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UCHWAIA NR XXXVł296ł2010 

 RADY MIEJSKIEJ W WOICZYNIE 

 

 z dnia 24 lutego 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zainwestowania wsi Wierzbica Dolna 

 

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; z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 141, poz. 

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

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

1635; z 2008 r. nr 123, poz. 803, nr 199, poz. 

1227, nr 201, poz. 1237, nr 220, poz. 1413) 

oraz 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, 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), Rada Miejska w WoJczynie, 
”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami okre`lo-

nymi w Studium UwarunkowaL i Kierunków Za-

gos”odarowania Przestrzennego Gminy WoJczyn, 
uchwala co nastę”uje: 

 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne  
 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów zain-

westowania wsi Wierzbica Dolna, zat. uchwaJą 
Nr XVI/115/99 Rady Miejskiej w WoJczynie z dnia 

29 grudnia 1999 r., w granicach okre`lonych na 
zaJącznikach graficznych nr 1 i 2 do niniejszej 

uchwaJy.  
2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 

przeznaczenia i s”osobów zagos”odarowania 
terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbo-

lem RP i RZ, z ”rzeznaczeniem ”od rozbudowę 
siedlisk zabudowy zagrodowej, w tym:  

- czę`ci dziaJek nr 159 i 160/2;  

- czę`ci dziaJki nr 219/2.  
 

§ 2.1. Tre`ć niniejszej uchwaJy stanowi czę`ć 
tekstową zmiany miejscowego ”lanu zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego terenów zainwestowania 
wsi Wierzbica Dolna.  

2. ZaJącznikami do uchwaJy są:  
1) rysunki zmiany planu w skali 1:2000 (za-

Jączniki nr 1 i 2);  

2) rozstrzygniecie dotyczące s”osobu roz”a-

trzenia uwag wniesionych do projektu niniejszego 

planu w trakcie wyJowenia do ”ublicznego wglądu 
(zaJącznik nr 3);  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w zmianach planu inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-

nia (zaJącznik nr 4);  
3. Obowiązującymi ustaleniami na rysunku 

zmiany ”lanu są:  
1) granice zmiany planu;  

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu;  

3) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna;  

 

§ 3. Dla terenów wydzielonych liniami rozgra-

niczającymi i oznaczonych symbolem literowym: 

MR, ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe oraz przezna-

czenie dopuszczalne, z warunkami jego dopusz-

czenia;  

2) warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu, z uwzględnieniem:  
a) zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego;  

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

jobrazu kulturowego;  

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej;  
d) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych;  

e) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie na 
podstawie odrębnych ”rze”isów;  

f) zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci;  
g) zasad obsJugi w zakresie komunikacji i in-

frastruktury technicznej;  

3) stawkę ”rocentową, na ”odstawie której 
ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym.  
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§ 4.1. Stwierdza się, we na obszarze objętym 
ustaleniami zmiany ”lanu nie wystę”ują:  

1) tereny i obiekty ”odlegające ochronie na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym tereny 

górnicze;  
2) tereny narawone na niebez”ieczeLstwo ”o-

wodzi;  

3) tereny zagrowone osuwaniem się mas ziem-

nych.  

2. W tek`cie zmiany ”lanu nie zawarto ustaleL 
odnoszących się do zagadnieL, o których mowa 
w ust. 1.  

 

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć uchwaJę 
nr XVI/115/99 Rady Miejskiej w WoJczynie z dnia 

29 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna;  
2) zmianie planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 

ustalenia niniejszej uchwaJy;  
3) rysunku zmiany planu ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć rysunek s”orządzony na ma”ie w skali 

1:2000, stanowiący zaJącznik nr 1 i 2 do niniej-

szej uchwaJy;  
4) przepisach szczególnych ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 

terenem wynikające z prawomocnych decyzji 

administracyjnych;  

5) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obszar 
ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
symbolem literowym okre`lającym ”rzeznaczenie 

funkcjonalne;  

6) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć takie ”rzeznaczenie funkcjonal-

ne, które ”owinno ”rzewawać na terenie wyzna-

czonym liniami rozgraniczającymi;  
7) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć okre`lony niniejszą uchwaJą 
inny s”osób ”rzeznaczenia terenu niw ”rzeznacze-

nie ”odstawowe, który uzu”eJnia lub wzbogaca 
funkcję ”odstawową;  

8) usJugach komercyjnych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi o charakterze rynkowym w za-

kresie między innymi: handlu, gastronomii, rze-

miosJa, rozrywki, na”raw s”rzętu AGD i elektro-

nicznego, napraw obuwia i odziewy, doradztwa 
prawno ｦ finansowego i ubezpieczeniowego, 

obsJugi turystycznej i inne tego typu;  

9) uciąwliwo`ci dla `rodowiska ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć substancje i energie wprowadzane do 

`rodowiska, a zwJaszcza haJas, wibracje, zanie-

czyszczenia powietrza, pola elektromagnetyczne, 

utrudniające wycie lub dokuczliwe dla otoczenia, 
”owodujące ”rzekroczenia okre`lonych w przepi-

sach szczególnych standardów jako`ci `rodowi-

ska;  

10) przedsięwzięciach mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko ｦ rozumie się ”rzez 
to ”rzedsięwzięcia o znacząco ujemnym w”Jywie 
na `rodowisko, okre`lone w obowiązujących 
przepisach o ochronie `rodowiska;  

11) urządzeniach towarzyszących ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć obiekty i urządzenia ”eJniące 
sJuwebną rolę wobec funkcji ”odstawowej terenu;  

12) powierzchni biologicznie czynnej - nalewy 
”rzez to rozumieć grunt rodzimy ”okryty ro`linno-

`cią oraz wodę ”owierzchniową na dziaJce bu-

dowlanej;  

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię, której nie nalewy ”rzekra-

czać ”rzy rozbudowie budynków istniejących;  
14) powierzchni zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć ”owierzchnię, jaką wyznacza rzut ”io-

nowy zewnętrznych krawędzi budynku, bez 

uwzględnienia elementów wystających ”oza ob-

rys budynku, w tym balkonów, oka”ów, gzym-

sów, ”rzy czym ”owierzchnię zabudowy terenu 
lub dziaJki stanowi suma ”owierzchni zabudowy 
wszystkich budynków w granicach tego terenu 

lub tej dziaJki.  
15) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to ro-

zumieć wysoko`ć mierzoną od ”oziomu terenu  
w najniwszym ”unkcie obrysu budynku do kaleni-

cy lub najwywszego ”unktu na ”okryciu kubatury, 
bez masztów odgromnikowych, anten i kominów.  

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe  

§ 6.1. Dla terenów oznaczonych symbolem 
MR na zaJączniku graficznym nr 1 i 2, ustala się:  

1) w zakresie przeznaczenia podstawowego: 

tereny zabudowy zagrodowej, obejmujące budyn-

ki mieszkalne, mieszkalno ｦ inwentarskie, inwen-

tarskie, gos”odarcze, garawe, wiaty na s”rzęt  
i maszyny rolnicze, budowle rolnicze, ogrody  

i sady ”rzydomowe, obiekty maJej architektury  
i urządzenia rekreacyjne oraz urządzenia towarzy-

szące;  
2) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego:  

a) do”uszcza się lokalizację nieuciąwliwych 
usJug komercyjnych wbudowanych lub w formie 

obiektów wolnostojących, z wyjątkiem ”rzedsię-
wzięć zaliczonych do mogących znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko w rozumieniu obowiązują-
cych ”rze”isów z zakresu ochrony `rodowiska, 
dla których istnieje obowiązek s”orządzenia ra-

”ortu oddziaJywania na `rodowisko oraz z wyjąt-

kiem usJug handlu, gastronomii i rozrywki o po-

wierzchni uwytkowej lokalu większej niw 50 m2;  
3) w zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania 

Jadu ”rzestrzennego:  
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a) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy 

w odlegJo`ci okre`lonej na rysunku ”lanu, lecz nie 
mniej niw:  

- 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem Lm;  

- 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
oznaczonej symbolem Zo.  

b) ustala się realizację zabudowy w formie bu-

dynków wolnostojących lub dobudowanych (do-

tyczy budynków niemieszkalnych), ”rzy czym 
obowiązuje zasada stosowania dla obiektów  
o tych samych funkcjach zbliwonych - ws”ólnych 
cech w zakresie: formy architektonicznej, geome-

trii dachu i jego pokrycia oraz stosowanych mate-

riaJów budowlanych;  
c) dla ”rojektowanych obiektów obowiązuje 

zachowanie wymaganych odlegJo`ci okre`lonych 
w obowiązujących ”rze”isach techniczno - bu-

dowlanych;  

4) zakresie zasad ochrony `rodowiska, ”rzyro-

dy i krajobrazu kulturowego:  

a) w granicach terenów MR nie do”uszcza się 
do lokalizacji ”rzedsięwzięć zaliczonych do mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko  
w rozumieniu obowiązujących ”rze”isów z zakre-

su ochrony `rodowiska, dla których istnieje obo-

wiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na 

`rodowisko;  
b) do”uszcza się ”rowadzenie tylko takiej dzia-

Jalno`ci gos”odarczej, której uciąwliwo`ć dla `ro-

dowiska ”owodowana ”rzez haJas, wibracje, za-

kJócenia elektryczne, ”romieniowanie, zanie-

czyszczenia powietrza, wody i gleby - nie prze-

kroczy granic terenu, do którego ”rowadzący 
dziaJalno`ć gos”odarczą ”osiada tytuJ ”rawny;  

c) do”uszczalna obsada zwierząt hodowlanych 
w gospodarstwie rolnym ｦ do 10 duwych jedno-

stek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w terenie 

na dziaJce nr 219/2 oraz do 40 DJP w terenie na 

dziaJkach nr 159 i 160/2, przy czym obiekty in-

wentarskie ”owinny być sytuowane w gJębi tych 
terenów w maksymalnie największej odlegJo`ci 
od frontu dziaJki;  

d) ”rzed roz”oczęciem budowy ustala się 
obowiązek zdjęcia warstwy ”róchniczej z czę`ci 
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz po-

wierzchnie utwardzone i odpowiednie jej zago-

spodarowanie;  

e) zagos”odarowanie od”adów nalewy ”rowa-

dzić zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami i gmin-

nym planem gospodarki odpadami, przy prefero-

waniu dziaJaL za”obiegających i ograniczających 
wytwarzanie od”adów oraz umowliwiających ich 
odzysk,  

f) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej do-

”uszcza się stosowanie tymczasowych rozwiązaL 
tj. od”rowadzanie `cieków sanitarnych do zbior-

ników wybieralnych - skąd nalewy je wywozić na 
oczyszczalnię o uregulowanym statusie formalno-

”rawnym (obowiązuje uzyskanie uzgodnienia 
za”ewnienia odbioru `cieków);  

g) wody o”adowe nalewy od”rowadzać do 
gruntu w ramach terenów nieutwardzonych lub 
do zbiorników retencyjnych;  

h) `cieki hodowlane i obornik nalewy zagos”o-

darować jako nawóz naturalny w ramach prowa-

dzonej gospodarki polowej ｦ zgodnie z obowiązu-

jącymi ”rze”isami ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. 

o nawozach i nawoweniu (Dz. U. nr 89, poz. 991  

z ”óun. zm.);  
i) gos”odarkę cie”lną dla celów socjalno - by-

towych i technologicznych nalewy ”rowadzić na 
bazie kotJowni indywidualnych ”racujących na 
”aliwach niskoemisyjnych (staJe, ciekJe i gazowe) 

lub z wykorzystaniem energii elektrycznej;  

j) w przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót budowlanych, ko”alnych szczątków 
ro`lin lub zwierząt, na inwestorze ciąwy obowią-
zek niezwJocznego ”owiadomienia Wojewody 
O”olskiego lub Burmistrza WoJczyna o znalezisku,  

k) zasad ochrony krajobrazu kulturowego nie 

ustala się.  
5) w zakresie wymagaL wynikających z po-

trzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych:  
a) nalewy zastosować ogrodzenie frontowe od 

strony drogi ”ublicznej wyJącznie awurowe o wy-

soko`ci zharmonizowanej z wysoko`cią ogrodze-

nia na dziaJkach sąsiednich, z dopuszczeniem 

ogrodzenia na ”odmurówce o nieprzekraczalnej 

wysoko`ci 60 cm.  
6) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków:  
a) w granicach obszaru objętego ustaleniami 

niniejszej uchwaJy nie wystę”ują obszary i obiek-

ty objęte ochroną na ”odstawie ”rze”isów usta-

wy o ochronie zabytków i ochronie dóbr kultury;  
b) w przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót budowlanych znalezisk, co do których, 
istnieje ”rzy”uszczenie we są zabytkiem, na inwe-

storze ciąwy obowiązek niezwJocznego ”owiado-

mienia O”olskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków lub Burmistrza WoJczyna o znalezisku.  

7) w zakresie ”arametrów i wskauników 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu:  

a) wskaunik ”owierzchni zabudowy - do war-

to`ci 0,40,  
b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ nie 

mniej niw 40 % ogólnej ”owierzchni terenu,  
c) wysoko`ć zabudowy - nie więcej niw 10 m  
d) liczba kondygnacji:  

- dla budynków mieszkalnych - nie więcej niw 
2 kondygnacje, w tym ”oddasze uwytkowe;  

- dla budynków niemieszkalnych ｦ nie więcej 
niw 2 kondygnacje;  

e) szeroko`ć elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego nie mowe ”rzekraczać 16 m;  
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f) geometria dachu:  

- w budynku mieszkalnym - dachy wysokie, 

dwu- lub wielospadowe z zalecanym usytuowa-

niem kalenicy gJównej:  
- ”rosto”adle do frontu dziaJki (dotyczy terenu 

na zaJączniku nr 1);  
- równolegle do frontu dziaJki (dotyczy terenu 

na zaJączniku nr 2), o ”oJaciach nachylonych ”od 
kątem 300ｦ500, z mowliwo`cią realizacji lukarn  
i okien ”oJaciowych,  

- w budynkach niemieszkalnych do”uszcza się 
dachy ”Jaskie (z ”ochyleniem za”ewniającym 
s”rawne od”rowadzenie wód o”adowych i rozto-

powych;  

g) pokrycie dachu wysokiego - dachówką lub 
materiaJem dachówko”odobnym;  

h) do”uszcza się mowliwo`ć realizacji garawu  
w bryle budynku lub dobudowanego do budynku 

mieszkalnego;  

i) do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania bu-

dynków niemieszkalnych w odlegJo`ci 1,5 m od 

granicy dziaJki, a takwe w granicy dziaJki z wyjąt-

kiem terenu na dz. nr 219/2, gdzie nalewy zacho-

wać odlegJo`ć 4 m.  

8) w zakresie szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i podziaJu nieruchomo`ci:  
a) do”uszcza się ”odziaJ dziaJek nr 159  

i 160/2 oraz 219/2 w celu wydzielenia nowych 

dziaJek siedliskowych, w granicach okre`lonych 
na rysunkach planu.  

9) ustalenia w zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej:  

a) zasady obsJugi infrastrukturalnej obejmują:  
- zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodo-

ciągowej;  
- od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do 

zbiorników wybieralnych na `cieki bytowe, doce-

lowo do kanalizacji sanitarnej;  

- od”rowadzenie wód o”adowych w ramach 

terenów zielonych w granicach nieruchomo`ci lub 
do zbiorników retencyjnych;  

- zasilanie energetyczne na warunkach wJa-

`ciwego ZakJadu Energetycznego. PrzyJączenie do 
sieci Odbiorców odbywać się będzie w oparciu  

o wydane na wniosek Odbiorcy warunki ”rzyJą-
czenia oraz o zawartą umowę o ”rzyJączenie, w 

której okre`lone będą zobowiązania stron w za-

kresie realizacji ”rzyJączenia;  

- w przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych obiektów z urządzeniami istniejącej infra-

struktury, urządzenia te mogą być ”rzebudowane 
na koszt inicjatora zmian, w oparciu o warunki 

”rzebudowy oraz umowę o ”rzebudowę, którą 
zawrze inicjator zmian z wJa`ciwym zarządcą 
infrastruktury technicznej;  

- cie”Jo z kotJowni wJasnych ”racujących  
w oparciu o niskoemisyjne uródJa cie”Ja;  

- dostę”no`ć komunikacyjna terenów - od 

strony dróg ”ublicznych ”o”rzez indywidualne 
zjazdy na teren posesji.  

10) ustalenia w zakresie s”osobów i terminów 
tymczasowego zagos”odarowania, urządzania  
i uwytkowania terenu:  

a) do czasu ”odjęcia realizacji ustaleL niniej-

szego ”lanu, tereny mogą być uwytkowane  
w s”osób dotychczasowy.  

 

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe  

§ 7. W sprawach nie uregulowanych ustale-

niami niniejszego ”lanu obowiązują ”rze”isy 
ustaw szczególnych.  

 

§ 8. Dla terenów oznaczonych symbolem MR, 
ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty na rzecz gminy, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko`ci 
30 %.  

 

§ 9. W granicach terenów objętych ustalenia-

mi niniejszej uchwaJy traci moc obowiązującą 
uchwaJa Nr XVI/115/99 Rady Miejskiej w WoJ-
czynie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego terenów zainwestowania wsi 
Wierzbica Dolna.  

 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza 
się Burmistrzowi WoJczyna  

 

§ 11.1. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiego.  
2. UchwaJa ”odlega o”ublikowaniu na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 37 – 1904 – Poz. 521 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXV/296/2010 

Rady Miejskiej w WoJczynie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania ”rzestrzennego terenów zainwesto-

wania wsi Wierzbica Dolna byJ wyJowony do ”u-

blicznego wglądu w okresie od 21.12.2009 r. do 

21.01.2010 r. W wyznaczonym terminie oraz  

14 dni ”o u”Jywie okresu zakoLczenia wyJowenia 
projektu zmiany ”lanu do ”ublicznego wglądu,  
tj. od 22.01.2010 r. do 10.02.2010 r. nie w”Jy-

nęJy wadne uwagi do ”rzedmiotowego ”rojektu.  
 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXV/296/2010 

Rady Miejskiej w WoJczynie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej  

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji 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 ustawy z 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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 2008 r. nr 123, poz. 803, nr 199, poz. 1227, 

nr 201, poz. 1237, nr 220, poz. 1413) oraz  

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, 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) i art. 167 ust. 2 pkt. 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, 

poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 

poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 

1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832,  

z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,  

Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, 

poz. 1370, Nr 227, poz. 1505) Rada Miejska  

w WoJczynie rozstrzyga co nastę”uje:  
 

Przedmiot i zakres zmiany miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów za-

inwestowanych wsi Wierzbica Dolna, nie wyma-

ga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz okre`lenia zasad ich finansowania ｦ 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 37 – 1905 – Poz. 521 

 

ZaJącznik nr 1 

do UchwaJy nr XXXV/296/2010 

Rady Miejskiej w WoJczynie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do UchwaJy nr XXXV/296/2010 

Rady Miejskiej w WoJczynie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 
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