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poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 

668, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) 

oraz § 2 roz”orządzenia Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 

1998 r. w sprawie zasad i warunków wyJa”ywa-

nia bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r.  

Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiato-

wym Lekarzem Weterynarii w Nysie oraz po za-

sięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwie-

rzętami w Opolu, Rada Miejska w Paczkowie 

uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1. W uchwale nr VIII/51/2011 r. Rady Miej-

skiej w Paczkowie z dnia 31 maja 2011 r.  

w sprawie wyJa”ywania bezdomnych zwierząt na 

terenie Gminy Paczków § 2 otrzymuje brzmienie:  

ｭ§ 2. Za zwierzęta bezdomne uwawa się zwie-

rzęta w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 

z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z ”óun. zm.)ｬ. 
 

§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Gminy Paczków. 
 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

ZdzisJaw Kazimierz Michael 
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UCHWAIA NR VI/32/11 

RADY GMINY TUIOWICś 

 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy TuJowice  

we wsi TuJowice obejmującego teren ”rzemysJu i skJadów w rejonie ul. PrzemysJowej i Porcelitowej. 

 

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 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 

oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,  

Nr 40, poz. 230) oraz art. 20 ust. 1 w związku  

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003. 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,  

z 2011 r. Nr 32, poz. 159) po stwierdzeniu zgod-

no`ci z usta-leniami Studium uwarunkowaL i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy 

TuJowice, Rada Gminy w TuJowicach uchwala, co 

nastę”uje:  
 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy TuJowi-

ce we wsi TuJowice obejmującego teren przemy-

sJu i skJadów w rejonie ul. PrzemysJowej i Porceli-

towej w granicach okre`lonych na rysunku zmia-

ny planu. 

 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy TuJowice we wsi 

TuJowice obejmującego teren ”rzemysJu i skJa-

dów w rejonie ul. PrzemysJowej i Porcelitowej, 

skJada się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawarte-

go w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1 : 1000, stanowiącego zaJącznik nr 1 do niniej-

szej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz za-sadach ich finansowania sta-

nowiącego zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu zmiany planu, stanowiącego 

zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy. 
 

ŚZIAI I 

PRZEPISY OGÓLNś 

 

§ 3. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy TuJowice we wsi 
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TuJowice obejmującego teren ”rzemysJu i skJa-

dów w rejonie ul. PrzemysJowej i Porcelitowej 

polega na korekcie ustaleL szczegóJowych dla 

terenu 25 P,S. Rysunek zmiany planu oraz usta-

lenia dla terenu 24 EG, 23 ZI, 25a WW, 25b U, 

ZI, 03 KZ oraz 26 A,KP ”ozostają bez zmian. 

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleL zmiany planu są 

szczegóJowe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu obejmujące: 
1) korektę za”isów w zakresie ochrony i `ro-

dowiska zawartych w ustaleniach terenu 25 P,S. 

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się 

okre`lonych w planie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

czających tereny o równym przeznaczeniu lub 

równych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
3) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultury; 

4) zasad obsJugi w zakresie komunikacji dro-

gowej; 

5) zadaL dla realizacji celów publicznych. 

3. W ustaleniach zmiany planu odstę”uje się od 

ustalenia szczegóJowych zasad i warunków scalania 

nieruchomo`ci i ich ponownego ”odziaJu na dziaJki 
gruntu, ”oniewaw w niniejszej zmianie planu nie 

okre`lono obszarów (i ich granic) ”olegających sca-

leniu i ”odziaJowi przez gminę, zgodnie z ustawą  

o gospodarce nieruchomo`ciami. 
 

§ 5.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany planu są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako 

granica obowiązywania ustaleL zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol okre`lający zasadniczą funkcję terenu. 

2. PozostaJe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

ŚZIAI II 

USTALENIA SZCZśGÓIOWś 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 

ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz 

”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu. 

 

§ 6.1. W rozdziale 1 w § 9 uchwaJy Rady Gmi-

ny w TuJowicach Nr VIII/52/07 z dnia 30 sierpnia 

2007 r. w ustaleniach pkt 2 wyrazy ｭz wyklucze-

niem inwestycji zaliczanych do ”rzedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaJywać na `rodowisko dla 

których wymagane jest s”orządzenie stosownego 

raportu (za wyjątkiem inwestycji celu publicznego  

w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji)ｬ 

zastę”uje się wyrazami: ｭdo”uszcza się przedsię-
wzięcia mogące zawsze znacząco oddziaJywać na 

`rodowisko i ”rzedsięwzięcia mogące potencjalnie 

oddziaJywać na `rodowiskoｬ. 
2. W rozdziale 1 w § 9 uchwaJy Rady Gminy 

w TuJowicach Nr VIII/52/07 z dnia 30 sierpnia 

2007 r. w ustaleniach pkt 3 wyrazy ｭinwestycje 

zaliczone do ”rzedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko, dla których mowe 

być wymagane s”orządzenie stosownego rapor-

tuｬ zastę”uje się wyrazami: ｭ”rzedsięwzięcia 

mogące zawsze znacząco oddziaJywać na `rodo-

wisko i ”rzedsięwzięcia mogące potencjalnie od-

dziaJywać na `rodowisko. 

3. W rozdziale 1 w § 9 uchwaJy Rady Gminy 

w TuJowicach Nr VIII/52/07 z dnia 30 sierpnia 

2007 r. dopisuje się pkt 16 i 17 w brzmieniu: 

ｭ16) dopuszcza się inwestycje celu publiczne-

go z zakresu Jączno`ci publicznej, których lokali-

zacja odbywać się będzie na warunkach okre`lo-

nych w przepisach odrębnychｬ; 
17) nakazuje się wprowadzenie ochrony prze-

ciw”owarowej poprzez: 

a) zapewnienia zaopatrzenia ”rzeciw”owaro-

wego w wodę do zewnętrznego gaszenia ”owaru 

wedJug ”rze”isów odrębnych, 
b) zapewnienie mowliwo`ci intensywnego czer-

pania wody do celów przeciw”owarowych z hydran-

tów DN100 lub DN150 (w razie budowy sieci wo-

dociągowej o `rednicy nominalnej nie mniejszej niw 
DN250), 

c) zapewnienie dróg ”owarowych do obiektów 

wedJug ”rze”isów odrębnych. 
4. W Uchwale Rady Gminy w TuJowicach  

Nr VIII/52/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. po Roz-

dziale 1 dopisuje się RozdziaJ 2 w brzmieniu:  

ｭRozdziaJ 2  

Ustalenia dot. granic i s”osobów zagospoda-

rowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 

”rze”isów.  
 

ｭ§ 17a.1. Teren objęty zmianą planu ”oJowony 

jest w strefie ochrony ”o`redniej zewnętrznej 
ujęcia wód podziemnych TuJowic. Ustanowionej 

decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr O_. 
III/6210/77/98/bd z dnia 20.04.1998 r.  

2. W strefie ochronnej okre`lonej w ust. 1 na-

lewy ”rzestrzegać obowiązujących zakazów, na-

kazów i ograniczeL wynikających z ww. decyzji  

i ”rze”isów szczególnych.ｬ. 

 

ŚZIAI III 

PRZEPISY KOKCOWś 

 

§ 7. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy TuJowice we wsi TuJowice obejmującego 

teren ”rzemysJu i skJadów w rejonie ul. Przemy-
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sJowej i Porcelitowej uchwalonego UchwaJą  

Nr X/80/03 z dnia 23 ”audziernika 2003 r. ze 

zmianami uchwalonymi uchwaJą Rady Gminy  

w TuJowicach Nr VIII/51/07 z dnia 30 sierpnia 

2007 r. oraz Nr VIII/52/07 z dnia 30 sierpnia 

2007 r. w czę`ci objętej niniejszą zmianą planu. 

 

§ 8. Wykonanie uchwaJy powierza się Wójto-

wi Gminy TuJowice. 

§ 9. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w wycie po u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia. 
 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

MichaJ Szumega 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr VI/32/11 

Rady Gminy TuJowice 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy TuJowice we wsi TuJowice 

obejmującego teren ”rzemysJu i skJadów w rejonie 

ul. PrzemysJowej i Porcelitowej, inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 

wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

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

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

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

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

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 216 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

ze zm.) Rada Gminy w TuJowicach rozstrzyga, co 

nastę”uje:  
1. Na terenie objętym zmianą miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego gminy TuJo-

wice we wsi TuJowice obejmującego teren przemy-

sJu i skJadów w rejonie ul. PrzemysJowej i Porceli-

towej, nie przewiduje się realizacji nowych inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg, które 

nalewą do zadaL wJasnych gminy. 

2. W związku z brakiem zadaL wJasnych gmi-

ny na terenie objętym zmianą planu odstę”uje się 

od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania. 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr VI/32/11 

Rady Gminy TuJowice 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy TuJowice we wsi TuJowice 

obejmującego teren ”rzemysJu i skJadów w rejo-

nie ul. PrzemysJowej i Porcelitowej. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

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

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

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

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

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 216 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

ze zm.) Rada Gminy w TuJowicach rozstrzyga, co 

nastę”uje:  
Biorąc po uwagę stanowisko Wójta o niezgJo-

szeniu uwag do projektu zmiany planu wyJowone-

go do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się  

o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAIA NR VI/29/2011 

RADY GMINY W TURAWIE 

 

 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

  
w sprawie: ustalenia o”Jat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziaJach przedszkolnych 

przy szkoJach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa za zajęcia `wiadczone  

przez te przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku 

z art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 40 i 41 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.  

Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U.  

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

Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  

Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142,  

Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 

230), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze`nia 

1991 r. o systemie o`wiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572; Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 

1304; Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161,  

Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 

poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141,  

Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, 

poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104; 

Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 


