zarządcą drogi.
Rozdział IV
Przepisy końcowe
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Roman Neugebauer
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVI/355/2010
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 30 września 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu planu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz
z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami
osłonowymi dla kabli do transmisji danych był
wyłożony do publicznego wglądu w dniach od
16 lipca 2010 r. do 13 sierpnia 2010 r.
Uwagi do projektu planu można było składać
w dniach od 16 lipca 2010 r. do 2 września 2010 r.
Uwag nie wniesiono.
1 4 84
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVI/355/2010
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 30 września 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji
i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 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,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) zaspokojenie
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy.
W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej;
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego;
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz, itp.
W związku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy
Gorzów Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do
transmisji danych zostaną zagospodarowane nowe tereny gminy. W konsekwencji wywołane
zostaną do realizacji zadania inwestycyjne.
Zadania własne gminy związane z realizacją
ustaleń planu będą wprowadzone do wieloletniego programu inwestycyjnego, w którym zostaną
określone i podane do publicznej wiadomości
terminy realizacji tych inwestycji.
Finansowanie inwestycji odbywać się będzie
w oparciu o budżet gminy i z wykorzystaniem
środków zewnętrznych, funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej.
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UCHWAŁA NR XLIX/437/2010
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Lewinie Brzeskim.
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 późn. zm.1), 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 z późn. zm.)2 w związku
z uchwałą Nr XX/154/2008 z dnia 29 kwietnia
2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Lewin Brzeski oraz części wsi Kantorowice, zmienionej uchwałą Nr XXV/196/2008 z dnia
29 września 2008 r. Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim oraz uchwałą Nr XLV/391/2010 Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 r.,
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski, Rada Miejska
w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście
Lewin Brzeski ograniczonego od strony wschodniej
ulicą Kościuszki, od strony północnej, zachodniej i południowej gruntami rolnymi.
2. Integralną częścią uchwały są:
1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1
w skali 1:1000;
2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji
i zasad finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag
do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3;

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.:
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz.
1806; 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.
124; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.:
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;
z 2010 r. Nr 24, poz. 124; Nr 75 poz. 474; Nr 106 poz. 675; Nr 119 poz. 804;
Nr 149 poz. 996.

§ 2. Zakres ustaleń planu obejmuje:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3.1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:
1) terenów górniczych;
2) terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi;
3) terenów zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych.
§ 4.1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:
1) oznaczenia ogólne:
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a) granice obszaru objętego planem miejscowym,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) elementy kompozycji:
a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) oznaczenie przeznaczenia terenów.
2. Nie wymienione w ust. 1 pozostałe elementy
rysunku, mają charakter informacyjny.
§ 5.1. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim;
2) planie - należy przez to rozumieć przepisy zawarte w niniejszej uchwale;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000;
4) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5) terenie - należy przez to rozumieć teren, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, w obszarze którego
obowiązują odpowiednie ustalenia;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez
to rozumieć linię, ograniczającą obszar, na którym
dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając możliwość
przekroczenia linii elementem kubaturowym budynku o powierzchni nie większej niż 25% szerokości
frontu płaszczyzny budynku przylegającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy w poziomie terenu;
7) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię, na której ma być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku lub
budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając
możliwość przekroczenia linii elementem kubaturowym budynku o powierzchni nie większej niż 25%
szerokości frontu płaszczyzny budynku przylegającej do obowiązującej linii zabudowy w poziomie
terenu;
8) przeznaczeniu podstawowym - należy przez
to rozumieć rodzaj użytkowania terenu, który dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;
9) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez
to rozumieć rodzaj użytkowania inny niż podstawowy, który uzupełnia, wzbogaca lub zastępuje
przeznaczenie podstawowe na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych;
10) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi realizowane ze środków niepublicznych; w szczególności usługi z zakresu handlu gastronomii, biurowe, obsługi przedsiębiorstw,
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urządzeń i obiektów sportu i turystyki oraz inne
usługi o zbliżonym charakterze z wyłączeniem stacji
paliw;
11) urządzeniach i obiektach towarzyszących
należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie ścieków,
sieci itp.), drogi wewnętrzne, zaplecze parkingowe
dla prze-znaczenia podstawowego oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia
podstawowego lub dopuszczalnego, a także wolno
stojące budynki gospodarcze i garażowe;
12) powierzchni zabudowy należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy obiektów budowlanych wraz z powierzchnią utwardzonych dojazdów,
placów, miejsc postojowych na samochody oraz
dojść pieszych.
2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć
zgodnie z:
1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
3) przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw oraz ustaw związanych z planowaniem przestrzennym i przepisami wykonawczymi do
nich.
§ 6. Przedmiotem ustaleń planu są tereny, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami:
1) 1MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN – tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno
stojącej i bliźniaczej;
2) 2MN, 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolno stojącej, bliźniaczej i szeregowej;
3) 9MN,U, 10MN,U, 11MN,U, 12MN-U,
13MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej;
4) 15U, 21U - tereny zabudowy usługowej;
5) 14US,ZP - tereny zabudowy usługowej –
usługi sportu i rekreacji;
6) 16Z, 17Z, 18Z, 19Z, 20Z - tereny zieleni
7) 22KD-Z, - tereny dróg publicznych zbiorczych;
8) 25KD-L – tereny dróg publicznych lokalnych;
9) 23KD-D, 24KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 28KD-D,
29KD-D, 30KD-D - tereny dróg publicznych dojazdowych.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 7. Dla terenów oznaczonych symbolami 1MN,
4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN ustala się:
1. Przeznaczenie terenu: przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady zagospodarowania terenu:
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1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni terenu – max. 50 %;
2) wielkość powierzchni biologicznie czynnej
winna wynosić min. 50% powierzchni terenu;
3) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń
towarzyszących, o których mowa § 5 pkt 11
uchwały;
4) ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie
działki, co najmniej 2 miejsc postojowych na 1 budynek mieszkalny, w tym może być 1 wbudowane;
5) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
6) określone na rysunku planu linie obowiązujące
są liniami nieprzekraczalnymi dla wolno stojących
budynków gospodarczych i garażowych;
7) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych i garażowych przy granicy działki lub jako
dobudowane ścianą do takiego samego budynku na
działce sąsiedniej;
8) dopuszcza się usługi komercyjne wbudowane
w budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej nie
przekraczającej 30% powierzchni mieszkalnej.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy:
1) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych do II kondygnacji nadziemnych:
licząc od poziomu terenu przed głównym wejściem
do najwyżej położonego punktu kalenicy max. 9 m;
wysokość górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub
attyki przed głównym wejściem max. 4,5 m, poziom parteru na wysokości do 1,0 m od poziomu
terenu;
2) wysokość wolno stojących budynków gospodarczych i garażowych jedna kondygnacja
nadziemna tj. licząc od poziomu terenu przed
głównym wejściem do najwyżej położonego
punktu kalenicy max. 6 m; wysokość górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki przed głównym wejściem max. 3,5 m;
3) ustala się jako obowiązujące, stosowanie
w budynkach mieszkalnych, dachów spadzistych,
dopuszczalne wielospadowe o kątach nachylenia
połaci głównych 30o - 45o;
4) ustala się jako obowiązujące, stosowanie
w budynkach gospodarczych i garażowych dachów
jednospadowych lub dwuspadowych o kątach nachylenia połaci głównych 25o - 35o.
§ 8. Dla terenów oznaczonych symbolami 2MN,
3MN, ustala się:
1. Przeznaczenie terenu: przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, bliźniaczej i szeregowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady zagospodarowania terenu
dla zabudowy wolno stojącej i bliźniaczej zgodnie
z § 7 uchwały.

Poz. 1486

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy
dla zabudowy szeregowej:
1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni terenu – max. 60 %;
2) wielkość powierzchni biologicznie czynnej
winna wynosić min. 40% powierzchni terenu;
3) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń
towarzyszących, o których mowa § 5 pkt 11
uchwały z wyłączeniem wolno stojących budynków
gospodarczych i garaży;
4) ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie
działki, co najmniej 2 miejsc postojowych na
1 segment mieszkalny, w tym może być 1 wbudowane;
5) określone na rysunku planu linie obowiązujące
są liniami nieprzekraczalnymi dla zabudowy szeregowej;
6) zakazuje się lokalizacji usług.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy
dla zabudowy wolno stojącej i bliźniaczej zgodnie
z § 7 uchwały.
5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy
dla zabudowy szeregowej:
1) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych do II kondygnacji nadziemnych:
licząc od poziomu terenu przed głównym wejściem
do najwyżej położonego punktu kalenicy max. 11 m;
wysokość górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub
attyki przed głównym wejściem max. 5 m, poziom
parteru na wysokości do 1,0 m od poziomu terenu;
2) ustala się jako obowiązujące, stosowanie
w budynkach mieszkalnych, dachów dwuspadowych o kątach nachylenia połaci głównych 30o - 45o.
§ 9. Dla terenu oznaczonych symbolami:
9MN,U, 10MN,U, 11MN,U, 12MN,U, 13MN,U
ustala się:
1. Przeznaczenie terenu: przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna z usługami;
2) dopuszcza się usługi komercyjne realizowane
jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego,
bądź wolno stojące o powierzchni użytkowej nie
przekraczającej 60% powierzchni użytkowej budynku mieszkalno – usługowego; dla budynku usługowego wolno stojącego wielkość ta nie może przekroczyć powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;
3) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń
towarzyszących, o których mowa § 5 pkt 11
uchwały;
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4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki max. 60%;
5) wielkość powierzchni biologicznie czynnej
winna wynosić min. 40% powierzchni działki;
6) ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie
działki co najmniej 2 miejsc postojowych na samochody w tym jedno miejsce może być wbudowane
w garażu dla użytkowników zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz co najmniej 1 miejsce
postojowe na 30 m2 powierzchni użytkowej części
usługowej;
7) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) określone na rysunku planu linie obowiązujące
są liniami nieprzekraczalnymi dla wolno stojących
budynków gospodarczych i garażowych i usługowych;
9) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych i garażowych przy granicy działki lub jako
dobudowane ścianą do takiego samego budynku na
działce sąsiedniej.
3. Zasady kształtowania zabudowy:
1) wysokość budynków mieszkalno – usługowych i usługowych do 2 kondygnacji nadziemnych tj.: licząc od poziomu terenu przed głównym
wejściem do najwyżej położonego punktu kalenicy max. 11 m; wysokość górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki przed głównym wejściem max. 4,5 m, poziom parteru na wysokości
do 1,0 m od poziomu terenu;
2) wysokość wolno stojących budynków gospodarczych i garażowych jedna kondygnacja nadziemna tj. licząc od poziomu terenu przed głównym
wejściem do najwyżej położonego punktu kalenicy
max. 6 m; wysokość górnej krawędzi elewacji, jej
gzymsu lub attyki przed głównym wejściem
max. 3,5 m;
3) ustala się jako obowiązujące, stosowanie
w budynkach mieszkalnych, dachów spadzistych,
dopuszczalne wielospadowe o spadkach 30o - 45o;
4) ustala się jako obowiązujące, stosowanie
w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i garażowych i usługowych dachów spadzistych, dopuszczalne wielospadowe o spadkach 25o - 35o.
§ 10. Dla terenu oznaczonego symbolem 15U,
21U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu: przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej;
2) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych
oraz publicznych;
3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki max. 60%;
4) wielkość powierzchni biologicznie czynnej
winna wynosić min. 25% powierzchni działki;
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5) nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują
według ustaleń określonych na rysunku planu, dla
obszarów dla których nie określono linii zabudowy
obowiązują odległości od zewnętrzne krawędzi
jezdni dróg publicznych zgodne z przepisami odrębnymi;
6) dopuszcza się sytuowanie w granicach terenu
wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi elementów reklamowych związanych z funkcją terenu oraz
obiektów i urządzeń towarzyszących o których
mowa w§ 5 pkt 11 uchwały, z wyłączeniem wolno
stojących budynków gospodarczych i garażowych,
które powinny tworzyć wraz z zasadniczym budynkiem usługowym całość funkcjonalno – przestrzenną;
7) ustala się obowiązek wyznaczenia w granicach terenu miejsc postojowych na samochody
w ilości co najmniej 1 miejsce postojowe na każde
25 m2 pow. użytkowej części usługowej, lecz nie
mniej niż 4 miejsca.
3. Zasady kształtowania zabudowy:
1) wysokość budynków usługowych do 3 kondygnacji nadziemnych tj.: licząc od poziomu terenu
przed głównym wejściem do najwyżej położonego
punktu kalenicy max. 11 m; wysokość górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki przed głównym wejściem max. 5,5 m, poziom parteru na wysokości do 1,0 m od poziomu terenu;
2) ustala się jako obowiązujące, stosowanie dachów o kątach nachylenia połaci głównych max. 35o
dopuszczalne wielospadowe;
3) dla obiektów budowlanych innych niż budynki
dopuszcza się dowolne kształtowanie zabudowy.
§ 11. Dla terenu oznaczonego symbolem
14US,ZP ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej – usługi sportu i rekreacji.
2) przeznaczenie dopuszczalne – tereny zieleni
parkowej;
3) przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne
mogą występować w dowolnych proporcjach lub
wyłącznie jako podstawowe lub dopuszczalne.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady zagospodarowania terenu
dla przeznaczenia podstawowego:
1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni terenu max. 50%;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują
według ustaleń określonych na rysunku planu;
3) nakazuje się lokalizację urządzeń i obiektów
sportowych takich jak: placów sportowych, mini
boisk, pól do gier, kortów tenisowych, torów rolkowych itp.;
4) dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów
małej architektury parkowej, obiektów architektury
ogrodowej, zieleńców i tras rowerowych;
5) wielkość powierzchni biologicznie czynnej
winna wynosić min. 50% powierzchni terenu;
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6) dopuszcza się sytuowanie w granicach terenu
wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi elementów reklamowych związanych z funkcją terenu oraz
obiektów i urządzeń towarzyszących o których
mowa w§ 5 pkt 11 uchwały, z wyłączeniem wolno
stojących budynków gospodarczych i garażowych;
7) dopuszcza się lokalizację zabudowy kubaturowej na cele związane z realizacją usług sportu
i rekreacji oraz na cele socjalne, administracyjnotechniczne i usługowe związane z obsługą terenu;
8) dopuszcza się lokalizację obiektów sportowych namiotowych na cele związane z funkcją
terenu;
9) zakazuje się lokalizacji wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych, budynki
winny tworzyć wraz z budynkiem zasadniczym
całość funkcjonalno - przestrzenną;
10) ustala się obowiązek wyznaczenia w granicach terenu miejsc postojowych na samochody
w ilości dostosowanej do projektowanego programu
użytkowego, lecz nie mniej niż 10 miejsc.
3. Zasady kształtowania zabudowy:
1) wysokość budynków usługowych do 3 kondygnacji nadziemnych;
2) ustala się jako obowiązujące, stosowanie dachów o kątach nachylenia połaci max. 35o; dopuszczalne wielospadowe;
3) dla obiektów budowlanych innych niż budynki
dopuszcza się dowolne kształtowanie zabudowy.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady zagospodarowania terenu
dla przeznaczenia dopuszczalnego:
1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni terenu max. 20%;
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów
małej architektury parkowej, obiektów architektury
ogrodowej, obiektów rekreacyjnych, wolno stojących altan, otwartych obiektów scen widowiskowych, obiektów wystawowych zieleńców, ciągów
pieszych i tras rowerowych;
3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej
winna wynosić min. 80% powierzchni działki;
4) dopuszcza się sytuowanie w granicach terenu
wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi elementów reklamowych związanych z funkcją terenu oraz
prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych
infrastruktury technicznej;
5) zakazuje się lokalizowania miejsc postojowych dla samochodów;
6) dopuszcza się miejsca postojowe dla rowerów.
§ 12. Dla terenów oznaczonych symbolami 16Z,
17Z, 18Z, 19Z, 20Z ustala się:
1. Przeznaczenie terenu: przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni:
1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni terenu max. 20%;
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2) dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów
małej architektury parkowej, zieleńców, ciągów
pieszych i tras rowerowych;
3) zakazuje się lokalizacji urządzeń i obiektów
budowlanych w odległości 15 m od osi gazociągu
wysokiego ciśnienia;
4) wielkość powierzchni biologicznie czynnej
winna wynosić min. 80% powierzchni działki;
5) dopuszcza się sytuowanie w granicach terenu
wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi elementów reklamowych związanych z funkcją terenu oraz
prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych
infrastruktury technicznej;
6) zakazuje się lokalizowania miejsc postojowych dla samochodów;
7) dopuszcza się miejsca postojowe dla rowerów.
§ 13. Dla terenu oznaczonego symbolem 22KD-Z
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: droga powiatowa zbiorcza klasy Z - ulica zbiorcza;
2) szerokość w liniach rozgraniczenia, jak na rysunku planu;
3) przekrój drogi zgodnie z przepisami szczególnymi o przekrojach dostosowanych do ich szerokości;
4) zaleca się utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej o ile nie koliduje ona z warunkami bezpieczeństwa użytkowników drogi.
§ 14. Dla terenu oznaczonego symbolem 25KD-L
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: droga gminna lokalna klasy L – ulica lokalna;
2) szerokość w liniach rozgraniczenia 15 m;
3) przekrój drogi zgodnie z przepisami szczególnymi o przekrojach dostosowanych do ich szerokości;
4) nawierzchnia rozbieralna;
5) w liniach rozgraniczających ustala się jezdnię,
pas zieleni, chodniki dwu lub jednostronne oraz
nieobligatoryjnie ścieżki rowerowe;
6) dopuszcza się usytuowanie pasa postojowego
przyjezdniowego;
7) zaleca się wprowadzenie ścieżek rowerowych
uzupełniających przekrój drogi lub zamiennie
w miejsce chodnika po jednej stronie drogi.
§ 15. Dla terenów oznaczonych symbolami:
23KD-D, 24KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 28KD-D,
29KD-D, 30KD-D, ustala się
1) przeznaczenie podstawowe: drogi gminne dojazdowe klasy D – ulice dojazdowe;
2) szerokość w liniach rozgraniczenia 11 m;
3) przekrój drogi zgodnie z przepisami odrębnymi
o przekrojach dostosowanych do ich szerokości;
4) nawierzchnia rozbieralna;
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5) w liniach rozgraniczających ustala się jezdnię,
pas zieleni, chodniki dwu lub jednostronne oraz
nieobligatoryjnie ścieżki rowerowe;
6) dopuszcza się usytuowanie pasa postojowego
przyjezdniowego;
7) zaleca się wprowadzenie ścieżek rowerowych
uzupełniających przekrój drogi lub zamiennie w miejsce chodnika po jednej stronie drogi.
§ 16. Ustalenia w zakresie zasad ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) w celu zachowania szczególnych wartości
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych nakazuje się: przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska, zachowanie i ochronę terenów
zieleni przed zainwestowaniem dla podtrzymania
charakteru podmiejskiego obszaru;
2) w celu zachowania istniejących wartości kulturowych i tradycji regionalnych budownictwa nakazuje się nawiązywać w architekturze do tradycyjnego budownictwa występującego na terenie gminy
Lewin Brzeski;
3) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych nakazuje się obowiązek wyposażenia terenów budowlanych w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
4) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych oraz garaży blaszanych, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania
położonych na terenie budowy oraz ustawiania
barakowozów używanych przy wykonywaniu robót
budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach
geodezyjnych;
5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.
§ 17. Ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się wyposażenie terenów budowlanych w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Gminy Lewin
Brzeski lub na zasadzie indywidualnych umów
z odbiorcą odpadów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach;
3) ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia
w ciepło obiektów, z koniecznością wykorzystania
ekologicznych nośników energii jak gaz, energia
elektryczna, lekki olej opałowy lub wykorzystania
paliw stałych pod warunkiem stosowania wysokosprawnych urządzeń energetycznych;
4) działalność usługowa realizująca ustalenia niniejszego planu nie może powodować uciążliwości
na terenach sąsiednich oraz ponadnormatywnego
obciążenia środowiska poza granicami działki, do
której inwestor posiada tytuł prawny;
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5) obszar planu położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 335 „Krapkowice Strzelce Opolskie”; na terenie obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;
6) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych, gruntowych
oraz do gruntu;
7) przed podjęciem działalności inwestycyjnych,
ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej
z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz
powierzchnie utwardzone, a następnie jej zagospodarowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń,
których funkcjonowanie powoduje emisję hałasu
przekraczającą dopuszczalne normy określone
w przepisach odrębnych;
9) wyznacza się wymóg zachowania poziomów
hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie
określonym w przepisach odrębnych, na terenach
oznaczonych symbolami 1MN – 8MN oraz 9MN,U13MN,U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
oraz dla terenów oznaczonych symbolami:
14ZP,US, 16Z-20Z, jak dla terenów rekreacyjno –
wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) zakazuje się na terenie objętym planem lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko;
11) zakazuje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), terenach zabudowy
mieszkaniowo – usługowej (MN,U), terenach zieleni
(Z), terenach usług sportu i rekreacji (US,ZP), lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
12) ograniczenia określone w pkt 10, 11 nie dotyczą inwestycji związanych z realizacją obiektów,
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg
publicznych i parkingów;
13) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych
szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić
organ właściwy do spraw ochrony przyrody;
14) zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych;
15) zakazuje się działalności związanej ze składowaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów w tym złomu.
§ 18. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej: w przypadku ujawnienia podczas
robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem wykonawca
zobowiązany jest wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć odkryty przedmiot przy użyciu dostępnych środków
i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub
Burmistrza Lewina Brzeskiego.
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§ 19. Ustalenia w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się umieszczanie od strony terenów publicznych na elewacjach budynków tablic
reklamowych oraz obiektów reklamowych wolno
stojących także niezwiązanych bezpośrednio z przeznaczeniem terenu lub obiektu.
§ 20. Ustalenia w zakresie granic i sposobów
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: część
obszaru objętego planem położona jest na terenie
strefy ochronnej pośredniej ujęcia wód podziemnych w Lewinie Brzeskim, dla której stosuje się
zasady użytkowania gruntów określone w przepisach odrębnych.
§ 21. Ustalenia w zakresie ogólnych zasad zagospodarowania terenu oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. W zakresie systemu komunikacji:
1) system komunikacji oparty o drogę powiatową ulicę Kościuszki oraz drogę lokalną, jak na rysunku planu;
2) dostęp poszczególnych terenów do dróg dojazdowych oraz lokalnej projektowanymi zjazdami
zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zakazuje się lokalizacji odrębnych zjazdów do
drogi powiatowej ulicy Kościuszki;
4) obsługa terenów przyległych do drogi powiatowej ulicy Kościuszki wyłącznie poprzez drogę
lokalną i drogi dojazdowe.
2. W zakresie systemu infrastruktury technicznej:
1) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w pierwszej kolejności w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi, a jeżeli
warunki terenowe nie pozwalają na takie usytuowanie to sieci te dopuszcza się sytuować poza
liniami rozgraniczającymi dróg pod warunkiem zachowania odległości określonych w przepisach odrębnych od obiektów budowlanych istniejących
i projektowanych,
2) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych
oraz przeciwpożarowych z sieci wodociągowej;
3) odprowadzenie ścieków komunalnych, do
sieci kanalizacyjnej;
4) ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych należy odprowadzić do lokalnych odbiorników
tych wód z uwzględnieniem przepisów odrębnych
oraz § 19 pkt 6 uchwały, przy czym dopuszcza się
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
powierzchniowo;
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5) zaopatrzenie w gaz ze zbiorników przydomowych lub lokalnej sieci gazowej po jej wybudowaniu;
6) ustala się obowiązek zachowania odległości
obiektów terenowych od osi gazociągu wysokiego
ciśnienia zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci
energetycznej;
8) dopuszcza się lokalizację napowietrznych
i kablowych linii elektroenergetycznych;
9) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wraz z drogami dojazdowymi w uzgodnieniu z dysponentem terenu;
10) wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej należy zachować pasy wolne od drzew
i krzewów o szerokości licząc od każdej strony dla
linii 15 kV pas o szerokości 8 m, dla linii 0,4 kV pas
o szerokości 3 m;
11) zaopatrzenie w energie cieplną: ustala się
indywidualny sposób zaopatrzenia w ciepło obiektów, z koniecznością wykorzystania ekologicznych
nośników energii jak gaz, energia elektryczna, lekki
olej opałowy lub wykorzystania paliw stałych pod
warunkiem stosowania wysoko sprawnych urządzeń energetycznych;
12) łączność i telekomunikacja: ustala się: prowadzenie linii sieci teletechnicznych - łączności,
telekomunikacji i telewizji kablowej jako podziemne
w wydzielonej kanalizacji lub bezpośrednio w gruncie tylko jako przyłącza do obiektów budowlanych;
13) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu na
terenach oznaczonych symbolami MN, MN,U oraz
lokalizację inwestycji z zakresu łączności publicznej
na terenach oznaczonych symbolem U.
§ 22. Ustalenia w zakresie sposobu i terminów
tymczasowego
zagospodarowania,
urządzania
i użytkowania terenów: teren może być tymczasowo użytkowany w sposób dotychczasowy, pod
warunkiem udostępnienia części gruntów dla realizacji dojazdów i uzbrojenia.
§ 23. Ustalenia w zakresie szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
1. W granicach objętych planem nie występują
obszary wymagające dokonania scaleń nieruchomości, a następnie ich powtórnego podziału, o których
mowa w przepisach odrębnych.
2. Ustala się minimalne powierzchnie, dla nowo
wydzielanych działek:
1) dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN8MN: 900 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 600 m2
dla zabudowy bliźniaczej oraz 400 m2 dla zabudowy
szeregowej w obszarze oznaczonym symbolami
2MN, 3MN; przy czym szerokość wydzielonej działki w obowiązującej linii zabudowy nie może być
mniejsza niż 20 m dla zabudowy wolno stojącej,
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16 m dla zabudowy bliźniaczej oraz 8 m dla zabudowy szeregowej;
2) dla terenów oznaczonych symbolami: 9MN,U
- 13MN,U: 1200 m2, przy czym szerokość wydzielonej działki w linii zabudowy nie może być mniejsza
niż 25 m;
3) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach
zmniejszenie określonych w punktach 1) i 2) minimalnych powierzchni o nie więcej niż 10%.
3. Dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji układów komunikacyjnych oraz
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
w tym stacji transformatorowych z zachowaniem
warunków wynikających z przepisów odrębnych.
§ 24. Ustalenia w zakresie szczególnych warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
w granicach objętych planem nie występują tereny,
dla których ustala się ograniczenia w użytkowaniu
terenu oraz zakaz zabudowy.
§ 25. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową
w wysokości:
1) Dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN,
4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 2MN, 3MN,
9MN,U, 10MN,U, 11MN,U, 12MN-U, 13MN,U,
14US,ZP - 20%.
2) Dla terenów oznaczonych symbolami: 15U,
21U – 30%.
3) Dla terenów oznaczonych symbolami 16Z,
17Z, 18Z, 19Z, 20Z, 23KD-D, 24KD-D, 26KD-D,
27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 30KD-D, 25KD-L,
22KD-Z – 5%.
Rozdział 3
Ustalenia końcowe
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Adaszyński
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIX/437/2010
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 września 2010 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji
i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy
- Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowę następujących urządzeń z zakresu
infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć
kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej,
sieć gazowa, sieć energetyczna oraz sieć telekomunikacyjna. Gminę obciążać będzie wykonanie uzbrojenia w zakresie: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa dróg gminnych wraz
z oświetleniem. Koszty związane z realizacją tych
inwestycji rozłożone zostaną w czasie w zależności
od popytu na tereny o funkcji określonej w projekcie planu oraz możliwości finansowych gminy. Konieczne nakłady na uzbrojenie terenu pochodzić
będą ze środków budżetowych i kredytowych oraz
środków pomocowych UE. Realizacja inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej winna być poprzedzona wieloletnim planem inwestycyjnym,
w którym zostaną określone szczegółowo nakłady
na poszczególne etapy inwestycji.
Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/437/2010
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 września 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
- W trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi, zatem rozstrzygnięcie w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 130

– 8264 –

Poz. 1486
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIX/437/2010
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 września 2010 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – rysunek planu
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UCHWAŁA NR LXXII/778/10
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Kamionka Piast”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, 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 poz. 146, Nr 106, poz. 675)
w związku z art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 215,
poz. 1664; z 2010 r. Nr 119, poz. 804) – Rada
Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie
„Kamionka Piast”, położony na obszarze Miasta Opola, o powierzchni 22,6 ha, obejmujący część działki
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 11/83, k.m. 74,
obrębu Opole, stanowiącej własność Gminy Opole.
§ 2. Położenie użytku ekologicznego, o którym
mowa w § 1 oraz przebieg jego granic określone
zostały na mapie, stanowiącej załącznik Nr 1 do
uchwały.
§ 3. Szczególne cele ochrony to zachowanie
walorów przyrodniczych kamieniołomu skał węglanowych, w tym głównie ochrona odsłonięć profili
geologicznych skał osadowych górnej kredy, jak
również zagrożonych zbiorowisk roślinnych, stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz
miejsc lęgowych i wypoczynku rzadkich i chronionych gatunków ptaków.
§ 4. Ustala się następujący zakres czynnej
ochrony:
1) ochrona istniejących ekosystemów nadbrzeżnych i stanowisk występowania chronionych gatunków roślin przed dziką penetracją, biwakowaniem oraz zaśmiecaniem;
2) wprowadzenie infrastruktury sanitarnej zapewniającej ochronę terenu przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi;

3) ochrona przed zarastaniem skarp roślinnością
wysoką, a w razie konieczności także karczowanie
z usunięciem biomasy.
§ 5. W stosunku do ustanowionego użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania
obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym
lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową,
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania dla celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów
i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb
oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów;
11) umieszczania tablic reklamowych.
§ 6. Nadzór nad użytkiem ekologicznym sprawuje Prezydent Miasta Opola.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała
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Załącznik
do uchwały nr LXXII/778/10
Rady Miasta Opola
z dnia 30 września 2010 r.
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UCHWAŁA NR LXXIV/795/10
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
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, poz. 146, Nr 106, poz. 675) –
Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Placowi publicznemu zlokalizowanemu
w Opolu na skrzyżowaniu dróg publicznych „Wrocławskiej” i „Zbożowej”, przedstawionemu na załączniku graficznym nadać nazwę: „Rondo gen.
Tadeusza Rozwadowskiego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała
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UCHWAŁA NR LI/391/10
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zdzieszowice oraz jej jednostkom podległym
a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić
będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i 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 i 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 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.
835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady,
sposób i tryb umarzania w części lub w całości,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami", przypadających Gminie Zdzieszowice i jej jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych a także
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej ”dłużnikami”.
2. Uchwała określa również warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulgi, o których mowa w ust. 1 stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazuje organy
lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ulgach w spłacie należności - rozumie się
przez to umarzanie w części lub w całości, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
2) jednostkach podległych Gminie Zdzieszowice - rozumie się przez to jednostki budżetowe
i zakład budżetowy,
3) należności - rozumie się przez to należność
pieniężną o charakterze cywilnoprawnym (należność główną), przypadającą od jednego dłużnika,
należne odsetki i należności uboczne tj. koszty

dochodzenia należności, na dzień złożenia wniosku o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub
rozłożenie jej płatności na raty,
4) organach - rozumie się Burmistrza Zdzieszowic oraz Kierowników jednostek podległych
Gminie Zdzieszowice, o których mowa w pkt 2,
5) przedsiębiorcy - należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie
w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L
214 z 9.08.2008, str. 3),
6) dłużniku - należy rozumieć osoby fizyczne,
osoby prawne a także jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, na których ciąży zobowiązanie wobec Gminy Zdzieszowice lub
jej jednostek podległych w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
§ 3.1. Należności mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:
1) osoba fizyczna - zmarła nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie
podlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość
nie przekracza 6.000 zł,
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes publiczny lub ważny
interes dłużnika.
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2. Umorzenie należności może nastąpić:
1) na wniosek dłużnika - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
2) z urzędu - w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4.
3. Umorzenie należności głównej pociąga za
sobą umorzenie odsetek i należności ubocznych.
4. W przypadku częściowego umorzenia należności głównej:
1) umorzeniu podlegają również odsetki i należności uboczne, w takim samym stosunku jak
umorzona należność główna,
2) nieumorzona i niespłacona należność staje się
natychmiast wymagalna wraz z odsetkami i należnościami ubocznymi.
5. Umarzanie należności w przypadku, gdy
oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne
osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki
umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
6. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2
pkt 1 stanowi jednocześnie oświadczenie dłużnika
wyrażające zgodę na zwolnienie z długu.
§ 4.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym na
wniosek dłużnika, mogą zostać odroczone terminy
spłaty całości lub części należności albo rozłożona
płatność całości lub części należności na raty.
2. Okres odroczenia terminu płatności należności oraz okres spłaty należności rozłożonej na
raty nie może przekroczyć 12 miesięcy.
3. W razie nie dotrzymania odroczonego terminu zapłaty należności, bądź terminu płatności
którejkolwiek z rat, na jakie została należność
odroczona, pozostała należność do spłaty staje
się wymagalna wraz z odsetkami i należnościami
ubocznymi.
§ 5.1. Do udzielania ulg w spłacie należności,
o których mowa w § 3 i § 4 uprawnieni są:
1) Burmistrz Zdzieszowic, w przypadku, gdy
należności przypadają Urzędowi Miasta Zdzieszowice,
2) Kierownicy jednostek podległych, jeżeli należność pieniężna przypada tym jednostkom,
2. W przypadku, gdy planowane udzielenie
ulgi przekroczy kwotę 5.000 zł. organy wymienione w ust. 1 są zobowiązane do uzyskania opinii radcy prawnego w tym zakresie.
§ 6.1. Umorzenie należności oraz odroczenie
terminu spłaty całości lub części należności albo
rozłożenie płatności całości lub części należności
na raty następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Poz. 1489

§ 7.1. Stosowanie ulg w spłacie należności następuje po przeprowadzeniu indywidualnego postępowania wyjaśniającego polegającego na zbadaniu
stanu majątkowego dłużnika oraz zbadaniu okoliczności uzasadniających podjęcie decyzji w sprawie
udzielenia bądź nie udzielenia wnioskowanych ulg.
2. Dłużnik na żądanie organów, w związku
z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, ma
obowiązek dostarczania organom wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów.
§ 8.1. Z zakresu udzielonych ulg w spłacie należności w trybie określonym w uchwale, odpowiednie organy sporządzają informacje zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia danego
roku kalendarzowego i przekazywane Burmistrzowi
Zdzieszowic w terminie do dnia 31 stycznia roku
następnego.
3. Burmistrz Zdzieszowic przedstawi Radzie
Miejskiej w Zdzieszowicach zbiorczą informację
dotyczącą udzielonych ulg zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,
która dołączona będzie do sprawozdania z wykonania budżetu za dany rok budżetowy.
§ 9.1. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną
oraz sposób finansowania, stosowanie umorzeń,
odroczeń oraz rozłożeń na raty należności na podstawie niniejszej uchwały, stanowi pomoc publiczną
de minimis i odbywa się zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
Do pomocy tej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
o pomocy de minimis (Dz. U. WE L 379 z 18.12.
2006, str. 5).
2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której
mowa w ust. 1, jeżeli wartość tej pomocy brutto
łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę, w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat
kalendarzowych, nie przekroczy kwoty stanowiącej
równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze
transportu drogowego - 100 tys. euro.
3. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy
na podstawie niniejszej uchwały, jeżeli otrzymał
pomoc inną niż pomoc de minimis, w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna wartość pomocy spowodo-
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wałaby przekroczenie dopuszczalności intensywności pomocy.
4. Udzielenie pomocy zgodnie z warunkami
określonymi w uchwale nie podlega notyfikacji
Komisji Europejskiej i nie podlega opiniowaniu
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Warunkiem otrzymania przez przedsiębiorcę
pomocy de minimis na podstawie uchwały jest
złożenie wraz z wnioskiem o udzielenie ulg następujących dokumentów:
1) zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego
i dwóch poprzednich lat kalendarzowych lub
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie bądź oświadczenia
o nieotrzymaniu tej pomocy,
2) informacji na druku stanowiącym załącznik do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
3) potwierdzonych za zgodność z oryginałem
kopii sprawozdań finansowych sporządzonych
zgodnie z przepisami o rachunkowości bądź ze1 4 87

Poz. 1489

stawień przychodów i kosztów za okres bieżący
i za okres 3 ostatnich lat obrachunkowych,
4) inne uzupełniające informacje i dokumenty
na żądanie organu udzielającego pomocy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXI/230/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia
2009 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych, do których nie stosuje się
ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Monika Wąsik-Kudla
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DECYZJA NR OWR-4210-28/2010/76/VIII-A/MK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 5 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2
i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) oraz
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla Zakładu
Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o. o. z siedzibą
w Lubrzy, zwanej dalej „Przedsiębiorstwem”, posiadającej KRS 0000170886, postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła na okres do dnia
31 grudnia 2011 r.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 30 czerwca
2010 r., posiadającego koncesje z dnia 12 listopada
1998 r. na:
1) wytwarzanie ciepła nr WCC/612/76/W/3/
98/DN ze zmianami:
- nr WCC/612A/76/W/OWR/2003/TT z dnia
8 kwietnia 2003 r.,
- nr WCC/612B/76/OWR/2003/CP z dnia 4 marca 2005 r.,
- nr WCC/612C/76/W/OWR/2007/JK z dnia
23 stycznia 2007 r.
nr
WCC/612-ZTO/76/W/OWR/2007/HC
z 11 października 2007 r.,
2) przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/643/
76/W/3/98/DN ze zmianami:
- nr PCC/643/S/76/U/3/99 z dnia 10 września
1999 r.,
- nr PCC /643-ZTO/76/W/OWR/2007/HC
z 1 października 2007 r.,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej
przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające
koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa
URE oraz proponują okres ich obowiązywania.
W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej
zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodno-

ści taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa
w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo
energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia
w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących
podstawę ustalania cen i stawek opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku obowiązywania taryfy
z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów
poniesionych w roku 2009.
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za
świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5
ustawy - Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.
Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został
przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w rozstrzygnięciu.
Pouczenie
1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do
Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1
i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę
decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres PołudniowoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
49-57, 50-032 Wrocław.
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3) Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3
pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni
i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
z up. Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Południowo-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Józef Dolata
Załącznik
do decyzji nr OWR-4210-28/2010/76/VIII-A/MK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lubrzy
Taryfa dla ciepła
1. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
1) ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625 ze zmianami),
2) rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz.
1291),
3) rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów
ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 72),
4) taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako
obowiązujący dla określonych w nim odbiorców
w trybie określonym ustawą,
5) przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca –
Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubrzy,
prowadząca działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania ciepła, przesyłania i dystrybucji ciepła
oraz obrotu ciepłem,
6) odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym,
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7) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
8) lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje
odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
9) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
10) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej,
doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiekcie,
11) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju
lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego
z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
12) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny
obsługujący więcej niż jeden obiekt,
13) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą
urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
14) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki
instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł
cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny,
15) obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
16) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru
ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności
z tytułu dostarczania ciepła,
17) grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na
podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz
warunków ich stosowania,
18) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego
lub dostarczonego do podgrzania określonego
nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego od
tego nośnika w jednostce czasu,
19) zamówiona moc cieplna – ustalona przez
odbiorcę lub podmiot ubiegający o przyłączenie
do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna,
jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach
obliczeniowych, która zgodnie z określonymi
w odrębnych przepisach warunkami technicznymi
oraz wymaganiami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w obiekcie w celu
utrzymania normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach,
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b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
20) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest
dostarczane ciepło,
b) normatywna temperatura ciepłej wody,
21) nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą
wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych
przez układ pomiarowo - rozliczeniowy.
2. Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania,
przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem.
Działalność ta prowadzona jest na podstawie
udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 12 listopada 1998 r.:
1) na wytwarzanie ciepła nr WCC/612/76/
W/3/98/DN ze zmianami:
nr WCC/612A/76/W/OWR/2003/TT z dnia
8 kwietnia 2003 r.,
nr WCC/612B/76/OWR/2003/CP z dnia 4 marca 2005 r.,
nr WCC/612C/76/W/OWR/2007/JK z dnia
23 stycznia 2007 r.,
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nr WCC/612-ZTO/76/W/OWR/2007/HC z 11 października 2007 r.,
2) na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/
643/76/W/3/98/DN, ze zmianami:
nr PCC/643/S/76/U/3/99 z dnia 10 września
1999 r.,
nr PCC /643-ZTO/76/W/OWR/2007/HC z 1 października 2007 r.
3. Podział odbiorców na grupy taryfowe
Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące grupy taryfowe:
Grupa 1A - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z lokalnych źródeł ciepła
sprzedawcy przy ul. Kolejowej i Wiejskiej,
Grupa 1B - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,
Grupa 1C - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła sprzedawcy za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych
sprzedawcy, z układem pomiarowo - rozliczeniowym zainstalowanym przed węzłem cieplnym, po
stronie wysokich parametrów,
Grupa 1CN - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła sprzedawcy za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych
sprzedawcy, z układem pomiarowo - rozliczeniowym zainstalowanym za węzłem cieplnym, po
stronie niskich parametrów,
Grupa 1D - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej, grupowego węzła cieplnego i zewnętrznej instalacji odbiorczej sprzedawcy.

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
4.1 Ceny i stawki opłat za ciepło
Grupa 1A
Wyszczególnienie
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

Jednostki
zł/MW/m-c
zł/GJ

Wysokość stawek opłat
11 144,20
33,00

Grupy 1B, 1C, 1CN, 1D
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostki

Grupa 1B

zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna

12 514,28
1 042,86

zł/GJ

6,60

Wysokość cen i stawek opłat
Grupa 1C
Grupa 1CN
54 937,59
4 578,13
27,13
18,65
22 359,34
18 573,82
1 863,28
1 547,82
11,36

12,45

Grupa D

27 688,73
2 307,39
13,21

Ustalone wyżej ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do
sieci ciepłowniczej stosowane będą następujące
stawki opłat za przyłączenie:
Rodzaj przyłącza
2 x DN

Wysokość stawek opłat

mm

zł/mb

25

108

32
40
50
65
80
100

118
127
144
160
195
249

Ustalone wyżej stawki opłat za przyłączenie nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Sposób obliczania opłat
Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc
cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny
za zamówioną moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej
grupy taryfowej.
Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc,
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiaroworozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do
węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji
odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowie, oraz ceny ciepła lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej.
Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy
miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła,
stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na
podstawie odczytów wskazań układu pomiaroworozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu określonym w umowie, oraz
ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.
Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12
stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
1 4 88
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Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór
ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła
ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na
przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowie, oraz stawki opłaty
zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy
taryfowej.
Opłata za przyłączenie do sieci – pobierana po
wykonaniu przyłącza jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, ustalonej
w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki
opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów
jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.
W przypadkach:
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaży ciepła,
- nielegalnego pobierania ciepła,
- udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.
7. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni
i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania.
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.
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DECYZJA NR OWR-4210-41/2010/4595/V-E/HK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 5 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami), w związku art. 47 ust. 2 oraz z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
27 września 2010 r. Energii Praszka Sp. z o.o.
z siedzibą w Praszce posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 532401997, zwanej
w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem postanawiam zmienić moją decyzją z dnia 26 stycznia
2010 r. nr OWR-4210-71/2009/2010/4595/VC/HK zatwierdzającą taryfę dla ciepła, poprzez zastąpienie wyrazów: "na okres do dnia 28 lutego
2011 r." wyrazami: "na okres do dnia 31 marca
2011 r." oraz zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę powyższej taryfy dla ciepła, która
to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie
Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy –
Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące
działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została
zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki w 26 stycznia 2010 r. nr OWR-421071/2009/2010/4595/V-C/HK, z okresem obowiązywania do dnia 28 lutego 2011 r.
Na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 27 września
2010 r., wszczęto postępowanie administracyjne
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła oraz zmiany
terminu obowiązywania taryfy. Wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo
uzasadniło wzrostem cen gazu ziemnego, zużywanego w procesie produkcji ciepła. Natomiast zmianę
terminu obowiązywania taryfy dla ciepła uzasadniło
chęcią dostosowania terminu obowiązywania taryfy
dla ciepła do terminu obowiązywania taryfy gazowej głównego dostawcy paliwa technologicznego
jakim jest firma KK Sp. z o.o.
Zapisy § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) stanowią, że w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków
wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne
działalności gospodarczej jest możliwa zmiana tary-

fy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji dokonano
analizy i oceny skutków ekonomicznych zmiany
kosztów paliwa technologicznego i uznano, że
zmiana ta stanowi istotną i nieprzewidzianą zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.
Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy
– Prawo energetyczne oraz przepisami cytowanego wyżej rozporządzenia.
Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano
się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa,
zgodnie z którymi decyzja ostateczna, na mocy
której strona nabyła prawo, może być w każdym
czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona
przez organ administracji publicznej, który ją wydał,
jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
interes społeczny lub słuszny interes strony.
Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie
art. 155 Kpa, w szczególności zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się
przepisy szczególne oraz przemawia za tym
słuszny interes Przedsiębiorstwa - postanowiono
orzec, jak w rozstrzygnięciu.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie
do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim
pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu
postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę
decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego).
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Załącznik
do decyzji nr OWR-4210-41/2010/4595/V-E/HK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 5 listopada 2010 r.

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.
3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3
pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza
zmianę taryfy nie wcześniej niż po upływie 14 dni
i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Energia Praszka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zmiana taryfy dla ciepła
W taryfie dla ciepła Energii Praszka Sp. z o. o.
stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 26 stycznia 2010 r. Nr OWR-421071/2009/2010/4595/V-C/HK
wprowadza się następujące zmiany:

z up. Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Południowo-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Józef Dolata

1) rozdział 4 otrzymuje brzmienie:
4. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat
Grupa G
Wyszczególnienie

Jednostki

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną zł/MW/m-c
moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ

Wysokość
stawek opłat*
8500
59,26

* do podanych stawek opłat będzie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie.
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POROZUMIENIE
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano –
wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 DK 94 – Dębska Kuźnia (DK 46)
w ciągu ul. Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia"
zawarte w dniu 04.08.2010 r. pomiędzy:
Gminą Chrząstowice reprezentowaną przez:
1) Wójta Gminy – Helenę Rogacką
a
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:
1) Członek Zarządu – Krzysztof Wysdak
2) Członek Zarządu – Irena Łysy - Cichon
Strony postanawiają co następuje:
§ 1.1. Strony Porozumienia wyrażają wolę
wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą
„Opracowanie projektu budowlano – wykonawcze-

go na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714
DK 94 – Dębska Kuźnia (DK 46) w ciągu ul. Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia.
2. Strony Porozumienia przeznaczają na realizację zadania wymienionego w § 1.1 łącznie
kwotę 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt
tysięcy złotych 00/100), na którą składają się
zapisane w budżetach stron na 2010 r. kwoty
deklarowanych udziałów, określone odpowiednio
w § 2 i 3 niniejszego Porozumienia.
3. Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie
ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na jego realizację.
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§ 2. Powiat Opolski deklaruje, że pokryje koszty realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż
35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy
złotych 00/100).
§ 3. Gmina Chrząstowice zobowiązuje się do
przekazania w terminie do 02.09. 2010 r. na
rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A.
I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015
7123 kwoty 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści
pięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania.
§ 4. Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu, jako Zamawiający ogłosi przetarg i dokona
wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655, ze zm.).
§ 5. Materiały przetargowe i organizację przetargu zapewni Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych na własny koszt.
§ 6. W przypadku wyboru Wykonawcy, który
zaoferuje cenę niższą niż określona w § 1.2 Porozumienia Powiat Opolski dokona proporcjonalnego
zmniejszenia udziału stron w finansowaniu zadania.
§ 7.1. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę w całości na Powiat
Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych.

Poz. 1492

2. Powiat Opolski przedłoży Gminie Chrząstowice rozliczenie z wykorzystania otrzymanych
środków po zrealizowaniu i odbiorze zadania.
3. Niewykorzystana część środków zostanie
zwrócona Gminie Chrząstowice w terminie do
21 dni od daty całkowitego rozliczenia zadania.
§ 8. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od całej wartości robót i przechowywana na koncie Powiatu Opolskiego – Zarządu Dróg Powiatowych.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną ze stron Porozumienia, przy czym odstąpienie
nie może nastąpić po wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Chrząstowice.
Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak

Wójt
mgr Helena Rogacka

Członek Zarządu
Irena Łysy - Cichon
Z-ca Głównego Księgowego
Mariola Konachiewicz

Skarbnik Gminy
mgr Teresa Krupska
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