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UCHWAIA NR II/11/2010 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

 

 z dnia 14 grudnia 2010 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krapkowicach  

obejmującego teren w rejonie ZakJadu PrzemysJu Papierniczego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (jednolity tekst ustawy- 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 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 

Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, 

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, Nr 106, poz. 675) 

oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-

spodarowaniu 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, 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, Nr 155, 

poz. 1043) po stwierdzeniu zgodno`ci z ustale-

niami Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice, 

uchwala się, co nastę”uje:  
 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Krapkowi-

cach obejmującego teren w rejonie źakJadu Prze-

mysJu Papierniczego zatwierdzonego uchwaJą 

Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XI/180/2004  

z dnia 3 marca 2004 r. 

 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w Krapkowicach obejmują-
cego teren w rejonie źakJadu PrzemysJu Papierni-

czego, 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 inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadach ich finansowania stanowiącego zaJącz-

nik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcia o rozpatrzeniu uwag stano-

wiącego zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
 

ŚZIAI I 

PRZEPISY OGÓLNś 

 

§ 3. Celem zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w Krapkowicach 

obejmującego teren w rejonie źakJadu PrzemysJu 

Papierniczego jest korekta obsJugi komunikacyj-

nej, zmiany funkcjonalne, zmiany warunków za-

budowy i zmiany warunków bez”ieczeLstwa dla 

”oszczególnych terenów ”olegające na: 

1) wprowadzeniu napowietrznej dwutorową li-

nii energetycznej 15kV Krapkowice - Groszowice, 

Krapkowice - _lŁ źakJady Obuwia; 

2) zmianie czę`ci warunków zabudowy dla te-

renów oznaczonych na rysunku planu symbolami 

25.PS, 29.P,S; 

3) wykre`leniu dróg 07KL i 10KD obsJugują-
cych tereny 25.PS; 28.P,S; 29.PS, 23.P,S, 

24.P,B,S; 

4) zmianie przebiegu i ”arametrów dróg (ulic): 

03KL, 08KL, 02KZ i 04KL; 

5) zmianie ukJadu przestrzennego i powierzch-

ni terenów oznaczonych symbolami 23.PS, 

24.P,B,S, 25.P,S, 28.P,S, 29.P,S, 30.P,S; 

6) wprowadzeniu dodatkowego terenu 21aEE 

urządzeL i obiektów elektroenergetyki; 

7) wprowadzeniu warunków bez”ieczeLstwa 

w tym bez”ieczeLstwa ”owarowegoŁ 
 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleL zmiany planu są 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

obejmujące: 
1) zmianę przeznaczenia terenów oraz linii 

rozgraniczających tereny o równym przeznaczeniu 

lub równych zasadach zagospodarowania; 

2) dodatkowe zasady ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego oraz parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 
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4) zasady bez”ieczeLstwa uwytkowania zabu-

dowy i terenów; 
5) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i uwytkowania terenów; 
6) stawki procentowe stanowiące ”odstawę 

do okre`lania o”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się 

okre`lonych w planie: 

1) zasad ochrony i ksztaJtowania ochrony `ro-

dowiska zawartych w szczególnych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenów; 
2) ustalenia dot. granic i s”osobów zagospo-

darowania terenów lub obiektów ”odlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 

”rze”isów; 
3) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultury; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej i obsJugi 
komunikacyjnej; 

5) zasad i warunków ”odziaJu nieruchomo`ci; 
6) wymagaL wynikających z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni 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 niniejszym planie 

nie okre`lono obszarów (i ich granic) podlegają-
cych scaleniu i ”odziaJowi przez gminę, zgodnie  

z ustawą o gospodarce nieruchomo`ciamiŁ 
 

§ 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 o równym spo-

sobie uwytkowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbole okre`lające podstawowe zagospo-

darowanie terenówŁ 
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 

parametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu. 

 

§ 6.1. Wprowadza się nastę”ujące zmiany  

w ustaleniach planu okre`lonych w uchwale nr XI/ 

180/04 RM w Krapkowicach z dnia 3 marca 2004 r.: 

1) w § 2, w ustaleniach dla terenów oznaczo-

nych symbolami 20.P; 41.P; 52.P, 23.P,S; 

25.P,S; 29.P,S; 30.P,S wprowadza się nastę”u-

jące zmiany: 

a) dotychczasowe brzmienie pkt 2 zastę”uje 

się wyrazami: dopuszcza się lokalizację nowych 

budynków funkcji podstawowej i funkcji uzupeJ-
niających, o wysoko`ci zabudowy nie przekracza-

jącej 17 m od `redniego poziomu terenu (max  

4 kondygnacje nadziemneｬ; 
b) po pkt 2 dopisuje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: 

- ｭ"2a) dopuszcza się wysoko`ć masztów  

i urzadzeL technicznych wywszą od dopuszczalnej 

wysoko`ci zabudowy"; 

- ｭ2b) na terenach 30.P,S; 29P,S; 23.P,S, 

wzdJuw napowietrznych linii elektroenergetycz-

nych 15kV, licząc od osi linii z kawdej jej strony  

w pasie o szeroko`ci 8 m zakazuje się wprowa-

dzania zadrzewieL i zakrzewieL (ustalenia obo-

wiązują do czasu skablowania linii energetycz-

nych)ｬ;  
c) w pkt 7 symbol 23.P,S zastę”uje się sym-

bolem 29. P,S; 

2) w § 2 w ustaleniach dla terenów oznaczo-

nych symbolami 8.P,S; 10.P,S; 24.P,B,S; 26P,S; 

27.P,S; 28.P,S pkt 2, dopisuje się pkt 7a  

w brzmieniu: 

- ｭ7a) na terenie 28.P,S wzdJuw napowietrz-

nych linii elektroenergetycznych 15 kV, licząc od 

osi linii z kawdej jej strony w pasie o szeroko`ci  
8 m zakazuje się wprowadzania zadrzewieL i za-

krzewieL (ustalenia obowiązują do czasu skablo-

wania linii energetycznych)ｬ; 
3) w § 2 wykre l̀a się wyrazy: ｭŃ7KLｬ i ｭńŃKŚｬ; 
4) w § 2 w ustaleniach dla terenów oznaczo-

nych symbolami 01KZ, 02KZ, 16KZ (ulice zbior-

cze), wprowadza się nastę”ujące zmiany: 

a) w pkt 1, wyrazy: ｭ”rzyjmując istniejącą sze-

roko`ć w istniejących liniach rozgraniczających, 
tj. 15,0 m, zastę”uje się wyrazami: ｭ”rzyjmując 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających 25 m (po-

szerza się od strony ”oJudniowej o pas 10 m)"; 

b) po pkt 6 dopisuje się pkt 7 w brzmieniu: 

ｭ7) sieci infrastruktury technicznej nie związa-

ne z potrzebami zarządzania drogą woj. nr 415 

(ulicą O”olską) lub potrzebami ruchu drogowego 

nakazuje się wykonać poza pasem drogowym 

drogi istniejącej lub docelowej; w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach mowliwa będzie loka-

lizacja tych sieci w pasie drogowym, po wcze-

`niejszym uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogiｬ; 
5) w § 2 w ustaleniach dla terenów oznaczo-

nych symbolami 03KL; 04KL; 05KL; 06KL; 08KL; 

09KL; 11KL (ulice lokalne), wprowadza się na-

stę”ujące zmiany: 

a) dotychczasowe brzmienie pkt 2 zastę”uje się 

wyrazami: ｭdla ulic o symbolu 05KL, 06KL przyjmu-

je się szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20 m, 

dla 09KL - 25 m, dla 08KL, 04KL i 03KL - 20 m, 

dla 11KL - min. 12 m, ”ozostaJe parametry wg 

branwowych warunków technicznych.ｬ, 
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b) po pkt 2 dopisuje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: 

- "2a) dla dróg o symbolu 03KL, 04KL, 08KL, 

09KL przyjmuje się szeroko`ć jezdni min. 7 m, dla 

05KL, 06KL i 11KL przyjmuje się 6-7 mｬ; 
- ｭ2b) ”rzyjąć szaro`ć obustronnych chodni-

ków min. 2 mｬ; 
6) w § 2 w ustaleniach dla terenów oznaczo-

nych symbolami 12KD, 12aKD, 13KD, 14KD, 

15KD, 16KD (ulice dojazdowe), wprowadza się 

nastę”ujące zmiany: 

a) w pkt 2, po przecinku dopisuje się ｭjedynie 

dla drogi 16KD szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych 15 mｬ, 

b) w pkt 4, po wyrazach ｭszeroko`ć jezdni ulic 

dojazdowych w granicach min. 5,0-5,5 m, (zale-

cane 7 m)ｬ dopisuje się ｭdla drogi 16KD szero-

ko`ć jezdni min.7 mｬ; 
7) w § 2 w ustaleniach dla terenów urządzeL  

i obiektów infrastruktury technicznej z zakresu 

zaopatrzenia elektroenergetycznego dopisuje się 

po symbolu 21EE symbol 21aEE; 

8) Dla terenów niniejszego planu wprowadza 

się nastę”ujące zasady bez”ieczeLstwa: 
a) za”ewnić zaopatrzenie wodne do zewnętrz-

nego gaszenia ”owaru zgodnie z przepisami prze-

ciw”owarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

”owarowych, 

b) umowliwić dojazd ”owarowy do obiektów  

i terenów ”rzemysJowych oraz infrastruktury 

technicznej przez wykonanie dróg zapewniają-
cych przejazd samochodami ”owarniczymi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

c) wszelkie projektowane obiekty o wysoko`ci 
równej i większej od 50 m n.p.t. ”odlegają przed 

wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgJo-

szeniu do Szefostwa Ruchu Lotniczego SiJ Zbroj-

nych RP. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytkówŁ 
 

§ 7.1. Odkrycie ”rzedmiotów przypuszczalnie 

zabytkowych w trakcie prowadzenia robót bu-

dowlanych i ziemnych wymaga: 

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia; 

3) niezwJocznego powiadomienia Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora źabytków lub 

Burmistrza Krapkowic. 

2. W przypadku odkrycia obiektu archeolo-

gicznego badania wykopaliskowe przeprowadza 

się na koszt inicjatora. 

ŚZIAI III 

OPIATY OD WZROSTU WARTO_CI NIERU-

CHOMO_CI 
 

§ 8. Wprowadza się nastę”ujące zmiany w usta-

leniach planu okre`lonych w uchwale nr XI/180/04 

RM w Krapkowicach z dnia 3 marca 2004 r.: 

 

Ustala się nastę”ujące stawki procentowe sta-

nowiące ”odstawę do okre`lania o”Jaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

- dla terenów objętych zmianą planu ustala się 

stawkę w wysoko`ci 30 %. 

 

ŚZIAI IV 

PRZEPISY KOKCOWś 

 

§ 9. Tracą moc dotychczasowe ustalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego w Krapkowicach, obejmującego teren w rejo-

nie zakJadów papierniczych zatwierdzonego uchwa-

Ją Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XI/180/04  

z dnia 3 marca 2004 r. z ”óuniejszymi zmianami,  

w czę`ci objętej niniejszą zmianą planu. 

 

§ 10. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Krapkowic. 

 

§ 11. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w wycie po u”Jywie 30 dni od ogJoszeniaŁ 
 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

mgr Witold RowaJowski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr II/11/2010 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 14 grudnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr II/11/2010 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 14 grudnia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Krapkowicach obejmującego teren 
w rejonie ZakJadu PrzemysJu Papierniczego, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-

spodarowaniu 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 pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada 

Gminy Kra”kowice rozstrzyga co nastę”uje: 

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego w Krapkowicach 

obejmującego teren w rejonie źakJadu PrzemysJu 
Papierniczego nie ”rzewiduje się nowych realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  

i dróg, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 
 

2. W związku z brakiem zadaL wJasnych gminy 
na terenie objętym zmianą ”lanu odstę”uje się od 
rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasadach 

ich finansowania. 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr II/11/2010 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 14 grudnia 2010 r. 

 
W związku z nie zgJoszeniem uwag do ”rojek-

tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego teren w rejonie 
źakJadu PrzemysJu Pa”ierniczego w Kra”kowi-

cach odstę”uję od rozstrzygnięcia uwagŁ 
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UCHWAIA NR II/13/10 

RADY GMINY IAMBINOWICś 

 

 z dnia 14 grudnia 2010 r. 

  
w sprawie ustalenia opJat za `wiadczenia wykraczające ponad podstawę programową  

wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iambinowice  

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 i 6 oraz 67a ust. 5 

w związku z art. 5c pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia  

7 wrze`nia 1991 r. o systemie o`wiaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r.  

Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, 

poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, 

poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, 

Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 

poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 

poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, 

poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,  

Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, 

poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 

poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, 

poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,  

Nr 219, poz. 1705 z 2010 r. Nr 44, poz. 250,  

Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991) Rada Gminy 

Iambinowice uchwala, co nastę”uje:  

§ 1. Ustala się godzinowe stawki o”Jaty za 

`wiadczenia wykraczające ponad ”odstawę pro-

gramową wychowania przedszkolnego w prowa-

dzonym przez Gminę Iambinowice Publicznym 

Przedszkolu w IambinowicachŁ 
 

§ 2.1. Za o”iekę nad dzieckiem w przedszkolu 

i dodatkowe `wiadczenia wychowawczo - eduka-

cyjne; ws”omagające rozwój umysJowy, fizyczny 

i emocjonalny, zajęcia rozwijające zainteresowa-

nia i uzdolnienia dzieci realizowane w czasie 

”rzekraczającym czas przeznaczony na realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i pkt 2 

ustawy o systemie o`wiaty i okre`lony statutem 

przedszkola, ustala się godzinową stawkę o”Jaty 

w wysoko`ci 2 zJŁ 


