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Rady Powiatu w Nysie nr XLI/348/10 z dnia 20 października 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 tych organizacji
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Rady Powiatu Opolskiego nr XXXIV/230/10 z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
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Rady Gminy Bierawa nr XLIX/385/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
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Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr XLII/325/10 z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
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Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XLIII-282/10 z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi Gminy Lasowice Wielkie 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
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Rady Gminy Lubrza nr XXXI/220/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
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Rady Gminy Lubrza nr XXXI/227/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Lubrza i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do ich udzielania

8166

Rady Miejskiej w Ozimku nr LI/478/10 z dnia 25 października 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

8168

Rady Gminy Polska Cerekiew nr XXXII/209/2010 z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych
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Rady Gminy Świerczów nr XXXVIII/254/2010 z dnia 23 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

8193

1451
1 4 51

UCHWAŁA NR XLI/348/10
RADY POWIATU W NYSIE
z dnia 20 października 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 działalnosci tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.
1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.
1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 175, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się 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 organizacji, zawartym w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Nysie
mgr Mirosław Aranowicz

Załącznik
do uchwały Nr XLI/348/10
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 20 października 2010 r.
Regulamin konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.);
2) powiecie – należy przez to rozumieć powiat
nyski;
3) Radzie Powiatu i Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Nyskiego
i Zarząd Powiatu Nyskiego;
4) organizacje pozarządowe - należy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2.1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu
i prowadzące działalność pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron,
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partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii i uwag podmiotów wskazanych
w ust. 1 w odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego.

3) ustna (poprzez udział w spotkaniach konsultacyjnych i wniesienie uwag do protokołu lub
notatki ze spotkania).
2. Konsultacje są przeprowadzane w co najmniej jednej formie lub we wszystkich formach
wskazanych w ust. 1.

§ 3. Szczegółowy sposób przeprowadzenia
danej konsultacji, zgodny z niniejszym regulaminem, zostaje określony w ogłoszeniu Zarządu
Powiatu w Nysie do udziału w konsultacjach.

§ 8.1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne są merytoryczne wydziały i jednostki
organizacyjne Starostwa Powiatowego w Nysie.
2. Do zadań poszczególnych wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych za przeprowadzenie
konsultacji należy:
1) przygotowanie zaproszenia do udziału
w konsultacjach o których mowa § 3 i 4 regulaminu,
2) przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji w formie ustnej oraz przygotowanie, udostępnienie, zebranie i przeanalizowanie formularzy,
o których mowa w § 7 regulaminu,
3) sporządzenie protokołu z konsultacji i przedłożenie go do akceptacji Zarządowi Powiatu,
4) przygotowanie i publikacja wyników konsultacji zaakceptowanych przez Zarząd Powiatu,
5) przygotowanie i przedłożenie Radzie Powiatu w Nysie wyników konsultacji wraz z projektem
uchwały dotyczącej konsultowanego aktu.

§ 4.1. Ogłoszenie o konsultacjach określa:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) adresatów konsultacji,
5) formy konsultacji,
6) miejsce konsultacji,
7) merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Nysie i jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
jest zamieszczone w terminie nie krótszym niż
7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Nysie.
3. Datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
określa harmonogram konsultacji.
§ 5. Przedmiotem konsultacji z organizacjami
pozarządowymi są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,
2) projekty programów współpracy Powiatu
Nyskiego z organizacjami pozarządowymi.
§ 6. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji
w konsultacjach oraz zakres działalności statutowej organizacji.
§ 7.1. Formy konsultacji:
1) pisemna papierowa (poprzez wypełnienie
i złożenie wskazanego formularza),
2) pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie
i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza),

§ 9.1. Wyniki konsultacji zostają ogłoszone
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Nysie nie
później niż w ciągu 14 dni od terminu zakończenia konsultacji.
2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie
zgłoszonych uwag, opinii i propozycji ze wskazaniem ich uwzględnienia bądź nieuwzględnienia.
3. Wyniki konsultacji są przedkładane Radzie
Powiatu w Nysie wraz z projektem uchwały dotyczącej konsultowanego aktu.
§ 10. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów powiatu.
§ 11. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone
zgodnie z przedstawionym regulaminem.
1 4 51

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 128

– 8154 –

Poz. 1452

1452
1 4 52

UCHWAŁA NR XXXIV/230/10
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 15 października 2010 r.
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r.
z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.) – Rada Powiatu Opolskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
ich działalności statutowej w brzmieniu załącznika
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXIII/226/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

Załącznik
do uchwały Nr XXXIV/230/10
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 15 października 2010 r.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm);
2. powiecie – należy przez to rozumieć powiat
opolski;
3. Radzie Powiatu i Zarządzie – należy przez
to rozumieć Radę Powiatu Opolskiego i Zarząd
Powiatu Opolskiego;
4. organizacjach pozarządowych – należy
przez to rozumieć organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy
§ 2.1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu
i prowadzące działalność pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
§ 3.1. Podmiotem konsultacji z organizacjami
pozarządowymi są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,
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b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi,
c) inne akty prawne ważne z punktu widzenia
społecznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów wskazanych w § 2,
w odniesieniu do projektów aktów będących
przedmiotem konsultacji.
3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do
konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów.
§ 4.1. O przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi decyduje Zarząd Powiatu
w formie uchwały.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa
cel i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia
i zakończenia oraz zasięg terytorialny, oraz wskazuje osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji.
3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji
powinny być adekwatne do przedmiotu aktu
prawa miejscowego oraz liczby organizacji, której
statutowej działalności dotyczy akt, by zapewnić
jak najszerszy udział organizacji pozarządowych
w konsultacjach.
§ 5.1. Uchwała o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczana
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń
w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu
w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem
ich rozpoczęcia.
2. W zależności od potrzeb uchwała o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczana
w prasie lokalnej.
3. Wraz z uchwałą zamieszcza się projekt aktu
będący przedmiotem konsultacji.
§ 6.1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się w jednej z następujących
form:
a) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
b) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej powiatu,
c) poprzez formularz elektroniczny na stronie
internetowej powiatu.
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami
organizacji pozarządowych sporządza się, protokół, którego integralną częścią jest lista obecności
uczestników spotkania.
3. Termin wyrażenia opinii przez organizacje
pozarządowe nie może być krótszy niż 21 dni od
dnia zamieszczenia uchwały o konsultacjach.

Poz. 1452

§ 7.1. Warunkiem udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imiona
i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji
w konsultacjach.
2. Opinie i uwagi organizacji nie zawierających
danych, o których mowa w ust. 1 lub złożone po
upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą
uwzględnione w toku procedury legislacyjnej nad
konsultowanym aktem prawa miejscowego.
§ 8.1. W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje Zarządowi Powiatu opinie
i uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian w konsultowanym akcie prawnym.
2. Po przeprowadzeniu przez Zarząd Powiatu
analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków są przekazane Radzie Powiatu wraz ze stosownym projektem uchwały, a także publikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej powiatu nie później nią w ciągu
30 dni od zakończenia konsultacji.
3. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Zarząd Powiatu.
§ 9. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie wiążą organów powiatu, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
§ 10. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących w nich
udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie
z niniejszymi zasadami.
Konsultacje z Powiatową Radą Działalności
Pożytku Publicznego
§ 11.1. Projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczące sfery zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ustawy, są przekazywane przez Zarząd Powiatu do konsultacji Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,
jeżeli zostanie powołana. § 5 stosuje się odpowiednio.
2. Termin wyrażenia przez Powiatową Radę
Działalności Pożytku Publicznego opinii o projektach, o których mowa w ust. 1 wynosi 14 dni od
dnia ich doręczenia.
3. Nie przedstawienie opinii w terminie wskazanym w ust. 2, oznacza rezygnację z prawa do
jej wyrażenia.
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UCHWAŁA NR XLIX/385/10
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa
dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 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, 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 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 art. 20 ust. 1
i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1403 oraz
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 149,
poz. 996), na wniosek Wójta Gminy Bierawa, po
stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa” przyjętego
uchwałą nr XLVIII/371/10 Rady Gminy Bierawa
z dnia 31 sierpnia 2010 r., Rada Gminy Bierawa
uchwala: miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce ma na celu ustalenie zasad zagospodarowania terenów dwóch działek dla realizacji zabudowy handlowo - usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej.
§ 2.1. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce, zwany dalej planem miejscowym, składa się z tekstu planu miejscowego,

który stanowi treść uchwały oraz rysunku planu
miejscowego, który stanowi załączniki graficzne
nr 1 i 2 do uchwały w skali 1:1000.
2. Do planu miejscowego Rada Gminy Bierawa
dołącza:
1) stwierdzenia zgodności planu miejscowego
z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa" - stanowiącego załącznik nr 3,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 4.
§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia dotyczące:
1) przepisy ogólne - zwarte w rozdziale 1;
2) przepisy dotyczące przeznaczenia terenów
oraz linii rozstrzygających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - zawarte w rozdziale 2;
3) przepisy dotyczące szczególnych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - zawarte
w rozdziale 3;
4) przepisy dotyczące szczególnych warunków
zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy - zawarte w rozdziale 4;
5) przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - zawarte w rozdziale 5;
6) przepisy dotyczące wymagań wynikających
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
dotyczące terenów przeznaczonych do realizacji
celów publicznych - zawarte w rozdziale 6;
7) przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
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a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - zawarte w rozdziale 7;
8) przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - zawarte w rozdziale 8;
9) przepisy dotyczące stawek procentowych,
na podstawie których ustala się opłatę z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości - zawarte
w rozdziale 9;
10) przepisy końcowe - zawarte w rozdziale 10.
§ 4.1. Rysunek planu miejscowego obowiązuje
w zakresie:
1) ustalonych graficznie linii granic obszarów
objętych planem;
2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających
tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania;
3) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy;
4) ustalonego graficznie obszaru ochrony
GZWP 332;
5) ustalonych symbolami literowymi przeznaczeń podstawowych terenów.
2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego symbole literowe oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:
1) U - teren zabudowy usługowej;
2) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) KG - teren ulicy głównej;
4) KD - teren ulicy dojazdowej.
§ 5. Ilekroć w tekście planu miejscowego jest
mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia
planu miejscowego, o którym mowa w § 1
uchwały;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Bierawa;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć
rysunek planu miejscowego wykonany na mapie
zasadniczej w skali 1:1000;
4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez
to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa
na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i obejmuje ponad 50% powierzchni
terenu użytkowego w przeznaczeniu podstawowym;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez
to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne
niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
6) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz
z aktami wykonawczymi;
7) celach publicznych - należy przez to rozumieć przeznaczenia terenów na cele publiczne
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wymienione w obowiązującej ustawie o gospodarce nieruchomościami;
8) uciążliwości oddziaływania - należy przez to
rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia
powietrza, ziemi i wód oraz ponadnormatywne
oddziaływania hałasu, szkodliwego promieniowania, drgań i zagrożenie wybuchem;
9) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu
lub sposób jego wykorzystania;
10) dominacie przestrzeni - należy przez to rozumieć fragment obiektu wyraźnie odróżniający
się od otaczającej zabudowy formą i wysokością,
ukształtowany w celu podkreślenia rangi miejsca;
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy
przez to rozumieć graniczną linię lokalizacji ściany
zewnętrznej budynku (lica budynku). Nieprzekraczalna linia zabudowy oznacza, że budynki nie
mogą być poza tą linią zlokalizowane [por. wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
5 kwietnia 2000 r., sygn. SA/Sz 41/99];
12) nawiązaniu kompozycyjnym do zabudowy
istniejącej - należy przez to rozumieć uwzględnienie przy kształtowaniu nowej zabudowy charakteru i zasad kompozycyjnych istniejącej zabudowy
sąsiadującej;
13) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej należy przez to rozumieć budynek mieszkalny
jednorodzinny lub zespół takich budynków, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku;
14) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu
lub sposób jego wykorzystania.
Rozdział 2
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów
oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
§ 6.1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren usług oznaczony symbolem 1U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia usług komercyjnych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację:
1) mieszkania lokalizowanego w obiekcie usługowym;
2) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji;
3) obiektów małej architektury;
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4) garaży i budynków gospodarczych;
5) wewnętrznych dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu;
6) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;
7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza się wtórne podziały terenu dokonywane w celu uzyskania nieruchomości
o wymiarach, kształcie geometrycznym oraz dostępie do drogi publicznej umożliwiających realizację zabudowy.

§ 7.1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren mieszkaniowy
oznaczony symbolem 1MN, z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację:
1) obiektów małej architektury;
2) garaży i budynków gospodarczych;
3) wewnętrznych dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu;
4) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;
5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Ustala się możliwość przebudowy istniejącej na terenie sieci teletechnicznej.

§ 10.1. Dla terenów objętych niniejszym planem ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu.
2. Pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a liniami rozgraniczającymi poszczególne
tereny dopuszcza się realizację wewnętrznych
dróg dojazdowych, parkingów, sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej oraz zieleni.

§ 8.1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji
oznaczone symbolami 1KG oraz 1KD z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod ulice publiczne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację:
1) zatok przystanków autobusowych;
2) wiat przystanków autobusowych;
3) chodników;
4) ścieżek rowerowych;
5) ciągów zieleni izolacyjnej;
6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
Rozdział 3
Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
§ 9.1. Na terenach objętych planem nie ustala
się obszarów wymagających przeprowadzenia
scaleń i podziałów nieruchomości.
2. W przypadku przystąpienia do scalania
i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli
lub użytkowników wieczystych gruntów ustala
się, że podział na działki budowlane może nastąpić, jeżeli każda działka przeznaczona do zabudowy będzie mieć bezpośredni dostęp do ulicy
publicznej lub publicznego ciągu pieszo-jezdnego,
będzie miała minimalną szerokość frontu wynoszącą 16,0 m oraz minimalną powierzchnię 500 m²,
a kąt położenia granic działek w stosunku do linii
rozgraniczających ulicy publicznej lub publicznego
ciągu pieszo- jezdnego będzie się mieścił w przedziale 60°- 90°.

§ 11. Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1U:
a) maksymalna wysokość zabudowy - 10 m,
z zastrzeżeniem możliwości przekroczenia tej
wysokości w sytuacji kształtowania dominanty
przestrzennej,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50%
powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
- 20% działki przeznaczonej do inwestycji,
d) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie
minimum 1 miejsce na 30 m² powierzchni całkowitej obiektów usług handlu lub 1 miejsce na 10 m²
powierzchni użytkowej sali konsumpcyjnej usług
gastronomii zlokalizowanych na działce oraz minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie;
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1MN:
a) maksymalna wysokość zabudowy – 10 m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%
powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
- 20% powierzchni terenu przeznaczonego do
inwestycji,
d) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie
minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie oraz minimum 1 miejsce na 40 m² powierzchni całkowitej
obiektów usług zlokalizowanych w budynku
mieszkalnym.
Rozdział 4
Przepisy dotyczące szczególnych warunków
zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy
§ 12. Na terenach objętych planem ustala się
zakaz realizacji:
1) słupowych stacji transformatorowych;
2) garaży blaszanych;
3) ogrodzeń betonowych.
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Rozdział 5
Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
§ 13.1. Realizacja zabudowy i przekształcenia
zagospodarowania przestrzennego terenów winny
uwzględniać wymogi ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego.
2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełniane będą poprzez realizację nowej zabudowy
z uwzględnieniem nawiązania kompozycyjnego do
zabudowy istniejącej.
§ 14.1. W zakresie ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniem:
1) nakazuje się spełnienie warunków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym
hermatyzację procesów technologicznych, ograniczających emisję zanieczyszczeń;
2) nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych w zabudowie mieszkaniowej oraz usługowej.
2. W zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym zakazuje się lokalizacji
obiektów budowlanych i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku, w szczególności w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej i usługowej oraz ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaźnikami hałasu (zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami):
1) dla terenu mieszkaniowego (oznaczonego
symbolem 1MN) jak dla "terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej";
2) dla terenu usług (oznaczonego symbolem
1U) jak dla "terenów przeznaczonych na cele
mieszkaniowo - usługowe".
3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi
i środowiska przed odpadami ustala się:
1) zasady gromadzenia i usuwania odpadów
komunalnych należy organizować zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie z uwzględnieniem wymogu segregacji odpadów;
2) zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi w małych ilościach, w związku z istniejącą
lub projektowaną działalnością w zakresie rzemiosła, realizacją lub utrzymaniem usług, określają
ustanowione, odrębne przepisy obowiązujące
w tym zakresie;
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3) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy,
usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją przedsięwzięcia mogą być wykorzystane dla
potrzeb niwelacji terenu (z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu zmian naturalnego ukształtowania) lub realizacji elementów zagospodarowania terenu, w tym ekranujących poszczególne
nieruchomości;
4) na etapie przygotowania inwestycji dotyczących działalności produkcyjnej, baz i składów,
usług, istnieje obowiązek sporządzenia bilansu
odpadów (określenia zasad gospodarki odpadami,
a zwłaszcza ich gospodarczego wykorzystania
w trakcie budowy).
4. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem:
1) ustala się najwyższą ochronę przed zanieczyszczeniem zasobów wodnych Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych 332 w granicach
jego występowania, określonych na rysunku planu;
2) nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych na okres budowy zapewniających:
a) zabezpieczenie wód powierzchniowych
przed zamulaniem na skutek zwiększonej erozji
powierzchni terenu budowy,
b) zabezpieczenie wód powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem wypłukanymi z materiałów stosowanych do budowy oraz wyciekami
z maszyn i samochodów, jak również przed ściekami z baz transportowo - sprzętowych (w szczególności zastosowanie systemów separacji substancji ropopochodnych);
3) nakazuje się instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe, tj. separatorów i osadników na terenach, na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi
substancjami toksycznymi.
§ 15.1. Ustala się konieczność ochrony wartości przyrodniczych terenów objętych planem
poprzez zachowanie i ochronę obiektów cennych
przyrodniczo.
2. Do obiektów cennych przyrodniczo, o których mowa w ust. 1 zalicza się Główny Zbiornik
Wód Podziemnych Nr 332.
§ 16.1. Na terenach objętych planem nie występują obiekty kulturowe o walorach zabytkowych, a także nie występują stanowiska archeologiczne.
2. W związku z ust. 1 na terenach objętych
planem nie ustala się specjalnych warunków
ochrony środowiska kulturowego.
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Rozdział 6
Przepisy dotyczące wymagań wynikających
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
dotyczące terenów przeznaczonych do realizacji
celów publicznych
§ 17.1. Na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1KG oraz 1KD ustala się realizację celów publicznych w zakresie komunikacji
poprzez utrzymanie istniejącej wojewódzkiej drogi
klasy główna i gminnej drogi klasy dojazdowa.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1 ustala się
terenami przestrzeni publicznych, dla których
ustala się konieczność wyposażenia w sieć
oświetleniową typu ulicznego lub parkowego oraz
chodniki.
Rozdział 7
Przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 18.1. Na terenach objętych planem nie występują tereny górnicze.
2. Na terenach objętych planem nie występują
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
3. Na terenach objętych planem nie występują
tereny narażone na niebezpieczeństwo osuwania
się mas ziemnych.
Rozdział 8
Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 19. Na terenach objętych planem ustala się
tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu
symbolami 1KG oraz 1KD stanowiące fragmenty
dróg w ich liniach rozgraniczających wynoszących odpowiednio 30,0 m oraz 10,0 m.
§ 20.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) dostawę wody z gminnej sieci wodociągowej;
2) utrzymanie, możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej.
2. W zakresie odprowadzenia ścieków, ustala
się:
1) rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem ścieków bytowych na oczyszczalnię
ścieków, a wód opadowych i roztopowych do
cieków;

Poz. 1453

2) do czasu realizacji sieci, o której mowa
w pkt 1 dopuszcza się:
a) funkcjonowanie sieci ogólnospławnej pod
warunkiem, że zostaną spełnione przepisy szczególne,
b) gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach z okresowym wywozem ścieków na
oczyszczalnię;
3) wyposażenie ulic w kanalizację deszczową.
3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:
1) utrzymanie przebiegu istniejących napowietrznych linii wraz ze strefami uciążliwości;
2) możliwość przebudowy i przełożenia linii,
o których mowa w pkt 1 pod warunkiem zachowania ich tranzytowego charakteru;
3) zasilanie odbiorców z istniejącego systemu
sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego
napięcia.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się
rozwój sieci gazowej w liniach rozgraniczających
ulic i ciągów pieszo-jezdnych.
Rozdział 9
Przepisy dotyczące stawek procentowych, na
podstawie których ustala się opłatę z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości
§ 21.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1U oraz 1MN ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, 30% stawkę, służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
2. Dla pozostałych terenów objętych planem
stawki, o której mowa w ust. 1 nie ustala się.
Rozdział 10
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i publikacji na
stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca Rady
Renata Kubica
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UCHWAŁA NR XLII/325/10
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejcowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
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dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „organizacjami”.
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4. Opinie organizacji złożone z uchybieniem
terminu określonego w ust. 3 nie będą uwzględniane w toku procedury uchwałodawczej nad
konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.

§ 2.1. Konsultacje przeprowadza się w celu
poznania opinii organizacji.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach
są działające na terenie Gminy Kolonowskie organizacje.

§ 4.1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie.
2. Informacje z przeprowadzonych konsultacji
Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej.

§ 3.1. Burmistrz Kolonowskiego zobowiązany
jest do przedłożenia organizacjom, o których mowa w § 2 ust. 3, projektów aktów prawa miejscowego określonego w § 1.
2. Bez względu na przesłanie organizacjom
projektu aktu prawa miejscowego, projekt jest
zamieszczany na stronie internetowej.
3. Organizacje wypowiadają się w sprawie
przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od
dnia jego doręczenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Franciszek Klimas
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UCHWAŁA NR XLIII-282/10
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
Gminy Lasowice Wielkie 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, 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, z 2007 r. 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. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.
1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.
1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651,
z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz.
100, Nr 22, poz.120, Nr 19, poz. 100, Nr 157,

poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy
Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
Gminy Lasowice Wielkie i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, zwanych dalej konsultacjami.
§ 2.1) Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
2) Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady Gminy Lasowice Wielkie projektów prawa miejscowego
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w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
3) Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiążące dla organów władz
Gminy Lasowice Wielkie.
4) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział
w konsultacjach.
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g) przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej,
h) powołanie zespołu opiniodawczo - konsultacyjnego.
2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach.
3. W przypadku konsultacji prowadzonych
w formie spotkań bezpośrednich, w terminie nie
późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą
spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze
spotkania sporządzany jest protokół zawierający
informację o przedmiocie konsultacji, przebiegu
dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie.

§ 3.1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
podejmuje Wójt Gminy Lasowice Wielkie.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach
zamieszcza się na stronie internetowej Gminy
Lasowice Wielkie. Informacja powinna określać
przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy
konsultacji.
3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni
przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 5.1. Po zakończeniu konsultacji sporządzane
jest sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.
2. Informację o wynikach konsultacji podaje się
do wiadomości na stronie internetowej Urzędu, nie
później niż w ciągu 30 dni od ich zakończenia.

§ 4.1. Konsultacje mogą być prowadzone
w co najmniej jednej z podanych form:
a) konsultacje pisemne,
b) konferencje,
c) spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,
d) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii,
e) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej Gminy Lasowice Wielkie,
f) przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie
Urzędu,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Lasowice Wielkie
Jerzy Bawej
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UCHWAŁA NR XXXI/220/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 10 i 10a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.
1218, Nr 220, poz. 1600 z 2007 r. Nr 17, poz.
95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.
1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz.
917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Dz. U. Nr 1,
poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97,
poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz.
1706) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:
§ 1. Podwyższa się minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w rozporządze-

niu ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami)
nauczycielom posiadającym dyplom ukończenia
studium nauczycielskiego:
1) nauczycielom stażystom do wysokości
- 1 584,00 zł,
2) nauczycielom kontraktowym do wysokości
- 1 622,00 zł,
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3) nauczycielom mianowanym do wysokości
- 1 822,00 zł,
4) nauczycielom dyplomowanym do wysokości - 2 130,00 zł.
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w sprawie podwyższenia minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z mocą obowiązującą od 01 września 2010 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/160/09 Rady
Gminy Lubrza z dnia 29 czerwca 2009 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza
Krzysztof Sobstyl
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UCHWAŁA NR XXXI/227/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubrza i jej jednostkom
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do ich udzielania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady,
sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Lubrza i jej jednostkom
podległym, warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje organ
lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.
2. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności przypadających na rzecz Gminy Lubrza
i jej jednostek podległych, których szczegółowe
zasady, tryb umarzania i odraczania oraz rozkładania należności na raty określają odrębne przepisy, a także do należności, które zgodnie z przepisami prawa stanowią dochód Skarbu Państwa.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności pieniężnej – rozumie się przez to
należność główną,
2) ulgach – rozumie się przez to umarzanie,
odraczanie terminów spłaty należności oraz rozkładanie spłaty na raty.
§ 3.1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub części jeżeli:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość
nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować
należności, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. Należności pieniężne, mogą być umarzane
w całości lub części z urzędu w przypadkach
określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4.
3. Należności pieniężne na wniosek dłużnika,
mogą być również:
1) rozłożone na raty,
2) odroczone terminy spłaty – w przypadkach
uzasadnionych ważnym jego interesem lub interesem publicznym.
4. Udzielenie ulgi następuje po przeprowadzeniu postępowania dowodowo – wyjaśniającego
i ustaleniu, że istnieją przesłanki uzasadniające jej
udzielenie.
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5. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego
zobowiązane są inne osoby, umorzenie zaległości
może nastąpić tylko wtedy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 4.1. Od należności pieniężnej, której termin
zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie
pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia
przyznania ulgi do upływu terminów zapłaty określonych przez organ lub osobę przyznającą ulgę.
2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ
przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz
z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od
pierwotnego terminu zapłaty.
3. Przepis § 3 uchwały stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Lubrza i jej jednostkom podległym.
4. Umorzenie należności głównej skutkuje
umorzeniem odsetek.
5. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.
6. Umorzenie części należności pieniężnej może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.
7. Okres odroczenia terminu płatności oraz
spłaty wierzytelności rozłożonej na raty nie może
być dłuższy niż 12 miesięcy.
§ 5.1. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się
z zachowaniem przepisów ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
2. Na wniosek zobowiązanego prowadzącego
działalność gospodarczą, mogą być udzielone ulgi
w spłacie zobowiązań należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadające
Gminie Lubrza i jej jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej,
2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy
de minimis zobowiązany jest do dostarczenia
wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
1 4 57
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zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy
publicznej,
2) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. Nr 53, poz. 311),
3) oświadczenia, że nie znajduje się w trudnej
sytuacji w rozumieniu pkt 9 - 11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw.
§ 6. Do udzielania ulg są uprawnieni:
1) Wójt Gminy Lubrza,
2) Kierownik jednostki podległej – w odniesieniu do należności pieniężnej przypadającej tej
jednostce, jeżeli jej wartość nie przekracza kwoty
5.000 zł.
§ 7.1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. W przypadkach, o którym mowa w § 3
ust. 2 umorzenie należności następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli.
§ 8. Organ lub osoba, o których mowa w § 6,
cofają udzieloną ulgę, jeżeli dowody, na podstawie których jej udzielono, okazały się fałszywe,
bądź jej przyznanie zostało podjęte w wyniku
przestępstwa.
§ 9. Kierownik jednostki podległej składa Wójtowi Gminy Lubrza pisemną informację o udzielonych ulgach w terminie 30 dni po zakończeniu
kwartału.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVII/228/06
Rady Gminy Lubrzy z dnia 29 maja 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych Gminy Lubrza oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza
Krzysztof Sobstyl
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UCHWAŁA NR LI/478/10
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 25 października 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Konsultacjom podlegają projekty aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. W konsultacjach mogą brać udział:
1. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mające siedzibę i działające na
terenie gminy Ozimek.
2. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jeżeli taka Rada w gminie Ozimek zostanie
utworzona.
§ 3.1. Konsultacje prowadzi się poprzez:
1) opublikowanie informacji Burmistrza Ozimka
o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany
jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku
oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w miejscu
przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń;
2) przekazanie informacji Burmistrza Ozimka
o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany
jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji do Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
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2. Termin konsultacji nie może być krótszy niż
14 dni od dnia opublikowania informacji Burmistrza Ozimka o rozpoczęciu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Ozimku w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń oraz od dnia doręczenia informacji Burmistrza Ozimka o rozpoczęciu konsultacji Gminnej Radzie Działalności
Pożytku Publicznego.
3. Burmistrz Ozimka może zamieścić informację o prowadzonych konsultacjach w lokalnej
prasie.
§ 4. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób określony w uchwale.
§ 5.1. Burmistrz Ozimka w terminie 30 dni od
dnia zakończenia konsultacji podejmuje decyzję
co do uwzględnienia lub odrzucenia propozycji
zgłoszonych w ramach konsultacji przez podmioty
wymienione w § 2.
2. O podjętej decyzji Burmistrz Ozimka informuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy i Miasta w Ozimku oraz w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Ozimku w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Wiesbach
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UCHWAŁA NR XXXII/209/2010
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew
w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 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 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 73, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
z 2007 r. Nr 225, poz. 1635 i Nr 127, poz. 880,
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237,
z 2009 r. Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 75,
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,
Nr 149, poz. 996), oraz w związku z uchwałą
Nr XVI/115/2008 z dnia 18 września 2008 r.
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Polska
Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji
zespołu elektrowni wiatrowych, po stwierdzeniu
zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Polska
Cerekiew, Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala,
co następuje:
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
Rozdział 1
Zakres i przedmiot ustaleń planu
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew
w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
trzy obszary w granicach sołectw:

1) obszar nr 1 – Wronin, Koza, Mierzęcin, Dzielawy, Ciężkowice, Polska Cerekiew, Ligota Mała;
2) obszar nr 2 – Witosławice, Ciężkowice,
Polska Cerekiew, Jaborowice;
3) obszar nr 3 – Połowa, Zakrzów.
3. Granice obszarów objętych planem określone są na rysunkach w skali 1:2 000, zwanych
w dalszej treści rysunkami planu.
§ 2.1. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) rysunki planu, o których mowa w § 1 ust. 3,
stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik
nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 4, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 nie jest ustaleniem planu.
§ 3.1. W planie określono:
1) w § 8 - 9 – przeznaczenie terenów;
2) w § 10 - 17 – zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym granice
i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych
z zakresu ochrony środowiska oraz obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
a także szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w zabudowie;
3) w § 18 – zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających
ochronie na podstawie przepisów odrębnych
z zakresu ochrony zabytków;
4) w § 19 – zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu komunikacji;
5) w § 20 - 21 – zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
6) w § 22 - 29 – szczegółowe przeznaczenie
terenów oraz zasady ich zagospodarowania i zabudowy;
7) w § 30 – stawki procentowe, o których
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
8) w § 31 – sposoby i terminy tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
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2. W planie nie określa się wymaganych obligatoryjnie: zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości, wymagań wynikających
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów poza wymienionymi w ust. 1 pkt 2 i 3, w tym terenów górniczych, a także zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych, ponieważ z okoliczności faktycznych
wynika brak uzasadnienia dla takich ustaleń.
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i zabudowy;
2) oznaczenia literowe określające przeznaczenie terenów oraz oznaczenia cyfrowe identyfikujące tereny o różnych zasadach zagospodarowania i zabudowy;
3) punkty i ciągi widokowe;
4) obiekty środowiska przyrodniczego objęte
ochroną niniejszym planem:
a) ciągi zadrzewień przydrożnych,
b) pasmo zieleni łęgowej,
c) projektowany pomnik przyrody;
5) zabytki archeologiczne objęte ochroną konserwatorską niniejszym planem.
Rozdział 2
Definicje i zasady ogólne
§ 5. Użyte w niniejszej uchwale terminy oznaczają:
1) teren – fragment obszaru objętego planem,
wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania terenu i zabudowy, oznaczony
literowo lub literowo i cyfrowo;
2) elektrownia wiatrowa – turbina wiatrowa
(wiatrak) wraz z urządzeniami technicznymi służącymi do przetworzenia energii mechanicznej
wirnika turbiny na energię elektryczną i z urządzeniami budowlanymi związanymi z tym obiektem budowlanym;
3) drogi rolnicze – drogi wewnętrzne dojazdowe do gruntów rolnych nie zaliczone do dróg
publicznych;
4) przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi, Polskie Normy, akty
prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa opolskiego.
§ 6. Przepisy ogólne i szczegółowe obowiązują
łącznie, przy czym przepisy ogólne są nadrzędne
w stosunku do przepisów szczegółowych.
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§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą
uchwałą stosuje się przepisy odrębne.
Rozdział 3
Przeznaczenie terenów
§ 8. Obszary objęte planem dzieli się liniami
rozgraniczającymi na tereny o następującym przeznaczeniu:
1) tereny użytkowane rolniczo, w tym:
a) tereny obsługi w gospodarstwach rolnych
oznaczone na rysunku planu symbolem RU,
b) tereny trwałych użytków zielonych oznaczone na rysunku planu symbolem RZ,
c) tereny rolnicze, na których możliwa jest lokalizacja elektrowni wiatrowych, oznaczone na
rysunku planu symbolem Rw,
d) pozostałe tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R;
2) tereny zieleni, w tym:
a) lasy oznaczone na rysunku planu symbolem
ZL,
b) tereny planowanych zalesień oznaczone na
rysunku planu symbolem ZLp;
3) tereny komunikacji obejmujące drogi publiczne, w tym:
a) drogi klasy głównej oznaczone na rysunku
planu symbolem KDG,
b) drogi klasy zbiorczej oznaczone na rysunku
planu symbolem KDZ,
c) drogi klasy lokalnej oznaczone na rysunku
planu symbolem KDL,
d) drogi klasy dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolem KDD.
§ 9. Szczegółowe przeznaczenie terenów wymienionych w § 8, w tym dopuszczenia i ograniczenia, określone są w przepisach szczegółowych.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
§ 10.1. Na Obszarze Chronionego Krajobrazu
„Wronin – Maciowakrze” obowiązują ograniczenia i zakazy określone w rozporządzeniu Nr 0151/
P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja
2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
z 2006 r. Nr 33, poz. 1133), w tym zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko.
2. Powierzchnia zwartego obszaru gruntów
rolnych, na którym w wyniku realizacji ustaleń
niniejszej uchwały ustanowiony zostanie inny niż
rolniczy sposób zagospodarowania terenu, nie
może przekraczać 0,5 ha – dla gruntów rolnych I,
II, III klasy bonitacyjnej.
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§ 11.1. Obejmuje się ochroną następujące
obiekty środowiska przyrodniczego zlokalizowane
na rysunku planu, ze względu na ich walory przyrodnicze i krajobrazowe:
1) dąb - projektowany pomnik przyrody;
2) pasmo zieleni łęgowej;
3) ciągi zadrzewień przydrożnych.
2. W pobliżu obiektów, o których mowa
w ust. 1, zakazuje się prowadzenia robót budowlanych, robót ziemnych i innych działań mogących spowodować ich zniszczenie, uszkodzenie
lub pogorszenie warunków wegetacji.
3. Wycinka drzew w ciągach, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, jest możliwa tylko w przypadkach
uzasadnionych względami pielęgnacyjnymi lub
względami bezpieczeństwa.
§ 12.1. Wzdłuż cieków wodnych należy zachować istniejące zadrzewienia i zakrzewienia
oraz uzupełniać je z wykorzystaniem roślinności
zgodnej ze specyfiką lokalną i roślinnością potencjalną, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.
2. Należy zachować istniejące oraz wprowadzać nowe zespoły zieleni śródpolnej w postaci
zadrzewień i zakrzewień, w szczególności na
gruntach zagrożonych erozją, tj. o spadkach powyżej 12%.
§ 13.1. Dla ochrony walorów krajobrazowych
gminy obejmuje się ochroną:
1) widok na panoramę wsi Wronin - Dzielawy
z punktu widokowego na drodze Pawłowiczki –
Wronin;
2) ciąg widokowy z drogi Polska Cerekiew –
Dzielawy na dolinę rzeki Cisek.
2. Na terenach w zasięgu widoku panoramicznego oraz wzdłuż ciągu widokowego wyklucza
się lokalizację obiektów budowlanych dysharmonijnych lub przysłaniających krajobraz, w tym
napowietrznych linii elektroenergetycznych.
§ 14.1. Na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy, a także sadzenia drzew i krzewów
oraz zmiany ukształtowania terenu mogących
utrudnić spływ wody.
2. W celu umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwatorskich w korytach cieków wodnych, a także dla ochrony otuliny biologicznej cieków, ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 5 m
od brzegów, z wyłączeniem obiektów związanych
z gospodarką wodną.
3. Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do cieków i rowów w odległości mniejszej
niż 1,5 m od linii brzegu, a także uniemożliwiania
przechodzenia przez ten obszar.
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§ 15.1. W każdym przypadku stwierdzenia zaistnienia niekorzystnych zjawisk erozyjnych na
terenach lokalizacji elektrowni wiatrowych wynikających z ich realizacji, należy ustabilizować
powierzchnię terenu i zabezpieczyć grunt przed
erozją.
2. Przed podjęciem prac ziemnych związanych
z budową elektrowni wiatrowych należy zdjąć
wierzchnią, próchniczną warstwę gleby i wykorzystać ją do zagospodarowania nieutwardzonych
terenów technicznych przy elektrowniach, oraz
przy przywracaniu do stanu pierwotnego terenów
zajętych na czas budowy.
§ 16.1. Na obszarach objętych planem dopuszcza się wyłącznie lokalizację turbin wiatrowych, w których zastosowane są najlepsze dostępne techniki ograniczające emisję infradźwięków, błyski słoneczne (tzw. „efekt disco”) oraz
emisję hałasu.
2. Hałas emitowany przez turbiny nie może
powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych
dla zabudowy zagrodowej w odległości większej
niż 500 m, mierząc od granic terenów Rw.
§ 17. Z odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przy eksploatacji turbin wiatrowych (olej
z przekładni) należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności należy zapewnić odbiór tych odpadów przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia. Wyklucza się ich
składowanie na miejscu wytwarzania.
Rozdział 5
Zasady ochrony
i zabytków

dziedzictwa

kulturowego

§ 18.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską
zabytki archeologiczne znajdujące się w gminnej
ewidencji zabytków, zlokalizowane na rysunku
planu.
2. Prace ziemne podejmowane w rejonach
stanowisk archeologicznych, tj. w odległości do
100 m od miejsc pokazanych na rysunku planu,
wymagają wyprzedzająco zgłoszenia i uzgodnienia z organem właściwym do spraw ochrony zabytków oraz respektowania wymogów określonych w przepisach odrębnych.
Rozdział 6
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemu komunikacji
§ 19.1. Na obszarach objętych planem zachowuje się istniejące drogi publiczne oraz drogi
rolnicze.
2. Dopuszcza się wykorzystanie dróg rolniczych do obsługi planowanych elektrowni wia-
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trowych, w tym budowę pasów jezdnych o trwałych nawierzchniach w istniejących liniach rozgraniczających.
3. Ustalenia szczegółowe dla dróg publicznych
wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi zawarte są w przepisach szczegółowych.
4. Przy podejmowaniu robót budowlanych
w pasach drogowych dróg publicznych obowiązują następujące wymagania:
1) zakazuje się lokalizacji urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu;
2) dopuszcza się odstępstwa od zakazu o którym mowa w pkt 1, w przypadku lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, na warunkach określonych w przepisach odrębnych i przez
zarządcę drogi.
5. W celu zabezpieczenia kierunkowych potrzeb rozwoju układu komunikacyjnego wyznacza
się rezerwy terenowe pod przyszłą budowę lub
rozbudowę dróg publicznych. W granicach rezerw
terenowych pod drogi i w ich bezpośrednim sąsiedztwie wyklucza się zmiany sposobu użytkowania, które mogą uniemożliwić lub istotnie
utrudnić w przyszłości planowane inwestycje
drogowe.
Rozdział 7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej
§ 20.1. Zachowuje się sieci przesyłowe istniejące na obszarach objętych planem.
2. Dopuszcza się:
1) trwałą adaptację wszystkich istniejących
sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2;
2) lokalizację nowych podziemnych sieci
uzbrojenia terenu na potrzeby gminy wzdłuż istniejących dróg, z zachowaniem wymaganych
odległości od pasów drogowych określonych
w przepisach odrębnych.
3. Istniejąca zabudowa na terenach RU będzie
obsługiwana na zasadach dotychczasowych.
§ 21.1. Planuje się budowę linii kablowych SN
do 30 kV, łączących poszczególne elektrownie
wiatrowe z systemem elektroenergetycznym.
2. Istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV kolidujące z zespołem elektrowni
wiatrowych – do przebudowy.
3. Dopuszcza się lokalizację jedno lub dwutorowej linii 110 kV oraz urządzeń elektroenergetycznych - rozdzielni, na potrzeby planowanego
zespołu elektrowni wiatrowych, z uwzględnieniem następujących warunków:
1) nową linię 110 kV prowadzić korytarzem
istniejących linii WN;
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2) wyklucza się lokalizację urządzeń elektroenergetycznych na terenach RU, RZ, ZL i ZLp;
3) do urządzeń elektroenergetycznych należy
zapewnić stały dostęp;
4) dopuszcza się wydzielenie działki pod urządzenia elektroenergetyczne, o powierzchni nie
większej, niż jest to niezbędne ze względów użytkowych, na której obiekty budowlane mogą być
sytuowane w odległości 1,5 m od granicy działki;
powierzchnia gruntu wyłączonego z produkcji rolnej na potrzeby tych urządzeń – do 0,5 ha.
4. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 - 3 należy realizować według szczegółowych warunków określonych przez zarządców sieci.
DZIAŁ II
Przepisy szczegółowe.
Przeznaczenie terenów oraz
zagospodarowania i zabudowy

zasady

ich

Rozdział 1
Tereny użytkowane rolniczo i tereny zieleni
§ 22.1. Wyznacza się tereny obsługi w gospodarstwach rolnych oznaczone na rysunku
planu symbolem 1RU, 2RU.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się pod obiekty służące obsłudze gospodarstw rolnych, z następującymi dopuszczeniami
i ograniczeniami:
1) dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich;
2) wyklucza się lokalizację mieszkań z wyjątkiem jednego na każdym terenie, przeznaczonego
dla pracowników nadzorczych.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1,
ustala się następujący sposób zabudowy i zagospodarowania:
1) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg;
2) możliwe: remonty, przebudowa i rozbudowa istniejących budynków, bez prawa nadbudowy o dodatkowe kondygnacje;
3) pomieszczenia mieszkalne oraz inne pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wymagają ochrony przed hałasem polegającej na zastosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających
właściwe warunki akustyczne w tych pomieszczeniach;
4) na terenie 2RU ustala się nieprzekraczalną
linię zabudowy dla nowych budynków w odległości 8 m od granicy przyległej do pasa rezerwowanego pod przyszłą budowę drogi.
§ 23.1. Wyznacza się tereny rolnicze, w tym:
1) tereny rolnicze z dominacją trwałych użytków zielonych oznaczone na rysunku planu symbolem RZ;
2) tereny rolnicze z dominacją gruntów ornych
oznaczone na rysunku planu symbolem R;
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3) tereny rolnicze z dominacją gruntów ornych
rolnych, na których możliwa jest lokalizacja elektrowni wiatrowych, oznaczone na rysunku planu
symbolem Rw.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
ustala się następujące dopuszczenia i ograniczenia:
1) dopuszcza się:
a) utwardzanie dróg rolniczych na potrzeby
transportu rolnego oraz budowy i obsługi elektrowni wiatrowych,
b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej, o których mowa w rozdziale 7,
c) urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe,
d) na ciekach wodnych - budowle do ochrony
przeciwpowodziowej i inne regulacyjne,
e) na terenach R - lokalizację wiat do składowania płodów rolnych;
2) wyklucza się lokalizację budynków.
3. Dla terenów Rw ustala się dodatkowo następujące zasady zagospodarowania i zabudowy:
1) moc pojedynczych elektrowni wiatrowych –
do 2,5 MW;
2) wysokość elektrowni wiatrowych wraz ze
skrzydłem - do 170 m, mierząc od naturalnego
poziomu terenu;
3) zaleca się jeden typ turbin; dopuszcza się
różne typy pod warunkiem zbliżonych parametrów konstrukcyjnych;
4) kolorystyka turbin – jasno-szara nie kontrastująca z otoczeniem; dopuszcza się ciemniejsze
odcienie zieleni i szarości przy podstawie do wysokości 40 m oraz kontrastowe pasy na skrzydłach;
5) wyklucza się wykorzystywanie konstrukcji
elektrowni wiatrowych jako nośnika reklam,
z wyjątkiem oznaczeń graficznych (logo) producenta urządzeń i właściciela elektrowni;
6) w celu zabezpieczenia ruchu statków powietrznych turbiny należy oświetlić, oznakować
i zgłosić ich lokalizację przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) przy każdej elektrowni dopuszcza się:
a) plac montażowo-eksploatacyjny o powierzchni nie większej niż 0,15 ha,
b) dojazd o szerokości 4-5 m,
przy czym łączna powierzchnia terenu zajętego
przez jedną elektrownię wiatrową wraz z dojazdem nie może przekroczyć 0,45 ha.
4. Dla rezerw terenowych pod drogi stosuje
się ustalenia § 19 ust. 5.
§ 24.1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, obejmujące
istniejące zbiorowiska leśne.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1,
ustala się zachowanie dotychczasowego przezna-
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czenia z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń związanych z gospodarką leśną.
§ 25.1. Wyznacza się tereny planowanych zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolem
ZLp, obejmujące grunty rolne do zalesienia.
2. Do zalesień należy wykorzystywać gatunki
drzew zgodnie z warunkami siedliskowymi i składem gatunkowym roślinności potencjalnej.
Rozdział 2
Tereny komunikacji
§ 26.1. Wyznacza się teren drogi publicznej
oznaczony na rysunku planu symbolem KDG(K) –
odcinek drogi krajowej nr 45.
2. Teren KDG przeznacza się pod drogę klasy
głównej.
3. Dla drogi, o której mowa w ust. 1 ustala
się:
1) szerokość pasa drogowego – bez zmian;
2) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu.
§ 27.1. Wyznacza się teren drogi publicznej
oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ(W) –
odcinek drogi wojewódzkiej nr 421.
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza
się pod drogę klasy zbiorczej.
3. Dla drogi, o której mowa w ust. 1 ustala
się:
1) szerokość w liniach rozgraniczających – bez
zmian;
2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu.
§ 28.1. Wyznacza się tereny dróg publicznych
oznaczone na rysunku planu symbolami KDL(P),
KDL(G), obejmujące:
1) odcinek drogi powiatowej nr 1421 O;
2) odcinek drogi powiatowej nr 1406 O;
3) odcinek drogi gminnej nr 108 333 O.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się pod drogi publiczne klasy lokalnej.
3. Dla dróg, o których mowa w ust. 1 ustala
się:
1) szerokość w liniach rozgraniczających – bez
zmian;
2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu.
§ 29.1. Wyznacza się teren drogi gminnej
oznaczony na rysunku planu symbolem KDD(G).
2. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się pod drogę klasy dojazdowej.
3. Dla drogi, o której mowa w ust. 1 ustala
się:
1) szerokość w liniach rozgraniczających – bez
zmian;
2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu.
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DZIAŁ III
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 30. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustala się stawkę procentową,
o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy,
w wysokości 0%.
§ 31.1. Do czasu zagospodarowania terenów
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały obowiązuje dotychczasowy sposób ich zagospodarowania i użytkowania.
2. Dopuszcza się czasowe zajęcie gruntów
rolnych wzdłuż dróg rolniczych i w rejonie sytuowania elektrowni wiatrowych na potrzeby
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transportowe i techniczne związane z ich budową
pod warunkiem:
1) zabezpieczenia przed możliwością zanieczyszczenia wód gruntowych i gleb;
2) przywrócenia do stanu pierwotnego po zakończeniu budowy.
§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminny Polska Cerekiew.
§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kołeczko
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/209/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/209/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22 września 2010 r.
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do uchwały Nr XXXII/209/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22 września 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXII/209/2010
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 22 września 2010 r.
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zm.), Rada Gminy w Polskiej Cerekwi rozstrzyga,
jak następuje:
Odrzuca się uwagę firmy Energetyka Polska
Sp. o.o. wniesioną pismem z dnia 23.07.2010 r.,
o przeprowadzenie procedury zmiany ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew, w wyniku
której na działkach nr 1507, 1193, 1213, 1192
możliwa będzie lokalizacja farmy wiatrowej składającej się z 9 turbin wiatrowych, w części dotyczącej działki nr 1507. (Na pozostałych działkach
projekt planu przewiduje możliwość lokalizacji
elektrowni wiatrowych).

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie
niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
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UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2010
RADY GMINY ŚWIERCZÓW
z dnia 23 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. , 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz.
857) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 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 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, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675), Rada Gminy w Świerczowie uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „organizacjami”.
§ 2.1. Konsultacje przeprowadza się w celu
poznania opinii organizacji.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach
są działające na terenie Gminy Świerczów organizacje.
§ 3.1. Wójt Gminy zobowiązany jest do przedłożenia organizacjom projektów aktów prawa
miejscowego określonego w § 1.
2. Bez względu na przesłanie organizacjom projektu aktu prawa miejscowego, projekt jest zamieszczany na stronie internetowej www.bip.swierczow.pl
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3. Organizacje wypowiadają się w sprawie
przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od
dnia jego doręczenia.
4. Opinie organizacji złożone z uchybieniem
terminu określonego w ust. 3 nie będą uwzględniane w toku procedury uchwałodawczej nad
konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.

Poz. 1460

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Roman Żołnowski

§ 4.1. Z przeprowadzonych konsultacji osoba
odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza
sprawozdanie.
2. Informacje z przeprowadzonych konsultacji
Wójt przedstawia Radzie Gminy.
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