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§ 3.ńŁ O”Jata wnoszona jest ”rzez rodziców 
(”rawnych o”iekunów) w terminie do 5 dnia kaw-
dego miesiąca, nastę”ującego ”o miesiącu korzy-

stania ze `wiadczeL o”iekuLczo - wychowaw-

czych, o których mowa w § 2 ust. 1, z zastrze-

weniem ustŁ 2Ł 
2Ł W miesiącu grudniu o”Jata jest wnoszona  

w miesiącu korzystania ze `wiadczeL o”iekuLczo-

wychowawczych, o których mowa w ust. 1 -  

w terminie do dnia 24 grudnia. 

3Ł Jeweli terminy wnoszenia o”Jat o których 
mowa w ust. 1 i 2 wy”adają w dniu wolnym od 

”racy, o”Jatę wnosi się w pierwszym dniu robo-

czym nastę”ującym ”o dniu wolnymŁ 
4Ł O”Jata ”odlega zmniejszeniu ”ro”orcjonalnie 

do liczby dni powszednich, w których w danym 

miesiącu dziecko nie uczęszcza do ”rzedszkola  
i nie korzystaJo ze `wiadczeLŁ Nieobecno`ć dziec-

ka jest odnotowywana na podstawie dziennika 

zajęć ”rzedszkolaŁ 

5Ł O”Jata nie obejmuje kosztów wywywienia 
oraz kosztów zajęć dodatkowych, ”rowadzonych 
na wyczenie rodziców ”rzez inne niw ”rzedszkole 
podmioty. 

 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy PakosJawiceŁ 
 

§ 5. Traci moc uchwaJa Nr IVłń9łŃ6 Rady 
Gminy PakosJawice z dnia 28 grudnia 2006 r.  

w s”rawie ustalenia zasad od”Jatno`ci za korzy-

stanie z ”lacówek wychowania ”rzedszkolnegoŁ 
 

§ 6. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiego, i ma zastosowa-

nie od miesiąca nastę”ującego ”o miesiącu wej-

`cia uchwaJy w wycieŁ 
 

 Przewodniczący Rady  
Piotr Lichwa 
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UCHWAIA NR IIIł13ł2010 

 RADY MIEJSKIEJ W WOICźYNIś 

 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna, 

uchwalonego uchwaJą Rady Miejskiej w WoJczynie Nr XXXIXł270ł2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

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

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

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

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

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

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  

Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,  

Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 20,  

ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

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

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

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

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

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, 

poz. 871) art. 51 ust. 1 ustawy z dna 3 ”audzier-

nika 2008 r. o udostę”nianiu informacji o `rodo-

wisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa  
w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJy-

wania na `rodowisko (ŚzŁ UŁ Nr ń99, ”ozŁ ń227, 
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, 

Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 

Nr 28, poz. ń45) oraz uchwaJy Rady Miejskiej  

w WoJczynie Nr XXVIł212/2009 z dnia 19 lutego 

2009 r. o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi Wierzbica Górna, - po stwierdze-

niu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
WoJczyn, zatwierdzonego uchwaJą Rady Miejskiej  
w WoJczynie Nr XXVIłń63ł97 z dnia 27 czerwca 

1997 r., - uchwala się co nastę”uje:  
 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica 

Górna zatwierdzonego uchwaJą Rady Miejskiej  
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w WoJczynie Nr XXXIXł27Ńł2ŃŃ2 z dnia 25 kwiet-

nia 2002 r. - w zakresie: 

1) czę`ci terenu o powierzchni ok. 0,10 ha, 

”oJowonego w `rodkowym rejonie wsi, w sąsiedz-

twie linii kolejowej Nr ń43 Kalety WrocJaw i za-

budowy wielorodzinnej, oznaczonego w obowią-
zującym miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
przestrzennego symbolem ZI, z przeznaczeniem 

”od zieleL izolacyjną, - stanowiącego czę`ć dziaJ-
ki o numerze ewidencji geodezyjnej ｦ 254/18 W 

zmianie ”lanu ”rzedmiotowy teren ”rzeznacza się 
”od zabudowę usJugową z przeznaczeniem na 

handel i gastronomię i oznacza symbolem U/HG 

2) czę`ci terenu o powierzchni ok. 0,30 ha po-

Jowonego w ”oJudniowej czę`ci wsi w otoczeniu 

zabudowy mieszkaniowej, - oznaczonego w obo-

wiązującym miejscowym ”lanie zagos”odarowa-

nia przestrzennego symbolem US ｦ z przeznacze-

niem ”od usJugi s”ortowo ｦ rekreacyjne, - sta-

nowiącego czę`ć dziaJki o numerze ewidencji 

geodezyjnej 98/7. W zmianie planu przedmiotowy 

teren przeznacza się ”od zabudowę mieszkanio-

wą i oznacza symbolem MN. 

 

§ 2. Integralną czę`ć uchwaJy stanowią za-

Jączniki: 
1) rysunek zmiany planu Nr 1 dla terenu ozna-

czonego symbolem U/HG, w skali 1:2000 przyję-
tej zgodnie z uchwaJą Rady Miejskiej w WoJczynie 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia zmiany ”lanu,  
- stanowiący źaJącznik Nr ń, 

2) rysunek zmiany planu Nr 2 dla terenu ozna-

czonego symbolem MN w skali ń:2ŃŃŃ ”rzyjętej 
zgodnie z uchwaJą Rady Miejskiej w WoJczynie  
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia zmiany ”lanu,  
- stanowiący źaJącznik Nr 2, 

3) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

zgJoszonych do zmiany ”lanu ｦ źaJącznik Nr 3, 

4) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewących do zadaL wJasnych gmi-

ny, wynikających z ustaleL zmiany ”lanu, - Za-

Jącznik Nr 4. 

 

§ 3.ńŁ źadaniem zmiany ”lanu jest okre`lenie 
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania tere-

nów objętych zmianą ”lanuŁ 
2. Zakres problemowy zmiany planu oparty na 

wymogach okre`lonych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym ｦ obejmuje: 

1) ”rzeznaczenie terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami lite-

rowymi, 

2) zasady zabudowy, zagospodarowania  

i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, okre`lone 
przez parametry i wskauniki urbanistyczno - archi-

tektoniczne, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów, wskauniki intensywno`ci zabudowy, 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego, 

4) zasady obsJugi komunikacyjnej i wy”osawe-

nia w infrastrukturę techniczną, 
5) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których 

ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

3Ł Na terenach objętych zmianą ”lanu nie wy-

stę”ują ”ozostaJe ”ozycje wymienione w art. 15 

ustawy, - w związku z czym nie zostaJy objęte 
ustaleniami zmiany planu. 

 

§ 4. Obowiązującymi ustaleniami na rysun-

kach zmiany ”lanu są: 
1) granice terenów objętych zmianą ”lanu, 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu oraz symbole literowe okre`lające ”rze-

znaczenie terenu, 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

4) ustalenia obowiązującego ”lanu miejscowe-

go na obszarach stykowych z terenami objętymi 
zmianą ”lanu. 

 

§ 5.ńŁ Na terenach objętych zmianą ”lanu wy-

stę”ują uwytki rolne klasy IV i V o powierzchni 

Jącznej okŁ Ń,4Ń haŁ W trybie obowiązujących 
”rze”isów nie zachodzi ”otrzeba uzyskania zgody 
na zmianę ”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. 

2Ł Teren ujęty na rysunku Nr ń stanowi wJa-

sno`ć ”rywatną, - teren ujęty na rysunku Nr 2 

stanowi wJasno`ć PaLstwowej Agencji RolnejŁ 
 

§ 6. Tre`ć uchwaJy ujęta zostaJa w czterech 

rozdziaJach: 
1) RozdziaJ ń - Prze”isy ogólne, 

2) RozdziaJ 2 - Ustalenia szczegóJowe doty-

czące ”rzeznaczenia i zagos”odarowania terenów 
oraz ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, 

3) RozdziaJ 3 - Ustalenia z zakresu ochrony 

`rodowiska, obsJugi komunikacyjnej i infrastruktu-

ry technicznej, 

4) RozdziaJ 4 - Prze”isy koLcoweŁ 
 

§ 7.ńŁ Przyjęte w uchwale ”ojęcia, nazwy  
i okre`lenia nalewy rozumieć nastę”ująco: 

1) teren ｦ obszar funkcjonalny wyznaczony  

w zmianie ”lanu liniami rozgraniczającymi, 
2) przeznaczenie podstawowe lub funkcja 

podstawowa ｦ ”rzeznaczenie które ”rzewawa na 
terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, 
oznaczone symbolem literowym, 

3) urządzenia towarzyszące ｦ zagospodaro-

wanie towarzyszące funkcji ”odstawowej, jak 
zaplecze parkingowo-garawowe, obiekty gos”o-

darcze związane z ”odstawowa funkcją terenu, 
4) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 

budynek mieszkalny jednorodzinny, lub zes”óJ 
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budynków, wolnostojący lub bliuniaczy, zawiera-

jący nie więcej niw cztery mieszkania, 
5) usJugi nieuciąwliwe - usJugi nie zaliczone do 

”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko, których uciąwliwo`ć mierzona 
zgodnie z ”rze”isami szczególnymi nie ”rzekracza 
swym zasięgiem granic ”rzeznaczenia terenuŁ 

6) linia rozgraniczająca obowiązująca - linia 

oznaczająca granice obowiązującego ”rzeznacze-

nia terenu, 

7) linia zabudowy nieprzekraczalna - linia za-

mykająca obszar, na którym do”uszcza się wzno-

szenie budynków i budowli nadziemnych, nie 

będących liniami ”rzesyJowymi, sieciami uzbroje-

nia terenu i związanymi z nimi urządzeniamiŁ Pod-

stawę odniesienia stanowi obrys zewnętrzny rzu-

tu budynku, Jącznie z trwale związanymi elemen-

tami, jak schody, werandy, przedsionki, podcie-

nie, arkady, kolumny itp. 

8) powierzchnia zabudowy -powierzchnia zaję-
ta ”rzez wszystkie budynki na terenie objętym 
liniami rozgraniczającymi, 

9) wskaunik intensywno`ci zabudowy - stosu-

nek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu 

wyrawony ”rocentowo, 
10) powierzchnia biologicznie czynna - grunt 

rodzimy ”okryty ro`linno`cią oraz wody ”o-

wierzchniowe w postaci oczek wodnych, 

11) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć mierzona 
od poziomu terenu w najniwszym ”unkcie obrysu 
budynku ｦ do kalenicy lub najwywszego ”unktu 
na pokryciu kubatury budynku, liczona bez komi-

nów, masztów i anten. 

2Ł Pojęcia nie zdefiniowane w uchwale nalewy 
rozumieć zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 

 

§ 8. Na terenach objętych zmianą ”lanu ustala 
się nastę”ujące formy ”rzeznaczenia terenu ozna-

czone na rysunkach odrębnymi symbolami litero-

wymi: 

1) U/HG ｦ teren zabudowy usJugowej z prze-

znaczeniem na handel i gastronomię, - przedsta-

wiony na rysunku Nr 1, 

2) MN - teren zabudowy mieszkaniowej, jed-

norodzinnej przedstawiony na rysunku Nr 2. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe dotyczące przeznacze-

nia, sposobu zagospodarowania oraz parametrów 
i wskauników ksztaJtowania zabudowy 

§ 9.1. Na terenie oznaczonym na rysunku 

zmiany planu symbolem U/HG ustala się nastę”u-

jące warunki i zasady okre`lające ”rzeznaczenie 

terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

usJugowa, z przeznaczeniem na handel i gastro-

nomię, 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: - urządzenia 
towarzyszące funkcji ”odstawowej o charakterze 

gospodarczym i maJej architektury, 

3) do”uszcza się, jako uzu”eJnienie ”rzezna-

czenia terenu - inne usJugi nieuciąwliweŁ 
2Ł Ustala się nastę”ujące obowiązujące wskau-

niki urbanistyczno-architektoniczne: 

1) wskaunik intensywno`ci zabudowy  
      - maksimum 60 % 

2) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej  
         - minimum 20% 

3) linia zabudowy nieprzekraczalna: 

a) od granicy terenów kolejowych 

        ｦ minimum 10 m 

b) od drogi klasy D - 6,Ń m licząc od linii roz-

graniczającej drogę ”rzyjętą z ustaleL obowiązu-

jącego ”lanu miejscowego 

4) wysoko`ć zabudowy: 
a) zabudowa podstawowa - do 12 m - maksi-

mum dwie kondygnacje ”lus ”oddasze uwytkowe, 
b) zabudowa towarzysząca - do 3 m 

5) geometria dachów: 
a) zabudowa podstawowa - wskazane dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 

”oJaci 35 ｦ 45°, kryte dachówką lub materiaJem 
ceramicznym o podobnej fakturze i estetyce. Do-

”uszcza się indywidualne rozwiązania konstrukcji 
dachu od”owiadające funkcji obiektu, s”eJniające 
wysokie walory estetyczne, 

b) zabudowa towarzysząca - ksztaJt i pokrycie 

dachów dostosowane do funkcji i otoczenia. 

6) miejsca parkingowe ｦ w ilo`ci ń miejsce na 

35 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug ”lus ń miej-

sce w przypadku usytuowania mieszkania. 

7) Nasadzenia drzew i krzewów od strony te-

renów kolejowych wymaga zachowania minimal-

nej odlegJo`ci 2Ń m od osi najbliwszego toru. 

3Ł źakazuje się: 
1) lokalizacji inwestycji mogących znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko, 
2) od”rowadzania `cieków bytowych bez”o-

`rednio do ziemi, 
3) zagospodarowania terenu w s”osób uciąw-

liwy dla terenów sąsiednich w zakresie haJasu, 
”rzykrych za”achów, s”Jywu wód o”adowych  
i uciąwliwej obsJugi trans”ortowej, 

4) zagos”odarowania terenu graniczącego  
z terenami kolejowymi w s”osób niezgodny  
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi, 

5) lokalizacji no`ników reklamowych niezwią-
zanych z funkcją terenuŁ 

 

§ 10.1. Na terenie oznaczonym na rysunku 

zmiany planu symbolem MN ustala się nastę”ują-
ce warunki i zasady okre`lające ”rzeznaczenie 
terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, 
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2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - urządzenia 
towarzyszące funkcji ”odstawowej o charakterze 

gospodarczym i maJej architektury, 
3) do”uszcza się lokalizację usJug nieuciąwli-

wych, stanowiących nie więcej niw 3Ń % ”o-

wierzchni uwytkowej budynku mieszkalnego, 
4) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki bu-

dowlane na okre`lonych niwej warunkach: 
a) bez”o`redni dostę” kawdej dziaJki do drogi 

publicznej, 

b) minimalna wielko`ć dziaJki budowlanej  
       - 800,0 m2 

c) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 18,0 m. 

2Ł Ustala się nastę”ujące, obowiązujące na 
kawdej dziaJce wskauniki urbanistyczno ｦ archi-

tektoniczne: 

1) wskaunik intensywno`ci zabudowy - mak-

simum 0,35, 

2) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - 

minimum 3Ń % ”owierzchni caJej dziaJki, 
3) linia zabudowy wg oznaczeL na rysunku 

zmiany planu- minimum 10,0 m od linii rozgrani-

czającej drogę klasy L obowiązującą na ”odstawie 
ustaleL ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
wsi Wierzbica Górna, 

4) wysoko`ć zabudowy ｦ do 9,0 m - maksy-

malnie dwie kondygnacje Jącznie z poddaszem, 

5) geometria dachów budynków mieszkalnych 
- dachy strome, o nachyleniu ”oJaci 35 - 45° 
kryte dachówką, 

6) miejsca parkingowe - 1 miejsce na 1 miesz-

kanie plus 1 miejsce w ”rzy”adku wystę”owania 
usJugŁ 

3Ł źakazuje się: 
1) lokalizacji inwestycji mogących znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko, 
2) od”rowadzania bez”o`rednio do ziemi `cie-

ków bytowych, 
3) zagospodarowania terenu w s”osób uciąw-

liwy dla dziaJek sąsiednich, w zakresie haJasu, 
”rzykrych za”achów, s”Jywu wód o”adowych  
i obsJugi trans”ortowej, 

4) budowy ogrodzeL z monolitycznych prefa-

brykatów betonowych, bez ”rze`witówŁ 
 

RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska, ob-

sJugi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej 

§ 11. źasady ochrony `rodowiska i dóbr kultury 

1. Ochrona przyrody i krajobrazu. Na terenach 

objętych zmianą ”lanu, ani w ich bliskim otocze-

niu nie wystę”ują obszary ”odlegające ochronie 
”rawnejŁ PoJowenie terenów w obszarze zainwe-

stowanym wsi wskazuje na ”otrzebę zachowania 
lokalnych walorów krajobrazowych ”o”rzez niskie 
wskauniki intensywno`ci zabudowy, ograniczenie 
wysoko`ci zabudowy i wysoki udziaJ terenów 
biologicznie czynnych. Ustalenia w tym zakresie 

zawierają warunki i zasady zagospodarowania 

okre`lone w § 9 i § ńŃ niniejszej uchwaJyŁ 
2Ł Ochrona wód ”odziemnych. 

1) źakazuje się wszelkich form zagos”odaro-

wania, które mogJyby ”owodować zanieczysz-

czenie wód ”odziemnychŁ 
2) _cieki bytowe i zanieczyszczone wody opa-

dowe winny być od”rowadzane do sieci kanaliza-

cyjnej. 

3Ł Ochrona czysto`ci ”owietrzaŁ 
1) źakazuje się wszelkich form zagos”odaro-

wania, które mogJyby ”owodować ”onadnorma-

tywne zanieczyszczenie powietrza. 

2) Systemy grzewcze winny s”eJniać wysokie 
standardy ekologiczne w zakresie stosowanych 

urządzeL i rodzaju paliw. 

4Ł Ochrona ”rzed nadmiernym haJasemŁ 
1) Na terenach objętych zmianą ”lanu obowią-

zują do”uszczalne normy haJasu dla terenów 
mieszkaniowych i usJug nie”ublicznych - okre`lo-

ne w ”rze”isach szczególnychŁ 
2) Na terenie oznaczonym symbolem U/HG, 

”oJowonym w sąsiedztwie terenów linii kolejowej 
Nr 143 - nalewy liczyć się z wystę”ującym dorau-
nie haJasem ”onadnormatywnym. 

5. Ochrona przed promieniowaniem niejonizu-

jącymŁ Nie ”rzewiduje się lokalizacji urządzeL  
i instalacji ”owodujących ”onadnormatywne war-

to`ci ”romieniowaniaŁ 
6Ł Gos”odarka od”adamiŁ Obowiązuje nakaz 

gromadzenia i segregowania od”adów na miej-

scu, a nastę”nie wywóz na warunkach i zasadach 

obowiązujących we wsiŁ 
7Ł Ochrona warto`ci kulturowychŁ 
1) Na terenach objętych zmianą ”lanu nie wy-

stę”ują obiekty wymagające ochrony ”rawnejŁ 
Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych znale-

ziska archeologiczne podlegają ochronie i wyma-

gają niezwJocznego zawiadomienia wJa`ciwe 
sJuwby konserwatorskieŁ 

2) W przypadku odkrycia w trakcie prac ziem-

nych ko”alnych szczątków ro`lin lub zwierząt  
- na inwestorze ciąwy obowiązek niezwJocznego 
powiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

_rodowiskaŁ 
 

§ 12. źasady obsJugi komunikacyjnej. 
ńŁ ObsJugę komunikacyjną i wjazd na teren ozna-

czony symbolem UłHG ustala się od strony istnieją-
cej ”oza granicami objętymi zmianą ”lanu drogi ”u-

blicznej zakwalifikowanej w miejscowym planie za-

gospodarowania przestrzennego do klasy D, - we-

dJug oznaczenia na rysunku zmiany ”lanuŁ 
2Ł ObsJugę komunikacyjną i wjazd na teren 

oznaczony symbolem MN ustala się od strony 
istniejącej ”oza granicami objętymi zmianą ”lanu 
drogi publicznej - zakwalifikowanej w miejsco-

wym planie zagospodarowania przestrzennego 
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wsi Wierzbica Górna do klasy L - wedJug ozna-

czenia na rysunku zmiany planu 

3. Zabezpieczenie miejsc parkingowych obo-

wiązuje wedJug ustaleL zawartych w § 9 i 10 

uchwaJyŁ 
 

§ 13. źasady wyposawenia w infrastrukturę 
techniczną 

1. Zaopatrzenie w wodę ｦ z wodociągu wiej-

skiego na warunkach okre`lonych ”rzez dys”o-

nenta sieci. 

2Ł Od”rowadzenie `cieków bytowych i zanie-

czyszczonych wód o”adowych - do wiejskiej sieci 

kanalizacyjnej, a nastę”nie do oczyszczalni `cie-

ków - na zasadach okre`lonych w planach kanali-

zacji wsi Wierzbica GórnaŁ 
3. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istnie-

jącej sieci energetycznej, na warunkach okre`lo-

nych przez dysponenta sieci. 

4. Zaopatrzenie w cie”Jo grzewcze - z wJa-

snych wysokos”rawnych urządzeL o”artych na 
paliwach o niskiej emisji ”yJów i gazówŁ 

5. Zaopatrzenie w gaz sieciowy - docelowo, 

na warunkach dostę”nych we wsiŁ 
6. Telekomunikacja - na warunkach uzgodnio-

nych z operatorami. 

7. Gospodarka odpadami - gromadzenie i se-

gregowanie na wJasnym terenie oraz wywóz na 
ogólnych zasadach obowiązujących we wsiŁ 

8Ł Ochrona ”rzeciw”owarowa - na obydwu te-

renach objętych zmianą ”lanu nalewy stosownie 
do potrzeb i obowiązujących ”rze”isów szczegól-

nych - za”ewnić drogi ”owarowe i dostęp do hy-

drantówŁ 
 

RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 14. źasady podziaJu i scalania nieruchomo`ci 
ńŁ W ”rzyjętych rozwiązaniach ”rzestrzennych 

nie zachodzi ”otrzeba dokonywania ”odziaJu z urzę-
du. 

2. W podziale terenu oznaczonego symbolem 

MN na dziaJki budowlane obowiązują ustalenia 
zawarte w § ńŃ uchwaJyŁ 

§ 15. Na podstawie art. 36 stawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu ”rzestrzennym, ustala się stawki ”rocen-

towe w stosunku do wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci sJuwące naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
uiszczanej ”rzez wJa`ciciela nieruchomo`ci w przy-

padku jej zbycia w ciągu 5-ciu lat od dnia, 

w którym ustalenia ”lanu staJy się obowiązujące: 
1) dla terenu oznaczonego symbolem U/HG  

            - 20 % 

2) dla terenu oznaczonego symbolem MN - 0%. 

 

§ 16. Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale, - 

tereny objęte zmianą ”lanu ”ozostają w uwytko-

waniu dotychczasowym. 

 

§ 17. W sprawach nie uregulowanych ustale-

niami niniejszej uchwaJy obowiązują ”rze”isy 
ustaw szczególnych. 

 

§ 18. Tracą moc na terenach objętych zmianą 
planu ustalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzennego wsi Wierzbica Górna za-

twierdzonego uchwaJą Rady Miejskiej w WoJczy-

nie Nr XXXIX/270/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. 

 

§ 19. UchwaJa ”odlega o”ublikowaniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa O”olskiego i na 

stronie internetowej gminy WoJczynŁ 
 

§ 20. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi WoJczynaŁ 
 

§ 21. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
3Ń dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  
Waldemar Antkowiak 
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źaJącznik nr ń 

do uchwaJy nr IIIłń3ł2ŃńŃ 

Rady Miejskiej w WoJczynie 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

Rysunek 1 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr IIIłń3ł2ŃńŃ 

Rady Miejskiej w WoJczynie 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

Rysunek 2 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr IIIłń3ł2ŃńŃ 

Rady Miejskiej w WoJczynie 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

zgJoszonych do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Wierzbica Górna, w czasie wyJowenia do ”ublicz-

nego wgląduŁ  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym - stwierdzam, ze do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi Wierzbica Górna, wyJowonego do 
”ublicznego wglądu w dniach od 8.09. 2010 r. 

do 8.10. 2010 r. oraz w okresie 14 dni od dnia 

zakoLczenia okresu wyJowenia nie wniesiono wad-

nych uwag. 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy nr IIIłń3ł2ŃńŃ 

Rady Miejskiej w WoJczynie 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasa-

dach finansowania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy - dotyczących ”rojektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Wierzbica Górna.  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym - stwierdzam, we zawarte w projekcie 

rozwiązania i ustalenia nie ”rzewidują realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nalewących do zadaL wJasnych gminyŁ 
152
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UCHWAIA NR IVł20ł2011 

 RADY MIEJSKIEJ W WOICźYNIś 

 

 z dnia 26 stycznia 2011 r. 

  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 

220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 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 i 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,  

i Nr 181, poz. 1337 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 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675) i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami  

z 2007 r. Dz. U. Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 

1381 z 2008 r. Dz. U. Nr 54 poz. 326, Nr 218 

poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Dz. U. 

Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 

poz. 1323, z 2010 r. Dz. U. Nr 106 poz. 675,  

Nr ń52 ”ozŁ ńŃń8) ”o zasięgnięciu o”inii źarządu 
Powiatu Kluczborskiego Rada Miejska w WoJczy-

nie uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. Śrogę ”oJowoną na terenie Gminy WoJ-
czyn na dziaJkach nr 2ńł2, ń5ł3, ń4łń (zgodnie  
z zaJącznikiem mapowym) w GieraJcicach zalicza 
się do kategorii dróg gminnychŁ 

 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi WoJczynaŁ 
 

§ 3. UchwaJa ”odlega ”ublikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiego, wchodzi 
w wycie z u”Jywem ń4 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 

 Przewodniczący Rady  
Waldemar Antkowiak 

  


