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w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze obejmującym Gminę Głogówek w 2011 r.
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Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/420/10 z dnia 10 listopada 2010 r.
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Rady Miejskiej w Nysie nr LIII/795/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną
jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
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w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Ujazd i jej podległym jednostkom oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną
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Rady Gminy Walce nr XXXIX/265/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-33/2010/4594/V-A/GM
z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu
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z dnia 30 września 2010 r. zawarte pomiędzy Gminą Tułowice a Powiatem
Opolskim w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O w m. Skarbiszowice”
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UCHWAŁA NR L/378/2010
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
na obszarze obejmującym Gminę Głogówek w 2011 r.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.
1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.

1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,
Nr 106 poz. 675) w związku z art. 6 ust. 6
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym /Dz. U. z 2007 r. Nr 99 poz. 661,
Nr 176 poz. 1238, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r.
nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Nr 234
poz. 1574, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 31 poz.
206, Nr 86 poz. 720, Nr 98 poz. 817, z 2010
Nr 43 poz. 246/ Rada Miejska w Głogówku
uchwala co następuje:
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§ 1. Ustala się liczbę pięciu nowych licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką na
terenie Gminy Głogówek przeznaczonych do wydania w 2011 roku.

Poz. 1683-1684

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Krystyna Mulka

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
1 6 84

1684
1 6 85

UCHWAŁA NR LI/420/10
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245,
poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r.
Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r.

Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620),
Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje
§ 1. Obniża się średnią cenę żyta za pierwsze
trzy kwartały 2010 roku ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010 roku w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. (M. P. Nr 76 poz. 960)
z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 36,00 zł za
1 dt (słownie: trzydzieści sześć złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., nie wcześniej
niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anatol Bukała

1 6 85
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UCHWAŁA NR LI/421/10
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2010 r.
Nr 95 poz. 613, ze zm. Dz. U. 96, poz. 620),
Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy, w następującej wysokości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,59 zł od 1 m2 powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych
– 0,36 zł od 1 m2 powierzchni,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych
– 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 16,20 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,54 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) letniskowych – 7,06 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 5 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budowle oraz zajęte pod nie grunty - służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/328/09
Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., nie wcześniej
niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anatol Bukała

1 6 86
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UCHWAŁA NR LI/422/10
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613; z 2010 r. Nr 96, poz.
620) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
środków transportowych na obszarze gminy Głuchołazy w następującej wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatników podatku rolnego stawka podatku wynosi – 420 zł,
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
7) od autobusów, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:

§ 2. Wiek środka transportowego liczy się od
końca roku kalendarzowego, w którym został
wyprodukowany.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/329/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 listopada
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.

Poz. 1686

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., nie wcześniej
niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anatol Bukała

Załącznik nr 1
do uchwały nr LI/422/10
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Poz. 1686
Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/422/10
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 10 listopada 2010 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr LI/422/10
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 10 listopada 2010 r.

1 6 87
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UCHWAŁA NR LI/423/10
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/275/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru
podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego z 2005r. Nr 81 poz. 2679 z późniejszymi zmianami)
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.
Dz. U. 96 poz. 620), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969; z 2005 r.
Nr 143 poz. 1199; z 2006 r. Nr 191 poz. 1412,
Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775; z 2007 r.
Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730,
Nr 237 poz. 1655; z 2009 r. Nr 56 poz. 458;
z 2010 r. Nr 96 poz. 620) i art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 listopada 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1826;
z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179 poz. 1484,
Nr 143 poz. 1199; z 2006 r. Nr 249 poz. 1825,
Nr 245 poz. 1775; z 2008 r. Nr 116 poz. 730;
z 2009 r. Nr 56 poz. 458; z 2010 r. Nr 96 poz.
620) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/275/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się następujące zmiany:
1) wymieniona w § 1 pkt 1 „Informacja
w sprawie podatku od nieruchomości” –IN-1 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wymieniona w § 1 pkt 2 „Informacja
w sprawie podatku rolnego” – IR -1 stanowiąca
załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) wymieniona w § 1 pkt 3 „Informacja
w sprawie podatku leśnego” – IL -1 stanowiąca
załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wymieniona w § 2 pkt 1 „Deklaracja
w sprawie podatku od nieruchomości” – DN- 1
stanowiący załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., nie wcześniej
niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anatol Bukała
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UCHWAŁA NR LXII/689/10
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 28 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso
oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.

1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675),
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art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) – Rada Miasta
Kędzierzyn – Koźle uchwala, co następuje:

Poz. 1688-1689

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na targowisku miejskim przy ul. Targowej
– Eugenia Giet i Bednarska Urszula;”;
2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) na innych targowiskach – Eugenia Giet,
Bednarska Urszula, Violetta Hulist, Józefa Kwiatek, Jolanta Wais oraz Alicja Kotowska”.

§ 1. W § 3 ust. 2 uchwały Nr XIX/218/07 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia
2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych
stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu
jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień
z opłaty targowej na terenie Gminy KędzierzynKoźle. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 7
poz. 189) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Grzegorz Chudomięt
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UCHWAŁA NR LXIII/701/10
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 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 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, 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 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz.
146, Nr 40, poz. 230) 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, Nr 116,
poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155,
poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.
1462, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, Dz. U.
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.
146 i Nr 127, poz. 857) Rada Miasta KędzierzynKoźle uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Uchwała określa szczegółowy sposób
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. W przypadku powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zasady konsultacji
z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego
określi odrębna uchwała.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Kędzierzyn-Koźle;
2) Radzie – rozumie się przez to Radę Miasta
Kędzierzyn-Koźle;
3) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle;
4) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle;
5) ustawie – rozumie się przez to ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
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publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.);
6) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzące na terenie Gminy
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej;
7) statucie organizacji - rozumie się przez to
aktualny w dacie przeprowadzania konsultacji akt
ustrojowy organizacji, zarejestrowany we właściwym rejestrze, jeżeli przepis szczególny tego
wymaga, określający przedmiot działalności organizacji, zgodny z przedmiotem konsultacji.
Rozdział 2
Zasady przeprowadzania konsultacji
§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach
są wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały
prowadzące działalność na terenie Gminy.
§ 4. Decyzje w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego,
zwanych dalej „konsultacjami”, podejmuje Prezydent na wniosek kierowników właściwej jednostki
organizacyjnej Urzędu, kierownika właściwej
gminnej jednostki organizacyjnej Gminy lub
z urzędu.
§ 5.1. Informację o podejmowanych konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej
Urzędu www.kedzierzynkozle.pl oraz www.bip.kedzierzynkozle.pl
Informacja powinna zawierać:
1) treść konsultowanego projektu aktu prawa
miejscowego;
2) określenie formy przeprowadzenia konsultacji, oraz wskazania terminu, miejsca i sposobu
składania uwag i wniosków do projektu aktu;
3) jednostkę organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
2. Publikacja na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 1, nie wyklucza innych
sposobów informowania o konsultacjach.
3. Informacja o podejmowanych konsultacjach
winna być opublikowana na co najmniej 7 dni
przed wskazanym w niej terminem składania
uwag i wniosków do konsultowanego aktu prawnego.
§ 6.1. Konsultacje mogą być prowadzone
w co najmniej jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne;
2) spotkania;
3) przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie
Urzędu do protokołu;

Poz. 1689

4) przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.);
5) przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem faksu.
2. Decyzję o formie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Prezydent.
3. Wzór formularza uwag i wniosków do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Uwagi i wnioski 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 prze osobę składającą uwagi
i wnioski (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku
wnoszenia uwag i wniosków za pomocą środków
komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty
należy przesłać w postaci zeskanowanej.
5. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o wszczęciu procedury konsultacji oraz nie spełniające wymogów formalnych
pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania
ich do ich uzupełnienia.
6. Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje
się datę ich wpływu do Urzędu.
7. Uwagi i wnioski anonimowe lub złożone
przez osoby, które nie udokumentowały w sposób określony w ust. 4 swojego uprawnienia do
reprezentowania organizacji nie będą podlegały
rozpatrzeniu.
§ 7.1. Po zakończeniu konsultacji właściwa
merytorycznie jednostka organizacyjna Urzędu
sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Prezydenta.
2. Prezydent w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie
z przebiegu konsultacji zawierające zestawienie
zgłoszonych uwag i wniosków wraz ze swoim
stanowiskiem oraz przedkłada je do publicznej
wiadomości na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.pl oraz www.bip.kedzierzynkozle.pl.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2,
dołącza się do projektu aktu prawa miejscowego
przedkładanego Radzie Miasta.
§ 8.1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.
2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji
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pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w § 1.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.
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§ 10.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Grzegorz Chudomięt
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UCHWAŁA NR XXXIII/392/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 5 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.
620) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki
podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Krapkowice:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,70 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych
- 3,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,18 zł od 1 m² powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – stawkę podstawową, która wynosi 18,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w obiektach handlowych (w sklepach wielkopowierzchniowych) na powierzchni
przekraczającej 800 m², stacje paliw, banki i instytucje finansowe – stawkę podwyższoną, która
wynosi 21,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 2,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
z wyłączeniem stanowiących garaże zlokalizowane poza budynkami mieszkalnymi nie związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
- 3,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego stanowiących garaże zlokalizowane
poza budynkami mieszkalnymi nie związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
– 6,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli:
a) służących do odprowadzania ścieków od ich
wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych - 1%
b) pozostałych – od ich wartości określonej na
podstawie wskazanej w pkt 3 lit. a – 2%.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty i budynki stanowiące własność (współwłasność) albo będące w posiadaniu (współposiadaniu) lub trwałym zarządzie:
1) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
2) zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego,
3) zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej,
4) zajęte na prowadzenie statutowej działalności oświatowej i charytatywno-opiekuńczej.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci moc
uchwała nr XXVI/285/2009 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Poz. 1690-1691

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Andrzej Kulpa
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UCHWAŁA NR XLII/259/10
RADY GMINY ŁAMBINOWICE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, i z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1
i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy
w Łambinowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,66 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych
4,00 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,28 zł od 1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
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b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 19,29 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
- dla budynków lub ich części nie wykorzystywanych do prowadzenia bieżącej działalności
gospodarczej - 1,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 6,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,99 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 5,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
01 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Gawlik

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 143

– 9164 –

Poz. 1692

1692
1 6 93

UCHWAŁA NR XLII/260/10
RADY GMINY ŁAMBINOWICE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy
w Łambinowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej
masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko
i roku produkcji stawki podatku określa załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej, jego wpływu na środowisko i roku
produkcji stawki podatku określa załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, stawkę podatku określa załącznik Nr 5
do niniejszej uchwały,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatku określa załącznik
Nr 6 do niniejszej uchwały,
7) od autobusu z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko i roku produkcji stawki podatku określa
załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc
uchwała Rady Gminy Łambinowice z dnia
29 listopada 2007 r. Nr XI/59/07 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
01 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Gawlik

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 143

– 9165 –

Poz. 1692

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 143

– 9166 –

Poz. 1692

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 143

– 9167 –

Poz. 1692-1693

1693
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UCHWAŁA NR LII/779/10
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r.

Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 143

– 9168 –

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; z 2009 r. Nr 157 poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Nysie uchwala,
co następuje:

Poz. 1693-1694

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty wraz z budowlami zajęte na place zabaw
i obiekty służące rekreacji udostępnione do użytku publicznego, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem
art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).”
2) po § 1b dodaje się § 1c w brzmieniu:
„§ 1c. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) sportowy stadion – należy przez to rozumieć teren z kompleksem urządzeń sportowych,
otoczony trybunami, wyposażony w odpowiednie
urządzenia pomocnicze, tworzący wspólnie zwartą całość funkcjonalną i architektoniczną, udostępniony do użytku publicznego, za wyjątkiem
terenu zajętego na korty tenisowe lub pola golfowe,
2) boisko sportowe – należy przez to rozumieć
powierzchnię gruntu utwardzoną lub nieutwardzoną, przystosowaną do ćwiczeń, zawodów
i gier sportowych, udostępnioną do użytku publicznego, za wyjątkiem gruntów zajętych na
korty tenisowe lub pola golfowe,
3) plac zabaw i obiekt służący rekreacji – należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do
zabawy lub rekreacji dla dzieci i młodzieży, wyposażone w urządzenia zabawowe lub służące rekreacji, udostępnione do użytku publicznego,
4) użytek publiczny – należy przez to rozumieć
możliwość nieodpłatnego korzystania przez ogół
społeczeństwa z obiektów rekreacyjnych lub
sportowych, wymienionych w niniejszej uchwale.”.

§ 1. W uchwale Nr III/28/2002 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr XLVI/693/10 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 29 kwietnia 2010 r., wprowadza
się następujące zmiany:
1) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:
„§ 1b.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty i budowle
lub ich części zajęte na stadiony sportowe i boiska sportowe, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem
art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik
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UCHWAŁA NR LIII/792/10
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku 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;

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 143

– 9169 –

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 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106
poz. 675) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.
613, Nr 96 poz. 620) Rada Miejska w Nysie
uchwala co następuje:

Poz. 1694-1695

§ 3.1. Opłata od posiadania psów płatna jest
bez wezwania jednorazowo do dnia 31 maja roku
podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia
powstania tego obowiązku.
2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia
obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał
obowiązek jej zapłaty, a obowiązek uiszczenia
powstaje lub wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku.

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Nysie
wprowadza na terenie Gminy Nysa opłatę od
posiadania psów, określa zasady jej ustalania
i poboru oraz termin płatności i wysokość stawek
opłaty.

§ 4. Opłata od posiadania psów płatna jest:
1. za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie,
2. w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie.

§ 2. Stawka roczna opłaty od posiadania psów
wynosi 25 zł od jednego psa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXVIII/583/09 z dnia 9 listopada 2009 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.

1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Zastępca
Przewodniczącego Rady
Dariusz Grabowiecki
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UCHWAŁA NR LIII/793/10
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku 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 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106
poz. 675) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412,
Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 r.
Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730,
Nr 237 poz. 1655; z 2009 r. Nr 56 poz. 458;
z 2010 r. Nr 96 poz. 620) Rada Miejska w Nysie
uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 143

– 9170 –

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (Monitor Polski Nr 76, poz. 960) będącej podstawą
obliczenia podatku rolnego na rok 2011 na obszarze Gminy Nysa z kwoty 37,64 zł do kwoty
30,00 zł za 1 dt.

Poz. 1695-1696

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Zastępca
Przewodniczącego Rady
Dariusz Grabowiecki

1 6 96

1696
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UCHWAŁA NR LIII/794/10
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/580/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku 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 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106
poz. 675) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620) Rada
Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/580/09 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych wprowadza
się następujące zmiany:
- w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/
580/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada
2009 r. zapis „Trzy osie” zastępuje się zapisem
„Trzy osie i więcej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Zastępca
Przewodniczącego Rady
Dariusz Grabowiecki

1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

1
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UCHWAŁA NR LIII/795/10
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku 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 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106
poz. 675) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200 poz. 1682; z 2002 r. Nr 216 poz. 1826;
z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365,
Nr 179 poz. 1484; z 2006 r. Nr 245 poz. 1775,
Nr 249 poz. 1825; z 2008 r. Nr 116 poz. 730;
z 2009 r. Nr 56 poz. 458; z 2010 r. Nr 96 poz.
620) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2010 r. (Monitor Polski Nr 78 poz. 970), przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2011 na obszarze Gminy Nysa z kwoty
154,65 zł do kwoty 130,00 zł za 1 m3 drewna.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Zastępca
Przewodniczącego Rady
Dariusz Grabowiecki
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UCHWAŁA NR LXXV/807/10
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia na 2011 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz.
1238, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 218, poz.
1391, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1574;
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206,
Nr 86, poz. 720, Nr 98, poz. 817; z 2010 r.
Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107) - uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się, że liczba przeznaczonych do
wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wynosi
15 sztuk.

§ 2. Liczbę określoną w § 1 zwiększa się
o liczbę licencji, które wygasną lub zostaną cofnięte w okresie obowiązywania niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 4. 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 258/XLVI/10
RADY GMINY PAWŁOWICZKI
z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz.
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz.
803, 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 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996,
Nr 155, poz. 1043) uchwala się, co następuje:
Tytuł I
Dział 1
Ustalenia wstępne
§ 1.1. Zgodnie z Uchwałą Nr 47/VIII/07 Rady
Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Naczęsławice, stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowiczki”, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice, zwany
dalej planem.
2. Przedmiotem planu są tereny: zabudowy
mieszkaniowej, usługowej, zieleni cmentarnej
i urządzonej, rolne, wód powierzchniowych, dróg
i ciągów pieszo-jezdnych oraz infrastruktury
technicznej.
3. Podstawowym celem planu, jest określenie
zasad zagospodarowania terenów przy uwzględ-

nieniu zasad kształtowania ładu przestrzennego
i zrównoważonego rozwoju wsi.
4. Integralnymi częściami planu są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący
załącznik nr 1;
2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowiące
załącznik nr 3.
§ 2. Plan obejmuje obszar, którego granice
określa załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący
rysunek planu.
§ 3.1. Następujące oznaczenia graficzne
przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczenia;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obowiązujące linie zabudowy;
5) granica zabytkowego układu ruralistycznego;
6) obszar położony w granicach projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego;
7) obiekty zabytkowe – wpisane do gminnej
ewidencji zabytków;
8) przeznaczenie terenów.
2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu wynikają z przepisów
odrębnych:
1) obiekt zabytkowy – wpisany do Rejestru
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2) obszar położony w granicach Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 332 (Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka) – obszar najwyższej ochrony (ONO);
3) granica strefy ochrony sanitarnej cmentarza;
4) strefa techniczna wzdłuż linii elektroenergetycznej;
5) stanowiska archeologiczne – wpisane do
ewidencji zabytków.
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3. Oznaczenia nie wymienione w ust. 1 i 2
mają charakter informacyjny.
§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały
jest mowa o:
1) celu publicznym – należy przez to rozumieć
cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomościami;
2) dojazdach – należy przez to rozumieć drogę
nie mającą charakteru drogi publicznej, służącą
wewnętrznej obsłudze komunikacyjnej terenów;
3) działce – należy przez to rozumieć działkę
w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) froncie działki – należy przez to rozumieć
część działki przylegającej do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
5) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć minimalną lub maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku
planu, określającą najbliższe możliwe położenie
ściany budynku w stosunku do granicy działki;
7) obowiązującej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu,
określającą położenie frontowej ściany budynku,
z dopuszczeniem cofnięcia zabudowy na długości
nie większej niż 20 % długości elewacji oraz wysunięcia elementów takich jak balkony, schody, podjazdy i okapy, na odległość nie większą niż 1,5 m;
8) powierzchni zabudowy – należy przez to
rozumieć zabudowaną powierzchnię działki zajętą
pod budynki;
9) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, oraz rozporządzenia Wojewody i uchwały
Rady Gminy Pawłowiczki;
10) terenie – należy przez to rozumieć obszar,
wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem;
11) tyle zabudowy – należy przez to rozumieć
część działki znajdująca się za budynkiem przeznaczonym na funkcję podstawową na danym
terenie, patrząc od frontu działki;
12) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
13) usługach nieuciążliwych – należy przez to
rozumieć działalność gospodarczą nie pogarszającą standardów środowiska (zwłaszcza dotyczących hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza
i gleby) zakwalifikowaną do usług według Polskiej
Klasyfikacji Działalności z wyłączeniem przedsięwzięć, dla których wymagane jest, bądź może
być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na podstawie przepisów odrębnych w zakresie ochrony środowiska;
14) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
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nym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 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 130,
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043);
15) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku
liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej
krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych;
16) zadrzewieniach – należy przez to rozumieć
pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska
niebędące lasem wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej
tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno kulturowe.
Tytuł I
Dział 2
Ustalenia ogólne
§ 5. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami:
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U,
5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U;
3) teren zabudowy usługowej – usługi oświaty, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1Uo;
4) teren zabudowy usługowej – usługi sakralne, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1Us;
5) teren zieleni urządzonej z usługami sportu
i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1ZP/US;
6) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1ZP;
7) teren cmentarza, oznaczony na rysunku
planu symbolem: 1ZC;
8) tereny wód powierzchniowych, oznaczone
na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS,
4WS, 5WS, 6WS;
9) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R;
10) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDL, 2KD-L;
11) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-D,
2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D;
12) tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami:
1KD-PJ, 2KD-PJ, 3KD-PJ, 4KD-PJ, 5KD-PJ,
6KD-PJ, 7KD-PJ, 8KD-PJ;
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13) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW;
14) teren publicznego ciągu pieszego i rowerowego, oznaczony na rysunku planu symbolem:
1KD-P;
15) teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1KS;
16) teren infrastruktury technicznej – kanalizacja, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1K;
17) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1E.
§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego ustala się:
1) obowiązek lokalizacji nowych budynków
przy zachowaniu wyznaczonych na rysunku planu
linii zabudowy;
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
rolniczych bez konieczności zachowania ustalonych w planie linii zabudowy;
3) na terenie objętym planem, o ile przepisy
odrębne nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację budynków na granicy działki;
4) dla sytuowania urządzeń i budowli infrastruktury technicznej nie jest wymagane zachowanie ustalonych w planie linii zabudowy;
5) należy dążyć do maksymalnego zachowania
istniejących zadrzewień, a w szczególności
wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
6) dla istniejącej zabudowy, zlokalizowanej poza ustalonymi liniami zabudowy dopuszcza się
remonty, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę
budynków pod warunkiem, że nie spowoduje to
przybliżenia się żadnego z elementów budynku do
linii rozgraniczającej dróg;
7) obowiązek lokalizacji wolnostojących garaży i budynków gospodarczych za budynkiem
przeznaczonym na funkcję podstawową na danym terenie;
8) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych i energetycznych niższych niż 15kV;
9) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam
i bilbordów w liniach rozgraniczających dróg;
10) zakaz zabudowy w strefie technicznej
wzdłuż linii elektroenergetycznych o szerokości
16 m, po 8 m od osi linii, wskazanej na rysunku
planu;
11) dopuszcza się skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznymi 15kV.
§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) obowiązek stosowania rozwiązań mających
na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej
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w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb,
wód gruntowych oraz klimatu akustycznego;
2) w myśl przepisów o ochronie środowiska
przed hałasem, dla terenów oznaczonych symbolami:
a) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN,
8MN – ustala się standardy akustyczne jak dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U,
6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 1Us – ustala się standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
c) 1Uo – ustala się standardy akustyczne jak
dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
d) 1ZP/US, 1ZP, 1ZC, 1WS, 2WS, 3WS,
4WS, 5WS, 6WS – ustala się standardy akustyczne jak dla terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych poza miastem,
e) dla pozostałych terenów, nie wymienionych
w lit. a, b, c, d – ustala się standardy akustyczne
jak dla terenów zabudowy zagrodowej;
3) obowiązek segregacji odpadów;
4) możliwość realizacji inwestycji celu publicznego takich jak drogi, infrastruktura techniczna
oraz stacje bazowe telefonii, wymagających lub
mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko;
5) ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 332 (Subniecka Kędzierzyńsko –
Głubczycka) polegającą na:
a) obowiązku skanalizowania wszystkich terenów wskazanych w planie pod zainwestowanie,
b) zakazie wylewania gnojowic, ścieków do
gruntu i rowów,
c) zakazie stosowania komunalnych osadów
ściekowych,
d) zakazie składowania odpadów,
e) obowiązku magazynowania odpadów w sposób zapewniający ochronę przed przenikaniem
zanieczyszczeń do wód podziemnych i gleby,
f) obowiązku utwardzenia terenów placów
manewrowych i dojazdów oraz oczyszczenia wód
opadowych i roztopowych z tych terenów przed
ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub
do odbiornika;
6) ochronę i przywrócenie zadrzewień śródpolnych;
7) zakaz lokalizacji nowych budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w strefie ochrony sanitarnej cmentarza;
8) ochronę projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, polegającą na:
a) minimalizacji uciążliwości dla środowiska
poprzez stosowanie rozwiązań technicznych
ograniczających emisję zanieczyszczeń, hałasu,
promieniowania,
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b) zakazie wydobywania piasków, żwirów oraz
zmian stosunków wodnych mogących wywołać
negatywne skutki dla środowiska,
c) ochronie siedlisk zwierząt i roślin chronionych.
§ 8.1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich prac i robót przy zabytkach oraz prac archeologicznych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.
2. Dla obiektu zabytkowego – wpisanego do
Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
– kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława
(nr rejestru 1203/66 z dnia 14.03.1966 r.;
ochronie podlega bryła obiektu, kształt dachu,
rodzaj pokrycia, wystrój i kompozycja elewacji,
a także forma architektoniczna wnętrza), wskazanego na rysunku planu, ustala się ochronę
zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi
ochrony zabytków. Wszelkie roboty budowlane w
tych obiektach wymagają pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.
3. Dla obiektów zabytkowych – wpisanych do
gminnej ewidencji zabytków:
1) kapliczka (ul. Główna 43, dz. ewid. nr 256
ark. 1);
2) dom (ul. Główna 9, dz. ewid. nr 364 ark. 1);
3) dom (ul. Główna 21, dz. ewid. nr 267 ark. 1);
4) dom (ul. Główna 28, dz. ewid. nr 231 ark. 1);
5) dom (ul. Główna 34, dz. ewid. nr 235 ark. 1);
6) dom (ul. Główna 42, dz. ewid. nr 238 ark. 1);
7) dom (ul. Piękna 14, dz. ewid. nr 377 ark. 1);
8) dom (ul. Spółdzielcza 1, dz. ewid. nr 223
ark. 1);
9) dom (ul. Spółdzielcza 3, dz. ewid. nr 221/1
ark. 1);
10) obora (ul. Spółdzielcza 5, dz. ewid. nr 217,
219 ark. 1);
11) dom (ul. Wolności 14, dz. ewid. nr 348
ark. 1);
12) dom (ul. Wolności 25, dz. ewid. nr 301
ark. 1);
13) stodoła (ul. Wolności 29, dz. ewid. nr 306
ark. 1);
14) dom (ul. Wolności 30, dz. ewid. nr 300,
328, 332 ark. 1);
15) transformator (ul. Główna, dz. ewid. nr 224
ark. 1),
wskazanych na rysunku planu, ustala się:
16) rewaloryzację, utrzymanie i konserwację
detalu architektonicznego;
17) obowiązek zachowania otworów okiennych i drzwiowych w istniejącym kształcie,
z zastrzeżeniem zawartym w pkt 18;
18) możliwość nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki wyłącznie po uzyskaniu zgody
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
19) możliwość remontów budynków;
20) możliwość przebudowy budynków przy
zachowaniu bryły obiektu oraz kształtu dachu;
21) obowiązek stosowania wyrobów budowlanych nawiązujących kolorystyką oraz fakturą do
historycznych materiałów budowlanych (historycznej zabudowy wsi).
4. Dla zabytkowego układu ruralistycznego,
wskazanego na rysunku planu, ustala się:
1) obowiązek kształtowania nowej zabudowy
w nawiązaniu linią zabudowy, gabarytami budynków, kształtem i pokryciem dachu do historycznej
zabudowy wsi;
2) obowiązek utrzymania istniejących przebiegów ulic.
5. Dla stanowisk archeologicznych – wpisanych do ewidencji zabytków:
1) stanowisko archeologiczne nr 6 (ślad osadnictwa, osada);
2) stanowisko archeologiczne nr 9 (ślad osadnictwa),
wskazanych na rysunku planu oraz w ich bezpośrednim otoczeniu, ustala się obowiązek przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych przed rozpoczęciem robót ziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.
§ 9.1. W zakresie wymagań wynikających
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
tereny oznaczone symbolami: 1KDL, 2KD-L, 1KD-D,
2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 1KD-PJ,
2KD-PJ, 3KD-PJ, 4KD-PJ, 5KD-PJ, 6KD-PJ,
7KD-PJ, 8KD-PJ, 1KD-P, 1K, 1E, wyznacza się
jako tereny pod lokalizację inwestycji celu publicznego.
2. Oświetlenie uliczne, mała architektura powinny być realizowane w oparciu o spójne
w ramach poszczególnych ulic i placów formy,
gabaryty, kolorystykę.
3. Ustala się obowiązek uwzględnienia
w przypadku budowy lub przebudowy układu
drogowego rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
4. Lokalizacja obiektów budowlanych powinna
odbywać się w sposób zapewniający ochronę
ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
określonymi przepisami odrębnymi.
§ 10. Ze względu na brak występowania terenów górniczych, uzdrowiskowych, terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nie określa
się w planie zasad ochrony i ograniczeń wynikających z ich występowania.
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§ 11.1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:
1) realizację sieci infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczających dróg, placów i ciągów pieszo-jezdnych z możliwością odstępstwa
od tej zasady w przypadku, gdy warunki techniczne uniemożliwiają takie prowadzenie oraz
w przypadku przyłączy;
2) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektrycznych, realizowanych jako
sieci kablowe,
b) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wbudowanych w budynki przeznaczone
na inne funkcje oraz wolnostojących z zapewnionym dostępem do drogi publicznej na wszystkich
terenach określonych w planie;
3) w zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się obowiązek prowadzenia sieci telekomunikacyjnych wyłącznie jako kablowe;
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia,
b) możliwość lokalizowania zbiorników na gaz
do celów grzewczych i technologicznych na terenach produkcyjnych i usługowych, wyłącznie jako
zbiorników podziemnych;
5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z sieci
ciepłowniczej,
b) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych
źródeł ciepła lub indywidualnych kotłowni o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 75%;
6) w zakresie zaopatrzenie w wodę:
a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej,
b) dopuszcza się korzystanie z indywidualnych
ujęć wody wyłącznie do czasu rozbudowy gminnej sieci wodociągowej,
c) niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej należy przewidzieć na wypadek awarii, zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej ze źródeł
zastępczych dla ludności cywilnej oraz wody do
celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami
odrębnymi,
d) dopuszcza się realizację hydrantów przeciwpożarowych;
7) w zakresie odprowadzanie ścieków:
a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej,
b) obowiązek odprowadzania ścieków do
gminnej oczyszczalni ścieków poprzez zbiorczą
rozdzielczą sieć kanalizacji sanitarnej,
c) dla budynków nie posiadających przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odpro-
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wadzanie ścieków do szczelnych szamb, wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe,
d) możliwość lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
e) w przypadku ścieków, które mogą wpływać
negatywnie na stan sieci kanalizacyjnej należy je
podczyścić przed odprowadzeniem do zbiorczej
sieci kanalizacyjnej, z uwzględnieniem przepisów
odrębnych;
8) w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych:
a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,
b) dopuszcza się odprowadzanie nie zanieczyszczonych wód opadowych do gruntu;
9) w zakresie gospodarowania odpadami ustala się zasadę wstępnej segregacji odpadów
i usuwanie ich zgodnie z zasadami przyjętymi na
terenie gminy.
2. W zakresie systemu komunikacji ustala się:
1) podstawowy układ drogowy stanowią drogi
publiczne oraz publiczne ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolami: 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D, 2KD-D,
3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 1KD-PJ, 2KD-PJ,
3KD-PJ, 4KD-PJ, 5KD-PJ, 6KD-PJ, 7KD-PJ,
8KD-PJ, powiązane z drogami zlokalizowanymi
poza granicami planu;
2) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi piesze
i rowerowe oraz parking stanowią uzupełnienie
podstawowego układu drogowego;
3) możliwość wydzielania dróg wewnętrznych;
4) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych
dla samochodów na własnej działce w granicach
terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja
w ilości:
a) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe jeden
budynek mieszkalny lub mieszkanie,
b) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na
100 m2 powierzchni użytkowej usług sportu
i rekreacji oraz usług oświaty i sakralnych,
c) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 60 m2
powierzchni użytkowej usług innych niż wymienione w lit. b.
§ 12.1. Dopuszcza się łączenie i dzielenie działek objętych planem na zasadach określonych
w planie i przepisach odrębnych.
2. W ramach planu ustala się obowiązek zapewnienia dostępności komunikacyjnej do dróg
publicznych lub poprzez dojazdy, drogi wewnętrzne lub ustanowioną służebność.
§ 13. Do czasu docelowego zagospodarowania terenów na zasadach określonych w planie,
dopuszcza się utrzymanie istniejącego zagospodarowania zrealizowanego w oparciu o prawomocne
decyzje i pozwolenia.
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§ 14. W planie ustala się stawki procentowe, na
podstawie których ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%.
Tytuł I
Dział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 15.1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 1MN, 2MN, ustala się:
1) możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) możliwość lokalizacji usług towarzyszących
zabudowie mieszkaniowej stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni netto budynków przeznaczonych na funkcje mieszkalne;
3) możliwość lokalizacji zabudowy zagrodowej;
4) możliwość realizacji garaży i zabudowy gospodarczej, zlokalizowanej na tyłach zabudowy
mieszkaniowej;
5) możliwość realizacji zieleni urządzonej wraz
z infrastrukturą rekreacyjną, małą architekturą;
6) możliwość realizacji dojazdów, ciągów pieszych.
2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, o której mowa w ust. 1, ustala się:
1) wysokość zabudowy nie większa niż 11 m;
2) liczba kondygnacji nie większa niż 3;
3) powierzchnia zabudowy nie większa niż
50% powierzchni działki;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki;
5) dachy o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
6) elewacje budynków nawiązujące do historycznej zabudowy.
3. Wielkość działki nie mniejsza niż 800 m2.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi publicznej i publicznego ciągu pieszojezdnego.
§ 16.1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, znajdujących się w granicach
zabytkowego układu ruralistycznego, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3MN, 4MN,
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, ustala się:
1) możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych
towarzyszących zabudowie mieszkaniowej wbudowanych w budynek mieszkalny, z zachowaniem przepisów odrębnych;
3) możliwość lokalizacji zabudowy zagrodowej;
4) możliwość realizacji garaży i zabudowy gospodarczej o wysokości do 1 kondygnacji;
5) możliwość realizacji zieleni urządzonej wraz
z infrastrukturą rekreacyjną, małą architekturą;
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6) możliwość realizacji dojazdów, ciągów pieszych.
2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, o której mowa w ust. 1, ustala się:
1) wysokość zabudowy nie większa niż 11 m;
2) liczba kondygnacji nie większa niż 2;
3) powierzchnia zabudowy nie większa niż
50% powierzchni działki;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki;
5) dachy o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte
dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
6) dopuszczalne dachy dwuspadowe, czterospadowe, naczółkowe, mansardowe;
7) elewacje budynków nawiązujące do historycznej zabudowy (długość i podział elewacji);
8) obowiązek sytuowanie budynków szczytem
lub frontem do ulicy, w zależności od usytuowania budynków sąsiednich.
3. Wielkość działki nie mniejsza niż 800 m2.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych i publicznych ciągów pieszo-jezdnych.
§ 17.1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U,
5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, ustala się:
1) możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych;
3) możliwość realizacji funkcji, o których mowa w pkt 1 i 2 łącznie lub samodzielnie w ramach
jednej działki;
4) możliwość lokalizacji zabudowy zagrodowej;
5) możliwość realizacji garaży i zabudowy gospodarczej o wysokości do 1 kondygnacji;
6) możliwość realizacji zieleni urządzonej wraz
z infrastrukturą rekreacyjną, małą architekturą;
7) możliwość realizacji dojazdów, ciągów pieszych.
2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, o której mowa w ust. 1, ustala się:
1) wysokość zabudowy nie większa niż 11 m;
2) liczba kondygnacji nie większa niż 2;
3) powierzchnia zabudowy nie większa niż
50% powierzchni działki;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki;
5) dachy o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte
dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
6) dopuszczalne dachy dwuspadowe, czterospadowe, naczółkowe, mansardowe;
7) elewacje budynków nawiązujące do historycznej zabudowy (długość i podział elewacji);
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8) obowiązek sytuowanie budynków szczytem
lub frontem do ulicy, w zależności od usytuowania budynków sąsiednich.
3. Wielkość działki nie mniejsza niż 800 m2.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych i publicznych ciągów pieszo-jezdnych oraz dróg wewnętrznych.
§ 18.1. Dla terenu zabudowy usługowej –
usługi oświaty, oznaczonego na rysunku planu
symbolem: 1Uo, ustala się:
1) możliwość lokalizacji usług oświaty;
2) możliwość lokalizacji usług handlu i gastronomii, stanowiących nie więcej niż 10% powierzchni netto budynku przeznaczonego na
funkcję, o której mowa w pkt 1;
3) możliwość realizacji parkingów;
4) możliwość realizacji zieleni urządzonej wraz
z infrastrukturą rekreacyjną, małą architekturą;
5) możliwość realizacji urządzeń i obiektów
sportowych i rekreacyjnych;
6) możliwość realizacji dojazdów, ciągów pieszych i utwardzonych placów.
2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, o której mowa w ust. 1, ustala się:
1) wysokość zabudowy nie większa niż 13 m;
2) liczba kondygnacji nie większa niż 3;
3) powierzchnia zabudowy nie większa niż
70% powierzchni działki;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki;
5) dachy o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.
3. Wielkość działki nie mniejsza niż 1000 m 2.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi publicznej.
§ 19.1. Dla terenu zabudowy usługowej –
usługi sakralne, oznaczonego na rysunku planu
symbolem: 1Us, ustala się:
1) możliwość lokalizacji kościoła;
2) możliwość realizacji parkingów;
3) możliwość realizacji zieleni urządzonej wraz
z infrastrukturą rekreacyjną, małą architekturą;
4) możliwość realizacji dojazdów, ciągów pieszych i utwardzonych placów.
2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, o której mowa w ust. 1, ustala się:
1) ustala się zachowanie istniejącej powierzchni zabudowy kościoła;
2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki.
3. Wielkość działki nie mniejsza niż 800 m2.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych i publicznych ciągów pieszo-jezdnych.
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§ 20.1. Dla terenu zieleni urządzonej z usługami sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1ZP/US, ustala się:
1) możliwość lokalizacji urządzonej zieleni parkowej o charakterze zieleni publicznej;
2) możliwość lokalizacji usług sportu i rekreacji;
3) możliwość realizacji parkingów;
4) możliwość realizacji obiektów małej architektury, ciągów pieszych i rowerowych i urządzeń rekreacyjnych i sportowych.
2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, o której mowa w ust. 1, ustala się:
1) wysokość zabudowy nie większa niż 12 m;
2) liczba kondygnacji nie większa niż 3;
3) powierzchnia zabudowy nie większa niż
30% powierzchni działki;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki;
5) dachy o dowolnym kształcie i nachyleniu.
3. Ustala się wielkość działki nie mniejszą niż
800 m2.
4. Dopuszcza się wykonanie utwardzonych
nawierzchni głównych ciągów pieszych i alei
z kostki kamiennej i lokalizację wzdłuż ciągów
oświetlenia w postaci latarni.
5. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych i publicznego ciągu pieszo-jezdnego.
§ 21.1. Dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1ZP, ustala się:
1) możliwość lokalizacji urządzonej zieleni
urządzonej o charakterze skweru publicznego;
2) możliwość realizacji obiektów małej architektury;
3) zakaz grodzenia terenu.
2. Ustala się obowiązek zapewnienia nie mniej
niż 80% powierzchni terenów jako biologicznie
czynnej.
3. Dopuszcza się wykonanie utwardzonych
nawierzchni ciągów pieszych.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych.
§ 22.1. Dla terenu cmentarza, oznaczonego na
rysunku planu symbolem: 1ZC, ustala się:
1) możliwość lokalizacji cmentarza, w tym:
grobów, kaplicy, grobowców;
2) możliwość realizacji obiektów małej architektury, zieleni urządzonej, ciągów pieszych,
urządzeń infrastruktury technicznej;
3) możliwość grodzenia terenu w postaci pełnego ogrodzenia.
2. Ustala się obowiązek zapewnienia nie mniej
niż 20% powierzchni terenów jako biologicznie
czynnej.
3. Dopuszcza się wykonanie utwardzonych
nawierzchni ciągów pieszych.
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4. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi publicznej.
§ 23.1. Dla terenów wód powierzchniowych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS,
2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, ustala się obowiązek zachowania w całości jako biologicznie czynne.
2. Zakazuje się grodzenia cieków wodnych
w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.
§ 24.1. Dla terenów rolniczych, oznaczonych
na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R,
6R, ustala się obowiązek wykorzystania na cele
rolnicze.
2. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy
związanej z produkcją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 25.1. Dla terenu infrastruktury technicznej –
kanalizacja, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1K, ustala się:
1) możliwość lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków;
2) możliwość realizacji urządzeń i obiektów
związanych z funkcją, o której mowa w pkt 1;
3) obowiązek wygrodzenia terenu w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych.
2. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi publicznej.
3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, o której mowa w ust. 1, ustala się:
1) wysokość zabudowy, nie większa niż 12 m;
2) liczba kondygnacji nie większa niż 2;
3) powierzchnia zabudowy nie większa niż
60% powierzchni działki;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki;
5) dachy o dowolnym kształcie i nachyleniu.
§ 26. Dla terenu infrastruktury technicznej –
elektroenergetyka, oznaczonego na rysunku planu
symbolem: 1E, ustala się:
1) możliwość lokalizacji kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej – stacji transformatorowych;
2) możliwość realizacji zabudowy o wysokości
nie większej niż 8 m oraz urządzeń technicznych
związanych z funkcją podstawową;
3) zakaz lokalizacji reklam.
§ 27.1. Dla terenów dróg publicznych klasy
lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-L, 2KD-L, ustala się lokalizację publicznej drogi lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
2. W ramach linii rozgraniczających drogi dopuszcza się lokalizację jezdni, chodników, ścieżki
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rowerowej, zieleni przyulicznej i oznakowań służących regulacji i zapewnieniu bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
3. Dopuszcza się realizację infrastruktury
technicznej oraz elementów małej architektury,
których lokalizacja nie wpłynie na ograniczenie
widoczności na drodze.
§ 28.1. Dla terenów dróg publicznych klasy
dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D,
6KD-D, ustala się lokalizację publicznej drogi dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających
jak na rysunku planu.
2. W ramach linii rozgraniczających drogi dopuszcza się lokalizację jezdni, chodników, zieleni
przyulicznej i oznakowań służących regulacji
i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Dopuszcza się realizację infrastruktury
technicznej oraz elementów małej architektury,
których lokalizacja nie wpłynie na ograniczenie
widoczności na drodze.
§ 29.1. Dla terenów publicznych ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 1KD-PJ, 2KD-PJ, 3KD-PJ, 4KD-PJ,
5KD-PJ, 6KD-PJ, 7KD-PJ, 8KD-PJ, ustala się
lokalizację publicznego ciągu pieszo-jezdnego
o szerokości w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu.
2. W ramach linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego dopuszcza się lokalizację jezdni,
chodników, zieleni przyulicznej i oznakowań służących regulacji i zapewnieniu bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
3. Dopuszcza się realizację drogi jednoprzestrzennej z chodnikami i jezdnią zrealizowanymi
w jednym poziomie.
4. Dopuszcza się realizację infrastruktury
technicznej oraz elementów małej architektury,
których lokalizacja nie wpłynie na ograniczenie
widoczności na drodze.
5. Zakazuje się lokalizacji reklam.
§ 30.1. Dla terenów dróg wewnętrznych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1KDW, 2KDW, ustala się lokalizację drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
2. W ramach linii rozgraniczających drogi dopuszcza się lokalizację jezdni, chodników, zieleni
przyulicznej i oznakowań służących regulacji
i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Dopuszcza się realizację drogi jednoprzestrzennej z chodnikami i jezdnią zrealizowanymi
w jednym poziomie.
4. Dopuszcza się realizację infrastruktury
technicznej oraz elementów małej architektury,
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których lokalizacja nie wpłynie na ograniczenie
widoczności na drodze.
5. Zakazuje się lokalizacji reklam.
§ 31.1. Dla terenu publicznego ciągu pieszego
i rowerowego, oznaczonego na rysunku planu
symbolem: 1KD-P, ustala się lokalizację publicznego ciągu pieszego i rowerowego o szerokości
w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
2. W ramach linii rozgraniczających ciągu dopuszcza się lokalizację ścieżki pieszej i rowerowej
lub pieszo-rowerowej, zieleni urządzonej i oznakowań służących regulacji i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu.
3. Dopuszcza się realizację infrastruktury
technicznej oraz elementów małej architektury.
4. Zakazuje się lokalizacji reklam.
§ 32.1. Dla terenu parkingu, oznaczonego na
rysunku planu symbolem: 1KS, ustala się lokalizację parkingu terenowego.
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2. Ustala się obowiązek realizacji parkingu
utwardzonego, w sposób zapobiegający przenikaniu wód opadowych z parkingu do gruntu.
3. Dopuszcza się realizację infrastruktury
technicznej oraz elementów małej architektury
i zieleni.
4. Zakazuje się lokalizacji reklam.
5. Ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi publicznej.
Tytuł I
Dział 4
Ustalenia końcowe
§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.
§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Pawłowiczki
Tomasz Konowaluk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 258/XLVI/10
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 14 października 2010 roku
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Naczęsławice-rysunek graficzny
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr 258/XLVI/10
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 14 października 2010 roku
Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.
1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 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 130, poz.
871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043)
w związku z uwagami wniesionymi do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice, zarządza się, co
następuje:
1. Uwagę wniesioną pismem z dnia 26.02.
2010 r. przez Krzysztofa Drabka dotyczącą ujęcia
w planie dla terenu 4R w przeznaczeniu uzupełniającym lokalizacji zabudowy związanej z produkcją rolniczą, uwzględnia się w całości –
w tekście uchwały wykreślono zapis o obowiązku
zachowania w całości jako biologicznie czynnej
oraz wprowadzono zapis „Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy związanej z produkcją rolniczą, zgodnie z przepisami szczególnymi”.
2. Uwagę wniesioną pismem z dnia 01.03.
2010 r. przez Norberta Skrzypka dotyczącą ujęcia
w planie na działce 367 oznaczonej jako 1U odbudowy, przebudowy, dobudowy, nadbudowy
istniejącego budynku mieszkalnego i budynków
gospodarczych oraz budowy budynku – nowego
mieszkalnego, uwzględnia się w całości – w tekście uchwały oraz na załączniku graficznym zmienione zostało przeznaczenie terenu zabudowy
usługowej 1U na teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami 8MN/U.
3. Uwagę wniesioną pismem z dnia 02.03.
2010 r. przez Marcina Lercha dotyczącą:
1) zakwalifikowania nieruchomości (działki
nr 991) na cele mieszkalno-użytkowe, jako zaplecze domu mieszkalno-użytkowego;
2) wyłączenia ww. działki z terenów przeznaczonych pod przyszłe osiedle budynków i na drogi
dojazdowe do tego osiedla;
3) zakwalifikowania obecnie istniejącej drogi
gruntowej stanowiącej drogę dojazdową do mojego gospodarstwa rolnego jako drogi dojazdowej
łączącej budynek mieszkalno-gospodarczy z drogą
publiczną;
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4) wykreślenia nie istniejącej, znajdującej się
na mapach geodezyjnych planowanej drogi dojazdowej do budynku mieszkalno-użytkowego, ponieważ droga ta jest zbędna skoro w optymalny
sposób, w istniejących warunkach terenowych,
dojazd z budynku mieszkalno-użytkowego do
drogi publicznej, zapewnia istniejąca droga gruntowa, gospodarcza, wykorzystywana do celów
gospodarstwa rolnego,
uwzględnia się w całości – tekście uchwały
oraz na załączniku graficznym: ad 1) dla terenów
oznaczonych symbolami MN/U, do których zaliczają się działki nr 990 i 991, ustala się możliwość lokalizowania usług nieuciążliwych realizacji
zieleni urządzonej wraz z infrastrukturą rekreacyjną, małą architekturą – uwaga bezpodstawna;
ad 2) i 4) usunięta została droga wewnętrzna
1KDW przebiegająca przez działkę nr 991 oraz
zmieniono przebieg publicznej drogi dojazdowej
6KD-D przebiegająca przez działki nr 990 i 991;
ad 3) dla terenów oznaczonych symbolami MN/U,
do których zaliczają się działki nr 990 i 991, ustala się możliwość realizacji dojazdów – uwaga
bezpodstawna.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 258/XLVI/10
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 14 października 2010 roku
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.
1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 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 130,
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043)
Rada Gminy Pawłowiczki określa następujący
sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasady ich finansowania:
1. Na obszarze objętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice przewiduje się następujące inwestycje
z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji
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i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy:
1) przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego i dostosowanie go do ruchu pieszego;
2) rozbudowa i ewentualna przebudowa sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz oświetlenia.
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2. Nie określa się harmonogramu realizacji
wymienionych inwestycji.
3. Powyżej wymienione inwestycje mogą być
finansowane ze środków własnych gminy lub
przy wykorzystaniu dotacji unijnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, mających na celu
finansowe wsparcie realizacji inwestycji.
1 7 00

1700
1 7 01

UCHWAŁA NR XLV/403/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie uchylenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010 – 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ Rada Miejska
w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego
w Prószkowie.

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XLII/370/2010
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca
2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Prószków na lata 2010 – 2014.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca Rady
Klaudia Lakwa

1 7 01

1701
1 7 02

UCHWAŁA NR LIV/295/2010
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Ujazd
i jej podległym jednostkom oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591,
z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.

1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 roku
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 roku
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Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 roku
Nr 28 poz. 142, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675)
oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.
1240, z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.
620) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady,
sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Ujazd oraz jej podległym jednostkom organizacyjnym.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności – oznacza to cywilnoprawną należność pieniężną, obejmującą: należność główną,
odsetki a także koszty egzekucyjne, koszty upomnień, koszty procesu należne Gminie lub jednostce organizacyjnej na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu lub innego organu orzekającego
2) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną a także jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej zalegającą wobec Gminy i jednostek organizacyjnych z zapłatą
należności
3) kompletnym wniosku- oznacza to wniosek
zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do
merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia
sprawy, obrazujące sytuację materialną dłużnika
oraz w przypadkach dotyczących pomocy publicznej dokumenty określone w § 6 ust. 3
4) uldze – oznacza to umorzenie w całości lub
części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu
zapłaty należności
5) kosztach egzekucyjnych – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych
poniesionych przez Gminę bądź jednostkę organizacyjną w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym
do jej celowego przeprowadzenia, określonych
ustawą o komornikach sądowych i egzekucji
(Dz. U z 2006 roku Nr 167 poz. 1191 z późn. zm.)
6) przedsiębiorcy – oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na
formę organizacyjno prawną oraz sposób finansowania
7) organie udzielającym pomocy – oznacza to
osobę uprawnioną zgodnie z § 3 uchwały.
§ 3. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1. Kierownik jednostki organizacyjnej, jeżeli
kwota należności nie przekracza 6 000 zł
2. Burmistrz Ujazdu jeżeli jej wysokość jest
wyższa od kwoty określonej w pkt1 i nie przekracza jej dziesięciokrotnie
3. Burmistrz Ujazdu, po uzyskaniu opinii Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Ujeździe, jeżeli
kwota jest wyższa od określonej w § 3 pkt 2.
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§ 4.1. Należność może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli:
1) osoba fizyczna – dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty
codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekroczy kwoty 6 000 zł,
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, 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 dłużnika lub interes
publiczny.
2. W przypadku gdy obok dłużnika zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy,
gdy warunki wymienione w ust. 1 zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Na uzasadniony wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4
umorzenie należności następuje z urzędu.
4. Rozłożenie na raty całości lub części należności i odraczanie terminu spłaty całości lub części
należności następuje na wniosek dłużnika, jeżeli
uzasadniają to względy społeczne lub gospodarcze, a zwłaszcza możliwości płatnicze dłużnika,
a także uzasadniony interes Gminy Ujazd.
5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ
przyznający ulgę, pozostała do spłaty należność
staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia liczone od pierwotnego terminu zapłaty.
§ 5. Udzielanie ulg następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w drodze
oświadczenia woli.
§ 6.1. W przypadku określonych w § 4 ust. 1
pkt 5 udzielanie ulg na wniosek przedsiębiorcy
następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
2007 rok Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), art. 107 –
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE (Dz. Urz. UC. C 115 z 9.5.2008).
2. Jeżeli udzielona ulga stanowić będzie pomoc publiczną de minimis jej udzielanie następuje
na warunkach określonych w:
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1) rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie stosowania art. 78 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z dnia
28.12.2008 r.) w zakresie pomocy de minimis
w rolnictwie
2) rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE)
nr1535/2007 w sprawie stosowania Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze
produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L nr 337 z 21.12.
2007 r.) w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie
3) rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE)
nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie nr 1860/2004
(Dz. Urz. UE L nr 193 z dnia 25 lipca 2007 r.
w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie.
3. Przedsiębiorca ubiegający się o ulgę, o której mowa w § 6 ust. 1 zobowiązany jest do
przedłożenia organowi udzielającemu pomocy
wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, dokumentów oraz formularza informacji zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
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30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
2007 rok Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz.U.10.53.311).
§ 7. Traci moc uchwała Nr L/232/2006 Rady
Miejskiej w Ujeździe z dnia 01 sierpnia 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Kałużny
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UCHWAŁA NR XXXIX/265/10
RADY GMINY WALCE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz.
1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. 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. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.
1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,
Nr 106 poz. 675) oraz art. 5 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613,

zm. Nr 96 poz. 620) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,77 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych
- 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 0,27 zł przez organizacje pożytku
publicznego zł od 1 m² powierzchni,
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2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 18,99 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 3,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, za wyjątkiem budowli wymienionych
w punkcie 4,
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4) od budowli rurociągów i przewodów sieci
rozdzielczej wody 1% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/213/09 Rady
Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 107, poz. 1565).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Nossol
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DECYZJA NR OWR-4210-33/2010/4594/V-A/GM
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 23 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 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła Brzeskiego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu, zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 532382981, postanawiam zatwierdzić
taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione
Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 grudnia 2011 r.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad-

ministracyjnego w związku z art. 47 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesji z dnia 30 października 2003 r. na
wytwarzanie ciepła nr WCC/1096/4594/W/OWR/
2003/MB ze zmianami i przesyłanie i dystrybucję
ciepła nr PCC/1068/4594/W/OWR/2003/MB ze
zmianami, w dniu 11 sierpnia 2010 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
niezgodności taryfy z zasadami i przepisami,
o których mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.
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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 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).
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.
W cenach i stawkach opłat uwzględniono uzasadnioną wysokość zwrotu z kapitału, o którym
mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo
energetyczne.
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 Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.
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
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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-4210-33/2010/4594/V-A/GM
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 23 listopada 2010 r.
Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Taryfa dla ciepła
I. 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 zasad 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 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 92),
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
– Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz
przesyłania i dystrybucji ciepła,
6) odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
ciepłowniczym,
7) grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na
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podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz
warunków ich stosowania,
8) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
9) letnie źródło ciepła – źródło ciepła pracujące
na potrzeby ciepłej wody użytkowej (cwu) po
sezonie grzewczym,
10) sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów,
11) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą
urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
12) 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 obiektach,
13) 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,
14) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny
obsługujący więcej niż jeden obiekt,
15) 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,
16) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki
instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł
cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym obiektach, w których
zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny Kub
źródło ciepła,
17) obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
18) 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,
19) moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego
lub dostarczonego do podgrzania określonego
nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu,
20) zamówiona moc cieplna - ustalona przez
odbiorcę lub podmiot ubiegający się 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:
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a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania
normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
21) 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,
22) nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie
ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym, z całkowitym lub częściowym
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego
lub poprzez ingerencję w ten układ mający wpływ
na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez
układ pomiarowo-rozliczeniowy.
II. Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło
Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta Brzeg.
Działalność prowadzona jest na podstawie
udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 30 października 2003 r. na:
– wytwarzanie ciepła nr WCC/1096/4594/W/
OWR/2003/MB ze zmianami:
z dnia 7 marca 2006 r. nr WCC/1096A/4594/
W/OWR/2006/MK,
z dnia 8 sierpnia 2006 r. nr WCC/1096B/
4594/W/OWR/2006/MB,
z dnia 23 listopada 2006 r. nr WCC/1096C/
4594/W/OWR/2006/MB,
oraz z dnia 27 października 2008 r. nr WCC/
1096D/4594/W/OWR/2008/JJ.
– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/
1068/4594/W/OWR/2003/MB ze zmianami:
z dnia 7 marca 2006 r. nr PCC/1068A/4594/
W/OWR/2006/MK,
oraz z dnia 27 października 2008 r. nr PCC/
1068B/4594/W/OWR/2008/JJ.
III. Podział odbiorców na grupy taryfowe
Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące grupy taryfowe:
Grupa 1 B Odbiorcy, zapatrywani w ciepło ze
źródła ciepła sprzedawcy przy ul. Ciepłowniczej
w Brzegu, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej
sprzedawcy.
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Grupa 1 C Odbiorcy, zaopatrywani w ciepło ze
źródła ciepła sprzedawcy przy ul. Ciepłowniczej
w Brzegu, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej
i węzłów cieplnych sprzedawcy.
Grupa 1 Ccwu Odbiorcy, zaopatrywani w ciepło
ze źródła ciepła sprzedawcy przy ul. Ciepłowniczej w Brzegu oraz letniego źródła ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy.
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Grupa 1 D Odbiorcy, zaopatrywani w ciepło ze
źródła ciepła sprzedawcy przy ul. Ciepłowniczej
w Brzegu, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej,
grupowych węzłów cieplnych oraz zewnętrznych
instalacji odbiorczych sprzedawcy.
IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki
opłat nie zawierają podatku od towarów i usług
(VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Ceny i stawki opłat za ciepło
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
GRUPY
TARYFOWE

Cena za zamówioną
moc cieplną

zł/MW/rok
1B
1C
1 Ccwu
1D

netto 77 852,88
netto 77 852,88
netto 141 938,13
netto 77 852,88

rata
miesięczna
6 487,74
6 487,74
11 828,18
6 487,74

Cena
ciepła

Cena
nośnika
ciepła

zł/GJ

zł/m3

zł/MW/rok

24,03
24,03
32,32
24,03

16,61
16,61
16,61
16,61

23
35
35
40

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Rodzaj przyłącza
2
2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x

DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN

32
40
50
65
80
100
125

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Stawki opłat
w zł/mb
netto
123,42
133,57
145,96
155,85
176,32
217,33
295,26

V. Opłata związana z udostępnianiem pomieszczeń
Zgodnie z zasadami określonymi w § 18 rozporządzenia taryfowego w przypadku gdy odbiorca lub inny podmiot udostępnia BPEC Sp. z o.o.
pomieszczenie, w którym są zainstalowane urządzenia należące do BPEC Sp. z o.o. lub przez nie
eksploatowane, służące do wytwarzania lub przesyłania i dystrybucji ciepła, koszty ponoszone
z tego tytułu BPEC Sp. z o.o. uwzględnia w rozliczeniach tylko z tymi odbiorcami, do których ciepło jest dostarczane za pomocą tych urządzeń, na
zasadach ustalonych w umowie sprzedaży ciepła,
lub umowie o świadczenie usług przesyłania
i dystrybucji ciepła, lub umowie kompleksowej
albo w odrębnej umowie.

Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe

395,46
247,60
247,60
286,01

rata
miesięczna
1 949,62
2 937,30
2 937,30
3 357,17

Stawka
opłaty
zmiennej
za usługi
przesyłowe
zł/GJ
8,25
11,54
11,54
13,25

VI. 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 albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, 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.
Opłata zmienna za usługi przesyłowe - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór
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ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo
w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urządzeń i instalacji określonych w umowach,
oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
dla danej grupy taryfowej.
Opłata za przyłączenie do sieci – obliczana jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za
przyłączenie ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- nielegalnego pobierania ciepła,
- udzielania i obliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.
VIII. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

VII. Warunki stosowania 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.
Odbiorcy ciepła będą powiadamiani pisemnie
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat
z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni od daty
planowanego ich wprowadzenia.

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:
- niedotrzymania przez
umowy sprzedaży ciepła,

strony
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warunków

1 7 04

1704
1 7 05

POROZUMIENIE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O w m. Skarbiszowice”
zawarte w dniu 30 września 2010 r. pomiędzy:
Gminą Tułowice reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Wiesława Plewę,
a
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:
1. Przewodniczący Zarządu Powiatu
– Henryk Lakwa
2. Członek Zarządu Powiatu
- Krzysztof Wysdak
Strony postanawiają co następuje:
§ 1.1. Strony porozumienia zobowiązują się do
wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O
w m. Skarbiszowice”.
2. Koszt realizacji zadania wynosi 1 990 762 zł
(milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) w tym roboty dro-

gowe wg kosztorysu inwestorskiego 1 990 762 zł
(milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) oraz nadzór inwestorski 30 000 zł (słownie trzydzieści tysięcy
złotych).
a) Powiat Opolski pokryje koszty realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż 497 691 zł
(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych).
b) Gmina Tułowice pokryje koszty realizacji
zadania w wysokości nie wyższej niż 497 691 zł
(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych).
3. Łączna wysokość nakładów partnerów
w kwocie 995 382 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt
dwa złote) stanowić będzie wkład własny do realizacji projektu w 2011 r., zgłoszonego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011.
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4. Ostateczne rozliczenie przyznanych środków na wykonanie zadania nastąpi przy zachowaniu zasady proporcjonalności w stosunku do
wniesionych wkładów finansowych.
§ 2. Powiat Opolski, jako Zamawiający ogłosi
przetarg na wykonanie zadania zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).
§ 3. Materiały przetargowe i organizację przetargu zapewni Powiat Opolski na własny koszt.
§ 4. Gmina Tułowice zobowiązuje się do przekazania w terminie trzydziestu dni od podpisania
umowy z Wykonawcą zadania na rachunek PKO
BP I o/Opole 72 1020 3668 0000 5102 0015
7123 kwotę 497 691 zł (słownie: czterysta
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) na realizację zadania.
§ 5.1. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę w całości na Powiat
Opolski.
2. Powiat Opolski przedłoży Gminie Tułowice
rozliczenie z wykorzystania środków po zrealizowaniu i odbiorze zadania.
3. Niewykorzystana część środków zostanie
zwrócona w terminie do 21 dni od daty całkowitego rozliczenia.
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§ 7. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadzony będzie przez Powiat Opolski.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych umową
mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku
odstąpienia od realizacji zadania przez jedną ze
stron umowy, przy czym odstąpienie nie może
nastąpić po wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i uzyskaniu dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
§ 11. Umowa została sporządzona w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla
Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Tułowice.
Starosta Opolski
Henryk Lakwa

Wójt
Wiesław Plewa

Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak
Skarbnik Powiatu
Elżbieta Grubizna

Skarbnik
mgr Bożena Gąska

§ 6. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od
całej wartości robót i przechowywana na koncie
PKO BP I o/Opole 94 1020 3668 0000 5902
0015 8857.
1 7 05
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