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UCHWAIA NR IIIłń3ł2Ń11 

 RAŚY GMINY CHRZĄSTOWICE 

 

 z dnia 12 stycznia 2011 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice 

 

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 oraz z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

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

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

1087 oraz 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 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, 

”ozŁ 1043) oraz uchwaJ Rady Gminy Chrząstowi-

ce: Nr XXVI/182/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

i Nr XXXVI/275/2010 z dnia 26 maja 2010 r. - 

po stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego Gminy Chrząstowice, ”rzyjętym 

uchwaJą Rady Gminy Chrząstowice Nr XXXVIIIł 
269ł2006 z dnia 29 sier”nia 2006 rŁ uchwala się 

co nastę”uje: 
 

§ 1Ł1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi Chrząsto-

wice, ”rzyjętego uchwaJą Rady Gminy Chrząsto-

wice Nr XIII/94/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 5 z 2004 r. poz. 98) 

zwanego dalej planem zmienianym. 

2Ł Zmiana, o której mowa w ustŁ 1 obejmuje: 
1) fragment rysunku planu, przedstawiony na 

ma”ie w skali 1:1000, będącej zaJącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwaJy; 

2) uzu”eJnienie tekstu ”lanu zmienianego,  
w zakresie ustalonym w § 6 niniejszej uchwaJyŁ 

 

§ 2Ł Integralną czę`ć niniejszej uchwaJy sta-

nowią zaJączniki: 
1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany planu  

w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad ich finansowania. 

 

§ 3Ł Celem regulacji zawartych w niniejszej 

uchwale jest uwzględnienie w ustaleniach ”lanu 
zamierzonej zabudowy usJugowej oraz związana  
z tym zmiana przebiegu drogi dojazdowej D1/2. 

 

§ 4Ł Przedmiotem zmiany planu jest korekta linii 

rozgraniczających i ”owiększenie o okŁ 0,16 ha 

terenu aktywizacji gospodarczej AG oraz odpo-

wiednia zmiana przebiegu drogi dojazdowej D1/2 

na odcinku ok. 120 m, kosztem terenu upraw 

rolnych, Jąk i ”astwisk RPŁ 
 

§ 5Ł Na terenach, o których mowa w § 4,  
z zastrzeweniem § 6, obowiązują nadal ustalenia 
”lanu dotyczące terenów AG, RP i Ś1ł2: 

1) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego; 

2) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagos”odarowania terenów, charakte-

rystyczne dla ”oszczególnych rodzajów zabudo-

wy, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, 
wskauniki zabudowy i geometria dachów; 

4) szczególne warunki zagos”odarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu; 
5) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów i obiektów ”odlegających ochronie, ustalo-

nych na ”odstawie ”rze”isów szczególnych; 
6) zasady realizacji systemów komunikacji i in-

frastruktury technicznej; 

7) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których 
ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

8) obja`nienia znaczeL nazw uwytych w ”lanieŁ 
 

§ 6Ł W § 4 ust. 5 zmienianego planu, doty-

czącym zasad zagos”odarowania i zabudowy na 
terenach aktywizacji gospodarczej AG, wprowa-

dza się dodatkowy ”unkt 4 o brzmieniu:  
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ｭ4Ł W ”rzy”adku lokalizacji lub rozbudowy na 
terenach AG stacji ”aliw ”Jynnych ustala się 
obowiązek s”eJnienia nastę”ujących wymagaL: 

1) ”odziemne zbiorniki ”aliw ”owinny być re-

alizowane jako wielo”Jaszczowe, umieszczone  
w wannie o ”ojemno`ci wystarczającej do awa-

ryjnego zatrzymania caJo`ci magazynowanego 
paliwa; 

2) wymagane jest zabezpieczenie przewodów, 
instalacji i urządzeL ”aliwowych ”rzed bez”o-

`rednim wyciekiem ”aliw do ziemi w razie nie-

szczelno`ci; 
3) ”owierzchnie ”laców, ”arkingów i dróg 

wewnętrznych nalewy uszczelnić i zabez”ieczyć 
”rzed s”Jywem wód o”adowych i rozto”owych 
na tereny ”rzylegJe; 

4) wymagana jest budowa wewnętrznej sieci 
kanalizacji deszczowo-”rzemysJowej z se”arato-

rami ”aliw i olejów ”rzed od”rowadzeniem `cie-

ków do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej; 
5) stacja ”aliw ”owinna ”osiadać system mo-

nitoringu wód ”odziemnych i ”owierzchniowych, 

wystę”ujących w jej otoczeniu; 
6) w realizacji ”rzedsięwzięć na terenach AG 

nalewy ”onadto uwzględnić, zgodnie z wymaga-

niami ”rze”isów o ochronie ”rzeciw”owarowej: 
a) ”otrzeby w zakresie dróg ”owarowych do 

obiektów, 
b) zao”atrzenie w wodę do gaszenia ”owaru, 
c) w razie budowy sieci wodociągowej o `red-

nicy nominalnej większej niw 250 mm za”ewnić 
mowliwo`ć intensywnego czer”ania wody do ce-

lów ”rzeciw”owarowych z hydrantówŁｬ. 

 

§ 7Ł W granicach zmiany ”lanu ”rzeznacza się 
na cele nierolnicze grunty rolne oznaczone  

w ewidencji jako grunty klasy IV i V, ”osiadające 
juw zgody na ”rzeznaczenie na cele nierolnicze 
uzyskane do wcze`niejszych ”lanów albo nie 
wymagające uzyskania takich zgód, zgodnie  

z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 22 lutego 

1995 rŁ o ochronie gruntów rolnych i le`nychŁ 
 

§ 8Ł Obowiązującymi ustaleniami zmiany ”lanu 
są: 

1) tre`ć niniejszej uchwaJy; 
2) oznaczenia na rysunku zmiany planu: 

a) granice zmiany planu, 

b) przeznaczenie terenów okre`lone od”o-

wiednimi symbolami literowymi, 

c) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, bądu równych zasadach zagos”odaro-

wania ｦ `ci`le okre`lone i orientacyjneŁ 
 

§ 9Ł W zakresie objętym niniejszą uchwaJą 
traci moc uchwaJa nr XIII/94/2003 z dnia  

15 grudnia 2003 rŁ Rady Gminy Chrząstowice  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego wsi Chrząstowice 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 5 z 2004 r. poz. 98). 

 

§ 10Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy ChrząstowiceŁ 
 

§ 11Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego oraz na 
stronach internetowych Gminy ChrząstowiceŁ 

 

§ 12Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiego. 

 

 Przewodniczący 
Rady Gminy  

Wilibald NiesJony 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr IIIł13ł2011 

Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 12 stycznia 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Chrząstowice w okre-

sie wyJowenia do ”ublicznego wglądu  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, 

poz. 717 ze zmŁ), Rada Gminy Chrząstowice, 
wobec braku uwag ｦ odstę”uje od rozstrzygnie-

cia w zakresie, o którym mowa w artŁ 20 ustŁ 1 
ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym. 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr IIIł13ł2011 

Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 12 stycznia 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących 
zadania wJasne gminy Chrząstowice, oraz zasad 

ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, ”ozŁ 717 ze zmŁ), w związku z artŁ 7 ustŁ 1 

pkt 2, 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ  
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) ｦ 

Rada Gminy Chrząstowice, ”rzyjmuje nastę”ujące 
rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowią-
cych zadania wJasne gminy Chrząstowice:  

 

1Ł Realizacje inwestycji nalewących do zadaL 
wJasnych Gminy Chrząstowice, w zakresie infra-

struktury technicznej w obszarze zmiany planu,  

w tym: zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elek-

tryczną, cie”Jo oraz od”rowadzanie `cieków i sieć 
telekomunikacyjną, uwzględniono w § 7 zmienia-

nego miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi Chrząstowice, ”rzyjętego uchwaJą 
Rady Gminy Chrząstowice Nr XIIIł94ł2003 z dnia 
15 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

Nr 5 z 2004 r. poz. 98) oraz odpowiednio w stra-

tegiach i planach inwestycyjnych Gminy Chrzą-
stowice. 

2Ł Śodatkową inwestycją z zakresu infrastruk-

tury technicznej, ujętą w zmianie ”lanu zagos”o-

darowania ”rzestrzennego wsi Chrząstowice  
i nalewącą do zadaL wJasnych Gminy Chrząstowi-

ce, jest budowa odcinka drogi gminnej klasy ｭŚｬ 
(dojazdowej) o dJugo`ci 120 mbŁ 

3Ł Ustala się nastę”ujące uródJa finansowania 
inwestycji okre`lonej w ”kt 2, zgodnie z ”rze”i-

sami o finansach publicznych: 

1) `rodki wJasne, fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej i inne fundusze rozwojowe; 

2) kredyty, ”owyczki ”referencyjneŁ 
4. Termin realizacji inwestycji drogowej, wy-

mienionej w ”unkcie 2 ustalony będzie wedJug 
wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Chrzą-
stowice.
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UCHWAIA NR IVŁ2ŃŁ2Ńń1 

 RADY GMINY DOMASZOWICE 

 

 z dnia 3 lutego 2011 r. 

  
w sprawie zmiany uchwaJy w sprawie okre`lenia wysoko`ci stawek w podatku od nieruchomo`ci  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  

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

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  

Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 

Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.  

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675,  

Nr 40, poz. 230) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 rŁ o ”odatkach i o”Jatach lokal-

nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, 

poz. 620), Rada Gminy Domaszowice uchwala:  


