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UCHWAIA NR Vł23ł2Ńńń 

 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

 

 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

  
zmieniającą uchwaJę sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkJadania na raty nalewno`ci 

pienięwnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Lewin Brzeski i jej jednostkom 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 

z ”óun. zm.1) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z ”óun. zm.2) Rada 

Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co nastę-
puje:  

 

§ 1. W uchwale Nr L/446/2010 Rady Miejskiej 

w Lewinie Brzeskim z dnia 28 ”audziernika  
2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania 

,odraczania lub rozkJadania na raty nalewno`ci 
”ienięwnych mających charakter cywilno”rawny, 
”rzy”adających gminie Lewin Brzeski i jej jed-

nostkom w § 4 uchwaJy dodaje ustę”y 2, 3, 4  
w brzmieniu: 

"2. Powywsze zasady mają zastosowanie do 
zobowiązaL ”rzedsiębiorców okre`lonych § 2 
ustę”ami 3 i 5 oraz ustę”em 2 niniejszej uchwaJy. 
                                            

1 źmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy 
ogJoszone w Śz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 

558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 

1271; 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 i 146; Nr 106, poz. 675. 
2 Zmiany w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, 

poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620 

3. Okre`leni w niniejszym § beneficjenci 
uchwaJy będący ”rzedsiębiorcami zobowiązani 
będą do ”rzedstawienia na wądanie wierzyciela  
i zgodnie z ”rze”isami obowiązującego ”rawa 
za`wiadczeL o ”omocy ｭde minimisｬ oraz innych 

informacji niezbędnych do udzielenia tej ”omocy 
w zakresie uregulowanym ”rze”isami obowiązu-

jącego ”rawa. 
4. Formularz informacji przedstawianych przez 

osoby ubiegające się o ”omoc ｭde minimisｬ od-

”owiada wzorowi formularza informacji okre`lonej 
w roz”orządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 mar-

ca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przed-

stawianych przez podmiot ubiegający się o ”o-

moc ｭde minimisｬ. 
 

§ 2. W ”ozostaJym zakresie uchwaJa z dnia  
28 ”audziernika 2010 roku nie ulega zmianom. 

 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Lewina Brzeskiego. 

 

§ 4. UchwaJa niniejsza ”odlega ogJoszeniu  
w Śzienniku Urzędowym Województwa O”ol-

skiego i wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od jej 
ogJoszenia. 

 

 Przewodniczący Rady  
Waldemar WJodek 
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UCHWAIA NR IIIłń6ł2Ń11 

 RADY GMINY LUBRZA 

 

 z dnia 26 stycznia 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (j.t. 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 152, poz. 

1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
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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 i Nr 157, poz. 

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

146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 ze zmianami 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  

i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 

124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804 i Nr 149, ”oz. 996), w związku  
z uchwaJą nr XX/146/09 Rady Gminy Lubrza  
z dnia 27 lutego 2009 r. w s”rawie ”rzystą”ienia 
do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Skrzypiec, po stwierdzeniu 

zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza, 

Rada Gminy Lubrza uchwala, co nastę”uje:  
 

DZIAI I 
PRZEPISY OGÓLNE 

RozdziaJ ń 

Zakres i przedmiot ustaleL planu 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”o-

darowania ”rzestrzennego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Skrzypiec, zwany w dal-

szej tre`ci uchwaJy ”lanem, obejmujący dziaJki  
nr 448, 449/2, 450, 451, 453, 454, 455, 457, 

458, 459/6, 462/1 i 466/3 km. 6 ”oJowone ”o 
”oJudniowo-zachodniej stronie terenów zabudo-

wanych wsi. 

2. Granice obszaru objętego ”lanem okre`lone 
są na rysunku ”lanu w skali 1:1000, s”orządzo-

nym z wykorzystaniem urzędowych ko”ii ma” 
zasadniczych, zwanym w dalszej tre`ci uchwaJy 
rysunkiem planu. 

 

§ 2.1. Rysunek ”lanu, o którym mowa w § 1 

ust. 2, jest integralną czę`cią ”lanu i stanowi 
zaJącznik nr 1 do uchwaJy. 

2. źaJącznikami do uchwaJy, nie stanowiącymi 
ustaleL ”lanu, są takwe rozstrzygnięcia: 

1) o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik nr 2; 
2) o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz  
o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach ”ublicznych, stanowiące zaJącznik nr 3. 
 

§ 3.1. W ”lanie okre`lono: 

1) § 7 - 8 - zasady ochrony i ksztaJtowania Ja-

du przestrzennego; 

2) § 9 - 10 - zasady ochrony `rodowiska i kra-

jobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa 

kulturowego; 

3) § 11 - wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 

4) § 12 - zasady i warunki scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci; 

5) § 13 - 14 - szczególne warunki zagos”oda-

rowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt-

kowaniu; 

6) § 15 - 23 - zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

7) § 24 - 27- ”rzeznaczenie terenów oraz za-

sady ksztaJtowania ich zabudowy i zagos”odaro-

wania; 

8) § 28 - s”osób i termin tymczasowego za-

gos”odarowania, urządzenia i uwytkowania tere-

nów; 
9) § 29 - stawki ”rocentowe, o których mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym. 

2. W ”lanie nie okre`la się: 
1) wymaganych obowiązkowo zasad ochrony 

”rzyrody, zasad ochrony zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej, granic i s”osobów zago-

s”odarowania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie na ”odstawie ”rze”isów odręb-

nych, w tym terenów górniczych, narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych, ”oniewaw takie 
tereny i obiekty nie wystę”ują na obszarze obję-
tym planem; 

2) granic obszarów wymagających ”rze”ro-

wadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci, gra-

nic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy  
i infrastruktury technicznej, granic obszarów wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji, granic 
terenów ”od budowę wielko”owierzchniowych 
obiektów handlowych, granic terenów rekreacyj-

no-wy”oczynkowych oraz terenów sJuwących 
organizacji im”rez masowych, a takwe granic ”o-

mników zagJady i ich stref ochronnych, ze wzglę-
du na brak takich potrzeb. 

 

§ 4.1. Przedmiotem ”lanu są wydzielone na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone symbolem MN (§ 24); 

2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone sym-

bolem źS (§ 25); 

3) tereny dróg: 
a) wewnętrznych, oznaczone symbolem KŚW  
             (§ 26), 

b) pieszych, oznaczone symbolem KŚP (§ 27). 

2. Śla terenów, o których mowa w ust. 1: 
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1) przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne 

oraz zasady ksztaJtowania ich zabudowy i zago-

s”odarowania ustala się ”rze”isach szczegóJo-

wych planu; 

2) ”rze”isy ogólne i szczegóJowe obowiązują 
Jącznie. 

3. Jeweli ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią 
inaczej, to na terenach, o których mowa w ust. 1, 
mowna sytuować, zgodnie z ustaleniami ”lanu: 

1) obiekty budowlane wraz ze związanymi  
z nimi urządzeniami budowlanymi oraz dokony-

wać odbudowy, nadbudowy, rozbudowy, prze-

budowy, remontu i zmiany s”osobu uwytkowania 
obiektów lub ich czę`ci, a takwe wykonywać inne 
roboty budowlane; 

2) budynki gos”odarcze oraz wykorzystywać 
na te cele czę`ci budynków o innym ”rzeznacze-

niu, a takwe dokonywać odbudowy, nadbudowy, 

rozbudowy, przebudowy, remontu i zmiany spo-

sobu uwytkowania budynków lub ich czę`ci oraz 
wykonywać inne roboty budowlane; 

3) infrastrukturę techniczną związaną z obsJu-

gą obiektów i terenów, o których mowa w ust. 1, 
a takwe inną infrastrukturę techniczną, oraz doko-

nywać jej wymiany, rozbudowy, ”rzebudowy  
i remontu, je`li nie koliduje to z istniejącą lub ”la-

nowaną zabudową i zagos”odarowaniem tere-

nów; 
4) zieleL towarzyszącą oraz obiekty maJej ar-

chitektury. 

 

§ 5.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na 
rysunku ”lanu, o którym mowa w § 1 ust. 2, są 
obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) granica obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia ｦ wyznaczone `ci`le; 
3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia ｦ wyznaczone orientacyjnie; 

4) linie zabudowy ｦ obowiązujące; 
5) linie zabudowy - nieprzekraczalne; 

6) obowiązujący s”osób sytuowania gJównej 
kalenicy dachu; 

7) szpaler drzew o funkcji przeciwerozyjnej  

i krajobrazowej, objęty ochroną; 
8) szpaler drzew o funkcji przeciwerozyjnej  

i wiatrochronnej, planowany; 

9) ”rzeznaczenie terenów, oznaczone symbo-

lem literowym lub liczbowo-literowym. 

2. Oznaczenia graficzne rysunku planu, nie wy-

mienione w ust. 1, mają charakter informacyjny. 
3. Przebieg linii rozgraniczających tereny wy-

znaczonych `ci`le na rysunku ”lanu, nie ”odlega 
zmianom. Śo”uszcza się zmianę ”rzebiegu linii 
rozgraniczających wyznaczonych na rysunku ”la-

nu orientacyjnie w ”rzy”adku korekty szeroko`ci 
pasa drogowego drogi 2KDP. 

§ 6.1. Nastę”ujące ”ojęcia stosowane w ni-

niejszej uchwale oznaczają: 
1) budynek gospodarczy ｦ w rozumieniu prze-

”isów budowlanych, a takwe garaw dla samocho-

dów osobowych oraz wiata lub zadaszenie o ta-

kim samym s”osobie uwytkowania; 
2) budynek podstawowy ｦ budynek o funkcji 

zgodnej z przeznaczeniem podstawowym terenu; 

3) dach o ”oJaciach symetrycznych ｦ dach 

wysoki zaJowony na zasadniczej bryle budynku,  
o jednakowych kątach nachylenia gJównych ”oJa-

ci dachowych, zbiegających się w jednej kalenicy, 
w tym takwe dach mansardowy; 

4) dach wysoki ｦ dach wysoki o kątach na-

chylenia ”odstawowych ”oJaci dachowych  
35-45o, ”rzy czym kąt nachylenia ”ozostaJych 
”oJaci dachowych nie mowe ”rzekraczać 45o,  

a ich rzut na ”Jaszczyznę ”oziomą nie mowe ”rze-

kraczać 50% ”owierzchni rzutu dachu; 
5) dziaJka budowlana ｦ w rozumieniu przepi-

sów z zakresu ”lanowania i zagos”odarowania 
przestrzennego; 

6) dziaJka sąsiednia ｦ dziaJka budowlana ”o-

siadająca nie mniej niw jedną ws”ólną granicę 
geodezyjną z inną dziaJką budowlaną, ”osiadającą 
zjazd z tej samej drogi; 

7) dziaJalno`ć nie zakJócająca funkcji mieszka-

niowej ｦ dziaJalno`ć nieuciąwliwa oraz: 
a) nie wymagająca: 
- sytuowania na terenie jakichkolwiek budowli, 

instalacji i urządzeL związanych z ”rowadzoną 
dziaJalno`cią, a takwe ”rzechowywania, skJado-

wania lub gromadzenia jakichkolwiek urządzeL, 
s”rzętu, materiaJów i substancji, 

- obsJugi trans”ortowej ”ojazdami o do”usz-

czalnej masie ”owywej 3,5 t lub obsJugi wielo-

krotnej tj. więcej niw 2 kursy na dobę, 
b) nie ”owodująca ”rzekroczenia standardów 

jako`ci `rodowiska i standardów emisyjnych ”oza 
granicami terenu, do którego ”rowadzący dziaJal-

no`ć ma tytuJ ”rawny; 
8) infrastruktura techniczna ｦ sieci uzbrojenia 

technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanali-
zacyjne, elektroenergetyczne `redniego i niskiego 
na”ięcia, gazowe, cie”Jownicze, telekomunikacyj-

ne i inne, wraz z urządzeniami na sieciach takimi 
jak zbiorniki, pompownie, przepompownie, osad-

niki, stacje transformatorowe, szafy kablowe itp., 

a takwe kabiny telefoniczne, z wyjątkiem wiewo-

wych stacji bazowych telekomunikacyjnych; 

9) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ linia wy-

znaczająca najmniejszą do”uszczalną odlegJo`ć 
usytuowania budynków, wiat i zadaszeL od dro-

gi, mierzoną od linii rozgraniczającej drogi do czę-
`ci nadziemnej zasadniczej `ciany frontowej bu-

dynku lub jej najbliwszego ”unktu, w ”rzy”adku 
gdy jest ona nierównolegJa do drogi, a w ”rzy-

”adku wiat i zadaszeL do ”ionowego elementu 
konstrukcji; 
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10) linia zabudowy obowiązująca ｦ linia wy-

znaczająca wymaganą odlegJo`ć usytuowania 
budynku ”odstawowego od drogi, mierzoną od 
linii rozgraniczającej drogi do czę`ci nadziemnej 
zasadniczej `ciany frontowej budynku lub jej naj-

bliwszego ”unktu, w ”rzy”adku gdy jest ona nie-

równolegJa do drogi, przy czym: 

a) na linii zabudowy nalewy sytuować  
min. 50% ”owierzchni `ciany frontowej budynku, 

b) linia ta jest jednocze`nie nie”rzekraczalną li-
nią zabudowy dla budynków gos”odarczych; 

11) reklama ｦ w rozumieniu ”rze”isów odręb-

nych dot. dróg ”ublicznych, a takwe reklamy 
umieszczane na obiektach budowlanych i urzą-
dzeniach (lub ich czę`ciach), o ”owierzchni więk-

szej niw 0,8 m2; 

12) ”rze”isy odrębne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, obowiązujące Polskie 
Normy i Branwowe Normy oraz przepisy prawa 

miejscowego obowiązujące na obszarze woje-

wództwa o”olskiego; 
13) ”rzestrzeL ”ubliczna ｦ fizyczna ”rzestrzeL 

dostę”na dla kawdego, ale ze względu na usytu-

owanie, kontrolowana ”rzez mieszkaLców ota-

czających domów, a takwe ”rzestrzeL ”rywatna 
wizualnie dostę”na dla kawdego, ”eJniąca funkcję 
”rzestrzeni s”oJecznej (ws”ólnej, sąsiedzkiej); 

14) przeznaczenie terenu ｦ obiekty, które jako 
jedyne mowna sytuować na danym terenie; 

15) standard jako`ci `rodowiska i standardy 
emisyjne ｦ w rozumieniu przepisów odrębnych  
z zakresu ochrony `rodowiska; 

16) szpaler drzew ｦ pojedynczy szereg drzew, 

którego ”rzerwanie do”uszcza się na skrzywowa-

niach dróg oraz w miejscach usytuowania infra-

struktury technicznej; 

17) teren - fragment obszaru objętego ”lanem, 
wydzielona na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczona symbolem literowym lub licz-

bowo-literowym; 

18) usJugi drobne ｦ usJugi `wiadczone w ra-

mach wykonywania wolnego zawodu oraz 

`wiadczone indywidualnie ”rzez jednoosobowe 
podmioty gospodarcze takie jak usJugi ”rojekto-

we, pracownie artystyczne, indywidualne prakty-

ki lekarskie, geodezyjne, prawnicze, rachunkowo-

księgowe, doradcze, detektywistyczne, usJugi 
związane z tJumaczeniami, sekretarskie, obsJugi 
finansowej i ubezpieczeniowej oraz inne, o po-

dobnym charakterze; 

19) wskaunik zabudowy - wskaunik wyrawają-
cy ”rocentowy udziaJ ”owierzchni zabudowy 
budynków, usytuowanych na dziaJce budowlanej, 
w ”owierzchni tej dziaJki budowlanej; 

20) zagospodarowanie tymczasowe ｦ prze-

znaczenie terenu lub obiektu, inne niw ustalone 
planem, dopuszczone do lokalizacji na terenie lub 

w obiekcie, w okre`lonym ustaleniami ”lanu ho-

ryzoncie czasowym; 

21) zieleL towarzysząca ｦ zieleL ozdobna  
i ”rzydomowa w granicach dziaJki budowlanej,  
a w ”asie drogowym zieleL ”rzydrowna; 

22) zjazd - zjazd z drogi na dziaJkę lub teren 
dla ”ojazdów silnikowych. 

2. Uwyte w ”rze”isach niniejszej uchwaJy ”o-

jęcia zdefiniowane w ”rze”isach odrębnych,  
w rozumieniu ustaleL ust. 1 ”kt 13, inter”retuje 
się wedJug stanu ”rawnego obowiązującego  
w dniu uchwalenia planu. 

 

RozdziaJ 2 

Zakres i przedmiot ustaleL planu 

§ 7.1. Przy sytuowaniu budynków i ich rozbu-

dowie nalewy res”ektować linie zabudowy okre-

`lone na rysunku ”lanu. 
2. Przy budowie, odbudowie, nadbudowie, 

rozbudowie i ”rzebudowie budynków ”odstawo-

wych w zabudowie bliuniaczej segmenty budynku 
niekoniecznie muszą być lustrzanym odbiciem, ale 
dla obu segmentów nalewy zachować: 

1) jednakowe wysoko`ci od ”oziomu terenu 
do górnej krawędzi `ciany zewnętrznej oraz do 
kalenicy dachu; 

2) jednakowe materiaJy wykoLczenia `cian 
elewacyjnych oraz ich kolorystykę; 

3) jednakową geometrię dachu oraz materiaJ  
i kolor jego pokrycia. 

3. Przy rozbudowie budynków, dach czę`ci 
dobudowanej nalewy ”okryć takim samym mate-

riaJem i w takim samym kolorze, jak ”okrycie 
dachu istniejącego. 

 

§ 8.1. Na caJym obszarze objętym ”lanem na-

kazuje się: 
1) budynki sytuować w stosunku do granic 

wydzielonej jednej dziaJki, zgodnie z ”rze”isami 
szczegóJowymi ”lanu; 

2) w kolorystyce: 

a) elewacji budynków stosować kolory w od-

cieniach pastelowych, z wyjątkiem odcieni koloru 
niebieskiego, fioletowego, czarnego oraz biaJego, 

b) dachów budynków stosować materiaJ  
w odcieniach koloru czerwonego i brązowego. 

2. Na caJym obszarze objętym ”lanem ustala 
się zakaz sytuowania: 

1) tymczasowych obiektów usJugowo - han-

dlowych i budowlanych, z zastrzeweniem § 28 
ust. 2; 

2) budynków gos”odarczych blaszanych, skJa-

danych z gotowych elementów, lub innych  
o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego; 

3) na dachach budynków anten odbiorców in-

dywidualnych, lub ich konstrukcji wsporczych,  

o wysoko`ci większej niw 2 m; 

4) ogrodzeL: 
a) wykonanych z ”refabrykatów betonowych, 
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b) sytuowanych od strony dróg, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KDW i KDP, o po-

wierzchni awurowej mniejszej niw 60%, a takwe  
o wysoko`ci większej niw 1,5 m. 

 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska i krajobrazu kultu-

rowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego 

§ 9.1. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
`rodowiska oraz ochrony zdrowia i bez”ieczeL-
stwa ludzi na obszarze objętym planem: 

1) do”uszcza się wyJącznie dziaJalno`ć nie za-

kJócającą funkcji mieszkaniowej; 
2) w budynkach stosować rozwiązania za”o-

biegające lub ograniczające niską emisję do ”o-

wietrza, w tym szczególnie: 
a) w systemach grzewczych stosować ”aliwa 

niskoemisyjne lub urządzenia niskoemisyjne, 
b) wykorzystać energię odnawialną w zasilaniu 

energetycznym budynków, w tym szczególnie 
energię sJoneczną, geotermalną, ”om”y cie”lne; 

3) miejsca czasowego gromadzenia od”adów 
zabez”ieczyć ”rzed ”rzedostaniem się do ziemi 
substancji mających negatywny w”Jyw na `ro-

dowisko; 

4) ”owierzchnie dróg i ”arkingów, na których 
istnieje niebez”ieczeLstwo zanieczyszczenia sub-

stancjami szkodliwymi, mogącymi ”rzenikać do 
wód lub do ziemi, nalewy uszczelnić, zabez”ieczyć 
”rzed s”Jywem zanieczyszczonych wód na tereny 
”rzylegJe oraz wy”osawyć w urządzenia zabez”ie-

czające ”rzed ”rzedostaniem się substancji zagra-

wających `rodowisku naturalnemu wód i ziemi; 
5) zakazuje się: 
a) lokalizacji przydomowych i indywidualnych 

oczyszczalni `cieków, z wyJączeniem urządzeL 
”odczyszczających `cieki ”rzed ich od”rowadze-

niem do systemu kanalizacyjnego, lub do wód  
i do ziemi, 

b) w”rowadzania nieczyszczonych `cieków do 
wód lub do ziemi, 

c) rolniczego wykorzystania `cieków; 
6) zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, okre`lają-

cymi do”uszczalne ”oziomy haJasu, teren ozna-

czony symbolem MN jest terenem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 

7) budynki lub pomieszczenia przeznaczone na 

staJy ”obyt ludzi, ”odlegające ochronie na ”od-

stawie ”rze”isów odrębnych w zakresie ochrony 
”rzed haJasem i drganiami, ”oJowone w zasięgu 
”otencjalnego uciąwliwego oddziaJywania drogi 
”owiatowej, wynoszącego 40 m od osi jezdni, 

nalewy ksztaJtować i zabez”ieczyć ”rzed haJasem 
i drganiami poprzez stosowanie skutecznych roz-

wiązaL ”rzestrzennych i technicznych, zapewnia-

jących wJa`ciwe warunki akustyczne w budyn-

kach. 

2. Na powierzchniach niezabudowanych i nie-

utwardzonych wykonać zieleL urządzoną, w tym 
szczególnie terenach o s”adkach ”rzekraczają-
cych 5%, narawonych na erozję wodną i wietrzną 
oraz powierzchniowy s”Jyw wód: 

1) roboty ziemne ”rowadzić stosując zabez-

pieczenia przeciwerozyjne; 

2) w”rowadzić ro`linno`ć trwaJą, stabilizującą 
warunki gruntowe, lub tarasowanie zboczy. 

3. Szpaler drzew o funkcji przeciwerozyjnej  

i krajobrazowej, wskazany na rysunku planu, 

obejmuje się ochroną: 
1) do”uszcza się tylko cięcia ”ielęgnacyjne,  

z wyjątkiem ”rzy”adku wystą”ienia zagrowenia 
bez”ieczeLstwa ruchu drogowego lub ludzi lub 
mienia; 

2) nalewy uzu”eJnić sz”aler drzew o funkcji 
przeciwerozyjnej i wiatrochronnej, w miejscu 

wskazanym na rysunku ”lanu, gatunkami li`cia-

stymi zgodnymi z siedliskiem, z min. 30% udzia-

Jem zieleni zimozielonej. 
4. W trakcie robót budowlanych drzewa,  

o których mowa w ust. 3 ”kt 1, nalewy zabez”ie-

czyć ”rzed uszkodzeniami. 
 

§ 10. W przypadku ujawnienia podczas pro-

wadzenia robót ziemnych ”rzedmiotu, co do któ-
rego istnieje ”rzy”uszczenie, we jest on zabyt-

kiem, nalewy ”ostę”ować w s”osób okre`lony  
w ”rze”isach odrębnych w zakresie ochrony za-

bytków i o”ieki nad zabytkami. 
 

RozdziaJ 4 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych 

§ 11.1. Nastę”ujące tereny uznaje się za ”rze-

strzeL ”ubliczną: 
1) tereny zieleni urządzonej, oznaczone sym-

bolem ZS; 

2) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone 
symbolem KDW; 

3) tereny dróg ”ieszych, oznaczone symbolem  

               KDP; 

4) czę`ć terenu oznaczonego symbolem MN, 
”oJowonego ”omiędzy linią rozgraniczającą ”asa 
drogowego, a linią zabudowy wyznaczoną na 
rysunku planu. 

2. W ”rzestrzeni ”ublicznej, o której mowa  
w ust. 1, obowiązuje: 

1) zakaz sytuowania: 

a) tymczasowych obiektów budowlanych,  
o których mowa w § 28 ust. 2, 

b) reklam, z zastrzeweniem ”kt 2; 
2) do”uszcza się sytuowanie reklam wyJącz-

nie: 

a) na terenach źS, w formie walca o `rednicy 
do 2 m i wysoko`ci do 3 m, 
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b) na rusztowaniach ustawionych przy budyn-

ku, w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
jednak nie dJuwej niw rok; 

3) dla tablic informacyjnych i szyldów, nie 
stanowiących reklam w rozumieniu § 6 pkt 11, 

obowiązuje: 
a) zakaz sytuowania, jako namalowanych, na 

`cianach budynków oraz sytuowania ich na 

drzewach i w promieniu rzutu ich korony, 

b) nakaz sytuowania na elewacji frontowej 

”oniwej stro”u nad ”arterem budynku, z wyjąt-

kiem ich sytuowania na lub w oknach budynku 

jako namalowanych lub naklejanych. 

3. Tereny zieleni urządzonej źS oraz dróg 
KŚW nalewy wy”osawyć: 

1) w elementy maJej architektury o ujednolico-

nym charakterze i wysokich walorach estetycz-

nych i uwytkowych; 
2) znaki oraz plany informacji wizualnej  

w s”osób nie kolidujący z ruchem komunikacyj-

nym, takwe ”ieszym i rowerowym. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady i warunki scalania oraz podziaJu 
nieruchomo`ci 

§ 12.1. Śo”uszcza się ”odziaJ i scalanie nieru-

chomo`ci w granicach obszaru objętego ”lanem. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”o-

dziaJu nieruchomo`ci: 
1) na terenie MN nowe dziaJki budowlane na-

lewy wydzielić zgodnie z rysunkiem ”lanu lub ”rzy 
zachowaniu nastę”ujących ”arametrów: 

a) ”owierzchnia dziaJki budowlanej - od 700 m2 

do 1600 m2 - dla zabudowy wolno stojącej oraz 
od 500 m2 do 1200 m2 dla zabudowy bliuniaczej, 

b) szeroko`ć frontu dziaJki ｦ od 18 m do 35 m 

dla zabudowy wolno stojącej oraz od 14 m do 20 m 

dla zabudowy bliuniaczej, 
c) kąt ”oJowenia granicy dziaJek, w stosunku 

do linii rozgraniczających ”asa drogowego ”owi-

nien wynosić min. 45o; 

2) do”uszcza się inne ”arametry dziaJek, niw 
okre`lone w ”kt 1, w ”rzy”adku uzasadnionym 
skrajnym lub narownym usytuowaniem dziaJki ”rzy 
liniach rozgraniczających terenu; 

3) linie rozgraniczające tereny o równych rodza-

jach ”rzeznaczenia, okre`lone `ci`le, stanowią 
równocze`nie zewnętrzne granice dziaJek ”rze-

znaczonych do wydzielenia; 

4) zakazuje się dokonywania wtórnego ”odzia-

Ju terenu zieleni urządzonej, oznaczonej symbo-

lem ZS. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki 
scalania nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się scalenie czę`ci gruntów: 
a) dziaJki budowlanej wydzielonej zgodnie  

z ust. 2 lub zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ”asa drogowego wydzielonych dróg; 

2) scalenie dziaJek nie mowe ”rzekraczać swym 
zasięgiem linii rozgraniczających terenów o równych 
rodzajach przeznaczenia, wyznaczonych `ci`le. 

 

RozdziaJ 6 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

§ 13.1. Obszar objęty ”lanem usytuowany jest 
w caJo`ci w granicach terenu ochrony ”o`redniej 
zewnętrznej ujęcia wody ”odziemnej w Skrzypcu, 

dla wodociągu gru”owego, obejmującego obszar 
”oJowony w ”romieniu r = 1662 m od osi studni  
nr 1 i nr 2. 

2. Na obszarze objętym ”lanem obowiązują 
zakazy i ograniczenia okre`lone w decyzji ustala-

jącej teren ochrony ”o`redniej zewnętrznej dla 
ujęcia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeweniem 
§ 17 ust. 3. 

 

§ 14. Od rzutu skrajnego przewodu napo-

wietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV zacho-

wać wymagane ”rze”isami odrębnymi odlegJo`ci 
do rzutu budynków oraz jego czę`ci (balkonu, ta-

rasu), a takwe do rzutu ”rowadzonych robót bu-

dowlanych. 

 

RozdziaJ 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 15.1. Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej obszaru objętego ”lanem: 

1) ”o”rzez sieć ”rojektowanych dróg we-

wnętrznych KŚW oraz dróg pieszych KDP, powią-
zanych z istniejącymi, gminnymi drogami ”ublicz-

nymi i wewnętrznymi; 
2) do”uszcza się: 
a) usytuowanie zjazdów z dróg gminnych oraz 

”rojektowanych dróg KŚW, bez ograniczeL; 
b) dostę” ”ieszy do dziaJek budowlanych  

z dróg ”ieszych 1KŚP i 2KŚP. 
2. Zasady wyznaczania i zagospodarowania 

terenów dróg KŚW, 1KŚP i 2KŚP okre`lono  
w ”rze”isach szczegóJowych. 

3. Śo”uszcza się: 
1) eta”ową budowę nowych dróg oraz ”rze-

budowę i remont dróg istniejących, w dostoso-

waniu do wystę”ujących ”otrzeb; 
2) odstę”stwa od ustalonych w § 26 - 27 pa-

rametrów dróg w ”rzy”adkach uzasadnionych 
względami technicznymi, ”rzy zachowaniu wy-

mogów ”rze”isów odrębnych. 
4. W ”asach drogowych dróg obowiązują na-

stę”ujące wymagania: 
1) zakazuje się sytuowania obiektów budow-

lanych oraz urządzeL niezwiązanych z ”otrzebami 
zarządzania drogami lub ”otrzebami ruchu dro-

gowego, z zastrzeweniem ”kt 2; 
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2) do”uszcza się: 
a) odstę”stwa od zakazu, o którym mowa  

w ”kt 1, wyJącznie w ”rzy”adku infrastruktury 

technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnych i ”rzez za-

rządcę drogi, 
b) budowę, ”rzebudowę lub remont infrastruk-

tury technicznej niezwiązanej z drogą, na warun-

kach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi; 
3) usytuowanie zjazdu, jego projekt oraz bu-

dowa lub przebudowa ｦ mowliwa zgodnie z ”rze-

”isami odrębnymi; 
4) nowe drogi nalewy dostosować do wymo-

gów osób nie”eJnos”rawnych. 
 

§ 16.1. Ustala się obowiązek uzbrojenia ob-

szaru objętego ”lanem w sieci: wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczną, 
”owiązane z infrastrukturą techniczną ”oza ob-

szarem objętym ”lanem. 
2. Śo”uszcza się zachowanie istniejącej oraz 

sytuowanie innej, niw wymieniona w ust. 1, infra-

struktury technicznej. 

3. Ustala się ogólne zasady sytuowania infra-

struktury technicznej na obszarze objętym ”la-

nem: 

1) nowe sieci sytuować w liniach rozgranicza-

jących dróg, oznaczonych symbolem KŚW, 1KŚP 
i 2KŚP, na zasadach okre`lonych w § 15 ust. 4; 

2) do”uszcza się sytuowanie urządzeL infra-

struktury technicznej, z zastrzeweniem § 4 ust. 3 

pkt 3; 

3) w ”rzy”adkach uzasadnionych względami 
technicznymi, do”uszcza się odstę”stwa od za-

sad okre`lonych w ”kt 1 i 2; 
4) terenom usytuowania urządzeL infrastruktu-

ry technicznej nalewy za”ewnić dostę” do drogi,  
z wyJączeniem urządzeL infrastruktury telekomu-

nikacyjnej.  

 

§ 17.1. źao”atrzenie w wodę do celów byto-

wych i gos”odarczych oraz ochrony ”owarowej, 
wyJącznie z komunalnej sieci wodociągowej. 

2. Parametry sieci wodociągowej ”rojektować 
w za”ewniając zao”atrzenie w wodę do celów 
”rzeciw”owarowych, w ilo`ci i na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi. 
3. Na obszarze objętym ”lanem zakazuje się 

lokalizacji nowych ujęć wody nie związanych  
z wodociągiem gru”owym ｭSkrzy”iecｬ. 

 

§ 18.1. Od”rowadzenie `cieków bytowych do 
sieci kanalizacji sanitarnej i na miejską oczyszczal-

nię `cieków w Prudniku, z zastrzeweniem ust. 2. 

2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-

”uszcza się gromadzenie `cieków w zbiornikach 
bezod”Jywowych, ”od warunkiem za”ewnienia 
ich odbioru i oczyszczenia. 

3. źakazuje się oczyszczania `cieków w ”rzy-

domowych oczyszczalniach `cieków. 
 

§ 19.1. Wody opadowe i roztopowe: 

1) niezanieczyszczone - od”rowadzić do grun-

tu na wJasnej dziaJce, w zalewno`ci od ilo`ci `cie-

ków na teren nieutwardzony lub do doJów chJon-

nych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
2) z powierzchni zanieczyszczonych ｦ odpro-

wadzić do urządzeL kanalizacyjnych lub do wód 
lub do ziemi, z zastrzeweniem § 13 ust. 2, po 

u”rzednim ”odczyszczeniu w urządzeniach wJa-

snych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 
2. Śo”uszcza się retencjonowanie czystych 

wód o”adowych w granicach obszaru objętego 
planem oraz wykorzystanie ich do nawadniania 

terenów zieleni urządzonej i zieleni towarzyszącej. 
 

§ 20.1. Śo”uszcza się: 
1) zachowanie istniejącego ”rzebiegu na”o-

wietrznych sieci elektroenergetycznych 15 kV  

z mowliwo`cią ”rzebudowy i remontu; 
2) wykorzystanie energii elektrycznej do celów 

grzewczych. 

2. Nowe sieci elektroenergetyczne `redniego  
i niskiego na”ięcia realizować wyJączenie jako 
podziemne. 

 

§ 21. Zaopatrzenie w cie”Jo ｦ ze uródeJ indy-

widualnych zasilanych ”aliwami staJymi, gazem, 
energią elektryczną lub z ekologicznych uródeJ 
cie”Ja, z zastrzeweniem § 9 ust. 1 pkt 2. 

 

§ 22.1. Śostę” do linii telekomunikacyjnej ”o-

”rzez rozbudowę linii kablowych. 
2. Nowe linie telekomunikacyjne realizować 

wyJączenie jako ”odziemne. 
3. W granicach obszaru objętego ”lanem do-

”uszcza się wyJącznie sytuowanie infrastruktury 
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaJywaniu. 

 

§ 23.1. Usuwanie od”adów: 
1) bytowych i komunalnych ｦ na skJadowisko 

od”adów komunalnych w Prudniku; minimalizo-

wać ilo`ć wytwarzanych od”adów, gromadzić  
w ”ojemnikach s”osób selektywny, wynikający  
z ich skJadu fizyko-chemicznego, i bezpieczny dla 

`rodowiska; 
2) niebezpiecznych ｦ zgodnie z decyzją wJa-

`ciwego organu, wydaną na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych; minimalizować ilo`ć od”adów, gro-

madzić selektywnie w szczelnych zbiornikach  
i ”rzekazywać do unieszkodliwienia ”odmiotom 
”osiadającym od”owiednie zezwolenia. 

2. Masy ziemne i skalne, usuwane lub prze-

mieszczane w związku z realizacją inwestycji na 
obszarze objętym ”lanem, wykorzystać gos”o-

darczo do uksztaJtowania terenu inwestycji lub  
w miejscach wskazanych ”rzez wójta gminy,  
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w tym szczególnie do rekultywacji wyrobisk ”o-

eksploatacyjnych. 

 

DZIAI II 
PRZEPISY SZCZEGÓIOWE  

Przeznaczenie terenów oraz zasady ksztaJto-

wania ich zabudowy i zagospodarowania 

§ 24.1. MN ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, dla których ustala się ”rzeznacze-

nie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 

2) dopuszczalne ｦ usJugi drobne. 

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ust. 1: 

1) przeznaczenie dopuszczalne - sytuować wy-

Jącznie w budynku ”odstawowym lub jego lokalu 
uwytkowym, o ”owierzchni do 30% ”owierzchni 
uwytkowej budynku; 

2) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie dzia-

Jalno`ci nie zakJócającej funkcji mieszkaniowej. 
3. Śla terenu MN ustala się nastę”ujące zasa-

dy ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania: 
1) w granicach dziaJki sytuować miejsca ”o-

stojowe w ilo`ci: 
a) min. 3 m.”. na jedno mieszkanie, wliczając 

garaw, 
b) min. 1 m.”. na usJugi drobne; 
2) zabudowę mieszkaniową sytuować w for-

mie zabudowy wolnostojącej lub bliuniaczej; 
3) budynki gos”odarcze sytuować wyJącznie 

jako wbudowane lub dobudowane do budynku 

podstawowego; 

4) w granicach dziaJki do”uszcza się sytuowa-

nie jednej wolno stojącej wiaty, zadaszenia, alta-

ny lub ”rzydomowej oranwerii o ”owierzchni za-

budowy do 25 m2; 

5) do”uszcza się sytuowanie budynków go-

s”odarczych oraz altan i ”rzydomowych oranwerii 
w odlegJo`ci min. 1,5 m od granicy dziaJki; 

6) linia zabudowy: 

a) obowiązująca ｦ 8 m od dróg KŚW, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

b) nieprzekraczalna - min. 10 m od drogi KDW, 

min. 3 m od drogi 1KDP oraz min. 6 m od drogi 

2KDP, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 25%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 40%; 

8) gabaryty budynków ｦ do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe; 
9) wysoko`ci: 
a) budynku podstawowego ｦ min. 3,8 m  

i max. 4,8 m do górnej krawędzi elewacji fronto-

wej oraz min. 8 m i max. 9 m do kalenicy dachu, 

b) dobudowanego budynku gospodarczego - 

max. 4,8 m do górnej krawędzi elewacji fronto-

wej i max. 9 m do kalenicy dachu, 

c) wolno stojącej wiaty, zadaszenia, altany lub 
”rzydomowej oranwerii ｦ max. 3 m do górnej 
krawędzi elewacji frontowej oraz max. 6 m do 

kalenicy dachu; 

10) szeroko`ć elewacji frontowej budynku 
podstawowego ｦ od 9 m do 17 m; 

11) geometria dachu budynków - dach wysoki 

o ”oJaciach symetrycznych, sytuowany kalenicą 
zgodnie z rysunkiem planu. 

 

§ 25.1. ZS ｦ teren zieleni urządzonej, dla któ-
rego ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - ogólnodostę”ne skwery i zie-

leLce, z ”rzewagą zieleni wysokiej; 
2) dopuszczalne - urządzenia sJuwące rekreacji 

codziennej takie jak Jawki, urządzenia zabawowe 
dla dzieci, urządzenia utrzymania ”orządku (n”. 
placyki gospodarcze, trzepaki), parkingi terenowe 

i infrastruktura techniczna, z wyJączeniem miejsc 
czasowego gromadzenia od”adów bytowych. 

2. Śla terenu źS ustala się nastę”ujące zasady 
zagospodarowania: 

1) miejsca parkingowe sytuować wyJącznie ja-

ko przyuliczne; 

2) zakaz zabudowy; 

3) dokonać nasadzeL kom”onowanych zieleni 
z ”rzewagą gatunków zgodnych z siedliskiem,  
z min. 30% udziaJem zieleni zimozielonej; 

4) za”ewnić wysokie walory estetyczne  
i uwytkowe zagos”odarowania, w tym szczególnie 
nawierzchni, maJej architektury i o`wietlenia tere-

nu; 

5) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodna 

z ”rze”isami odrębnymi; 
6) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ 0%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 60%, 

c) powierzchnia parkingu przyulicznego  

              - max. 20%; 

7) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowla-

nych ｦ max. 6 m. 

 

§ 26.1. KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych, 
dla których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - ulice wewnętrzne klasy do-

jazdowej; 

2) dopuszczalne - zieleL towarzysząca, ”arkin-

gi przyuliczne, infrastruktura techniczna. 

2. Śla terenu KŚW ustala się nastę”ujące za-

sady zagospodarowania: 

1) parametry ulicy: 

a) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ 6 m lub 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jezdnia ｦ dwupasmowa, 

c) chodnik ｦ jednostronny; 

2) teren biologicznie czynny ｦ min. 5%; 
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3) w ”asie drogowym sytuować ”arkingi ”rzy-

uliczne w liczbie min. 1 m.”. na 5 budynków 
mieszkalnych; do”uszcza się sytuowanie ”arkin-

gów na”rzemiennie z ”asami zieleni towarzyszą-
cej. 

 

§ 27.1. 1KDP i 2KDP ｦ tereny dróg ”ieszych, 
dla których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - ulice piesze, ulice pieszo-

jezdne, trasy rowerowe i turystyczne; 

2) dopuszczalne - drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych, infrastruktura techniczna. 

2. W ramach przeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ust. 1, przeznaczenie ulice pieszo-

jezdne do”uszcza się wyJącznie na terenie 2KŚP. 
3. Śla terenu 1KŚP i 2KŚP ustala się nastę”u-

jące zasady zagos”odarowania: 
1) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ 3 m dla drogi 

1KDP oraz od 6 m do 8 m dla drogi 2KŚP, Jącznie 
z istniejącą drogą dojazdową do gruntów rolnych, 
”rzylegJą do obszaru objętego ”lanem, 

2) zakaz sytuowania ”arkingów ”rzyulicznych; 
3) w ”asie drogowym drogi 2KŚP sytuować 

szpaler drzew o funkcji przeciwerozyjnej i wiatro-

chronnej. 

 

DZIAI III 
PRZEPISY KOKCOWE 

§ 28.1. Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami ”lanu obowiązuje: 

1) dotychczasowy s”osób ich zagos”odaro-

wania, urządzenia i uwytkowania, je`li nie narusza 
on wymogów ”rze”isów odrębnych; 

2) zakaz prowadzenia nowych sieci i lokalizacji 

urządzeL infrastruktury technicznej w s”osób 
utrudniający lub uniemowliwiający realizację usta-

leL ”lanu. 
2. Śo”uszcza się sytuowanie tymczasowych 

obiektów budowlanych na czas budowy budyn-

ków, z zastrzeweniem wymogów § 11 ust. 2  

pkt 1 lit. a, w związku z § 11 ust. 1 pkt 4. 

3. Śo”uszcza się tymczasowe zagos”odaro-

wanie terenów zieleni urządzonej źS związane  
z organizacją im”rez okoliczno`ciowych, na czas 
ich trwania. 

 

§ 29.1. Ustala się wysoko`ć stawki ”rocen-

towej, na ”odstawie której okre`la się o”Jatę  
w ”rzy”adku zbycia nieruchomo`ci, której war-

to`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem ”lanu, dla 
terenu oznaczonego symbolem: 

1) MN ｦ 15%; 

2) ZS, KDW i KDP ｦ 10%. 

2. Od gruntów będących wJasno`cią gminy,  
w przypadku ich zbycia, jednorazowa o”Jata nie 
będzie ”obierana. 

 

§ 30. Do spraw nie uregulowanych w niniej-

szej uchwale stosuje się ”rze”isy odrębne. 
 

§ 31. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy Lubrza. 

 

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

 

 Przewodnicząca 
Rady Gminy Lubrza  

Elwbieta Szwadowska 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr III/16/2011 

Rady Gminy Lubrza 

z dnia 26 stycznia 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr III/16/2011 

Rady Gminy Lubrza 

z dnia 26 stycznia 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubrza o sposobie 

rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 18 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 ze zmianami 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 

i Nr 220, poz. 1413 oraz 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  

i Nr 155, poz. 1043), wniesionych przez osoby 

fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie 

”osiadające osobowo`ci ”rawnej, do ”rojektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
we wsi SKRZYPIEC. 

W trakcie wyJowenia do ”ublicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego dla terenów zabudowy mieszka-

niowej we wsi SKRZYPIEC w dniach od  

24 czerwca do 23 li”ca 2010 roku, a takwe  
w okresie 14 dni od dnia zakoLczenia okresu 
wyJowenia, osoby ”rawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nie”osiadające osobowo`ci ”rawnej 
nie wniosJy wadnej uwagi.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze 

zm.) Rada Gminy Lubrza, ”o za”oznaniu się  
z rozstrzygnięciem Wójta Gminy Lubrza, w któ-
rym o`wiadcza, we do wyJowonego ”rojektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 
SKRźYPIśC nie w”JynęJa wadna uwaga, Rada 
Gminy Lubrza uznaje za bezprzedmiotowe postę-
powanie w sprawie rozpatrzenia uwag. 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr III/16/2011 

Rady Gminy Lubrza 

z dnia 26 stycznia 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 

 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zmianami 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 i Nr 220, poz. 1413 oraz 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 i Nr 155, poz. 1043), w związku  
z art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Śz. 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 i Nr 214, poz. 

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 

1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

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

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

675) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r.  

Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 

poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), Rada Gminy Lu-

brza ”rzyjmuje nastę”ujące rozstrzygnięcie  
w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, stanowiących zadania wJa-

sne gminy Lubrza, oraz o zasadach ich finanso-

wania: 

1) Inwestycje ujęte w ”rojekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRźY-

PIśC, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
obejmują: 

a) rozbudowę wodociągu komunalnego o od-

cinek o Jącznej dJugo`ci ok. 750 mb,  
b) realizację terenu zieleni na ”owierzchni 780 m2; 

c) docelowo budowę sieci kanalizacji sanitar-

nej na odcinku o Jącznej dJugo`ci ok. 750 mb oraz 
gminnych dróg wewnętrznych na odcinku o Jącz-

nej dJugo`ci 790 mb. 
2) Ustala się nastę”ujące uródJa finansowania 

zadaL gminnych, zgodnie z ”rze”isami o finan-

sach publicznych:  

a) `rodki wJasne ｦ w oparciu o wieloletni plan 

inwestycyjny Gminy Lubrza. W kolejnych latach 

po uchwaleniu planu, stosownie do potrzeb  

i mowliwo`ci, w budwecie ”rzeznaczane będą 
`rodki na realizację zadaL gminnych w zakresie 
infrastruktury technicznej, zieleni i dróg,  
z uwzględnieniem dochodów z ”odatku od wzro-

stu warto`ci nieruchomo`ci, ”odatków i o”Jat 
adiacenckich;  

b) fundusze strukturalne; 

c) `rodki ”rywatne (”orozumienia ”ubliczno ｦ 

”rywatne), szczególnie ”referowane ”rzy budo-

wie dróg; 
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d) nie wyklucza się mowliwo`ci ws”óJfinanso-

wania wywej wymienionych zadaL ze `rodków 
zewnętrznych, w tym ”ozyskiwanych z Unii Eu-

ropejskiej.  

3) Realizacja ww. zadaL odbywać się będzie 
w trybie zamówieL ”ublicznych, mowliwa będzie 
równiew (stosownie do ”rze”isów) ”o”rzez umo-

wy-porozumienia publiczno ｦ prywatne. Budowa 

sieci energetycznej lewy ”o stronie wJa`ciwej jed-

nostki energetycznej. 
263

 

 

264 

 
264 

UCHWAIA NR IVł32ł2Ńń1 

 RADY GMINY OLSZANKA 

 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

  
w sprawie uchylenia UchwaJy Nr IIIłń7ł2ŃŃ6 Rady Gminy Olszanka z dnia 29Łń2Ł2ŃŃ6 r. w sprawie 

podwywszenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie dowywianiaŁ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

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

1591 z ”óuniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu 

programu wieloletniego ｭPomoc ”aLstwa w zakre-

sie dowywianiaｬ (Śz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 

2259 z ”óuniejszymi zmianami) w związku z art. 8 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy s”oJecznej (Śz. U. z 2009 r. Nr 175, 

”oz. 1362 z ”óun. zm.), Rada Gminy Olszanka 
uchwala, co nastę”uje:  

 

§ 1. Uchyla się Uchwalę Nr III/17/2006 Rady 
Gminy Olszanka z dnia 29.12.2006 r. w sprawie 

”odwywszenia kryterium dochodowego u”rawnia-

jącego do uzyskania ”omocy w zakresie dowy-

wiania organizowanego w ramach programu 

ｭPomoc ”aLstwa w zakresie dowywianiaｬ do 
200% kryterium dochodowego okre`lonego  
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy spo-

Jecznej. 
 

§ 2. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiego. 
 

 Przewodniczący Rady  
Walenty Oliwa 

264

 

 

 

265 

 
265 

UCHWAIA NR VIł27ł2Ńń1 

 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE 

 

 z dnia 4 lutego 2011 r. 

  
w sprawie zmiany uchwaJy 

 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o ”omocy s”oJecznej (Śz. U.  
z 2009 r. Nr 175, ”oz. 1362, z ”óun. zm.) Rada 
Miejska uchwala, co nastę”uje:  

 

§ 1. W uchwale Nr XVII/159/2004 z dnia  

28 czerwca 2004 r. w s”rawie szczegóJowych 
warunków ”rzyznawania i od”Jatno`ci za usJugi 
o”iekuLcze i s”ecjalistyczne usJugi o”iekuLcze  
z wyJączeniem s”ecjalistycznych usJug o”iekuL-

czych dla osób z zaburzeniami ”sychicznymi oraz 

szczegóJowych warunków czę`ciowego lub caJ-
kowitego zwolnienia od o”Jat, jak równiew trybu 
ich ”obierania w”rowadza się nastę”ujące zmia-

ny: 

1. § 4 otrzymuje brzmienie: 
ｭ§ 4.1. Warto`ć jednej godziny usJug o”iekuL-

czych ustala się na kwotę 12,00 zJ zgodnie  

z kalkulacją stanowiącą zaJącznik Nr 1 uchwaJy. 


