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2) osoba ”rawna, zostaJa wykre`lona z wJa-

`ciwego rejestru osób ”rawnych ”rzy jednocze-

snym braku majątku, z którego mowna by egze-

kwować nalewno`ć, a od”owiedzialno`ć z tytuJu 
nalewno`ci nie ”rzechodzi z mocy prawa na osoby 

trzecie, 

3) zachodzi uzasadnione ”rzy”uszczenie, we  
w ”ostę”owaniu egzekucyjnym nie uzyska się 
kwoty wywszej od kosztów dochodzenia i egze-

kucji tej nalewno`ci lub ”ostę”owanie egzekucyjne 
okazaJo się nieskuteczne, 

4) jednostka organizacyjna nie ”osiadająca 
osobowo`ci ”rawnej ulegJa likwidacji, 

5) zachodzi wawny interes dJuwnika lub interes 
s”oJecznyŁ 

2. W przypadku, gdy o”rócz dJuwnika gJówne-

go są zobowiązane inne osoby, nalewno`ci mogą 
być umarzane wyJącznie, gdy warunki umorzenia 
są s”eJnione ”rzez wszystkich zobowiązanychŁ 

 

§ 3.1Ł Nalewno`ci na wniosek dJuwnika: 
1) mogą być umarzane w caJo`ci lub w czę`ci, 
2) mogą zostać odroczone terminy s”Jaty ca-

Jo`ci lub w czę`ci, 
3) mogą zostać w s”Jacie rozJowone na ratyŁ 
2Ł W ”rzy”adkach okre`lonych w ust. 1 stosu-

je się od”owiednio ”rze”isy § 1Ł 
 

§ 4. W stosunku do dJuwników będących 
”rzedsiębiorcami, stosowanie umorzeL, odroczeL 
i rozkJadanie na raty nalewno`ci, które stanowią 
”omoc ”ubliczną, odbywać się będzie w ramach 

pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków 

okre`lonych w Roz”orządzeniu Komisji (WN)  
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w spra-

wie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy 

de minimis (Dz. U. WEL 3879 z 28.12.2006 r.). 

 

§ 5.1Ł Umorzenie nalewno`ci gJównej skutkuje 
umorzeniem odsetek. 

2Ł Jeweli umorzenie dotyczy czę`ci nalewno`ci 
gJównej, w odpowiednim stosunku do tej nalew-
no`ci ”odlegają umorzeniu odsetki. 

 

§ 6.1Ł Śo umarzania, odraczania terminów lub 
rozdania na raty s”Jat nalewno`ci, o których mo-

wa w niniejszej uchwale, u”rawniony jest Wójt 
Gminy Domaszowice. 

2Ł Umorzenie nalewno`ci o warto`ci wywszej 
niw 10Ł000,00 zJ wymaga u”rzedniej zgody Rady 
Gminy. 

 

§ 7. Umorzenie, odroczenie terminu ”Jatno`ci 
lub rozJowenie na raty nalewno`ci nastę”uje  
w formie pisemnej w oparciu o przepisy prawa 

cywilnego. 

 

§ 8. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy Domaszowice. 

 

§ 9. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  

14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ 
 

 Przewodniczący Rady 

Jan Nowak 
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UCHWAIA NR Lł330ł2010 

 RADY GMINY LUBSZA 

 

 z dnia 17 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza 

 

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;  

z 2010 r. nr 24, poz. 124, nr 75, poz. 474) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-ca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. nr 142, 

poz. 1591; z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 

558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 

poz. 1806; z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 

1568; z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 

1203, nr 167 poz. 1759; z 2005 r. nr 172, poz. 

1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17 poz. 

128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 

327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218;  

z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241;  

z 2010 r. nr 28, poz. 142, poz. 146), Rada Gmi-

ny Lubsza, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustale-

niami okre`lonymi w Studium UwarunkowaL  
i Kierunków źagos”odarowania Przestrzennego 
Gminy Lubsza uchwala, co nastę”uje: 
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RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

§ 1.1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza 

zatŁ uchwaJą XXVł252ł2005 Rady Gminy Lubsza 
z dnia 25 lutego 2005 rŁ, (Śziennik Urzędowy 
Woj. Opolskiego z dnia 11.05.2005 r. nr 32 poz. 

843) oraz uchwaJą Rady Gminy Lubsza nr XIXł 
133/2008 z dnia 24.04.2008 r. (Dziennik Urzę-
dowy Woj. Opolskiego z dnia 19.06.2008 r. nr 42 

poz. 1525) w sprawie uchwalenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubsza, w granicach okre`lonych na za-

Jączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 
2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 

przeznaczenia i s”osobów zagos”odarowania 
terenu dziaJki o nr ewidencyjnym 173/8 ark.m.1 

oznaczonego na rysunku planu symbolem MJ,  

z ”rzeznaczeniem caJej dziaJki ”od zabudowę 
mieszkaniową ｦ jednorodzinnąŁ 

 

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

rowania przestrzennego Gminy Lubsza. 

2Ł źaJącznikami do uchwaJy są: 
1) rysunek zmiany planu w skali 1:1000 (za-

Jącznik nr 1); 
2) rozstrzygniecie dotyczące s”osobu roz”a-

trzenia uwag wniesionych do projektu niniejszego 

planu w trakcie wyJowenia do ”ublicznego wglądu 
(zaJącznik nr 2); 

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 3); 
3Ł Obowiązującymi ustaleniami na rysunku 

zmiany ”lanu są: 
1) granice zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu; 

3) linie rozgraniczające dziaJkę ewidencyjna  
nr 173/8 ark.m.1; 

4) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna; 

5) usytuowanie zjazdu indywidualnego na te-

ren dz. nr 173/8 ark.m.1 ｦ orientacyjne. 

 

§ 3.1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgra-

niczającymi i oznaczonego symbolem literowym: 

MJ, 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 
”odstawie 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. 

 

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

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

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

wodzi; 

3) tereny zagrowone osuwaniem się mas ziem-

nych. 

2Ł 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 XXV/252/2005 Rady Gminy Lubsza z dnia  

25 lutego 2005 rŁ, (Śziennik Urzędowy WojŁ 
Opolskiego z dnia 11.05.2005 r. nr 32 poz. 843) 

oraz uchwaJę Rady Gminy Lubsza nr XIXł 
133/2008 z dnia 24.04.2008 r. (Dziennik Urzę-
dowy Woj. Opolskiego z dnia 19.06.2008 r. nr 42 

poz. 1525) w sprawie uchwalenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubsza. 

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 

1:1000, stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJy; 
4) ”rze”isach 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 terenu ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć takie ”rzeznaczenie funk-
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cjonalne, które ”owinno ”rzewawać na terenie 
wyznaczonym 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) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

nalewy ”rzez to rozumieć jeden budynek miesz-

kalny jednorodzinny lub dwurodzinny wraz z bu-

dynkami garawowymi i gospodarczymi; 

9) nieuciąwliwej usJudze komercyjnej ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć taki rodzaj dziaJalno`ci usJugo-

wej w zakresie handlu detalicznego, gastronomii, 

rzemiosJa, na”raw, odnowy biologicznej, lecznic-

twa, rozrywki, obsJugi biurowej i finansowej  

i innych o analogicznym do ”owywszych charak-

terze i sto”niu uciąwliwo`ci, których normalne 
funkcjonowanie: 

a) nie ”owoduje ”rzekroczenia wadnego z pa-

rametrów do”uszczalnego ”oziomu szkodliwych 
lub uciąwliwych oddziaJywaL na `rodowisko ”oza 
zajmowanym obiektem, 

b) nie jest uródJem uciąwliwych lub szkodli-
wych od”adów, nie ”owoduje nieodwracalnych 
zmian `rodowiska ”rzyrodniczego w obrębie zaj-

mowanej dziaJki, 
c) ani w waden inny oczywisty s”osób nie ”o-

garsza warunków uwytkowania terenów sąsiadu-

jących n”Ł ”rzez emisję nie”rzyjemnych zapa-

chów, dymów, skJadowanie nieestetycznych od-

”adów na otwartej ”rzestrzeni; 
10) ”rzedsięwzięciach 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 wyznaczoną na rysunku 
planu i okre`loną w niniejszej uchwale dla danego 

terenu, której nie mowe ”rzekroczyć waden ele-

ment budynku; do”uszcza się ”rzekroczenie tej 
linii ”rzez elementy budynku na trwale związane  
z konstrukcją i funkcją budynku nie związane  
z gruntem; 

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 dziaJkiŁ 
15) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to ro-

zumieć wysoko`ć mierzoną od naturalnej war-

stwicy terenu w najniwszym ”unkcie obrysu bu-

dynku do kalenicy lub najwywszego ”unktu na 
”okryciu kubatury, bez masztów odgromniko-

wych, anten i kominówŁ 
 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 6.1. Dla terenu oznaczonego symbolem MJ 

na zaJączniku graficznym nr 1, ustala się: 
1) w zakresie przeznaczenia podstawowego: 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego: 

a) do”uszcza się lokalizację nieuciąwliwej usJugi 
komercyjnej wbudowanej lub w formie obiektu 

wolnostojącego o powierzchni zabudowy do  

40 m2, z wyjątkiem ”rzedsięwzięć zaliczonych do 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko 
w rozumieniu obowiązujących ”rze”isów z zakre-

su ochrony `rodowiska; 
3) w zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania 

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

w odlegJo`ci okre`lonej na rysunku ”lanu, tjŁ 8 m 

od linii rozgraniczającej ulicę lokalną; 
b) ustala się realizację budynku mieszkalnego 

w formie obiektu wolnostojącego, z dopuszczal-

nymi wykuszami, tarasami, gankiem, podcieniem 

oraz garawem wbudowanym w bryJę budynku; 
c) elewację frontową budynku mieszkalnego 

nalewy sytuować ”rosto”adle do bocznych granic 
dziaJki nr 173ł8 arkŁmŁ1; 

d) budynki niemieszkalne nalewy sytuować  
w gJębi dziaJki z zachowaniem wymaganych od-

legJo`ci okre`lonych w obowiązujących ”rze”i-

sach techniczno-budowlanych; 

e) do”uszcza się mowliwo`ć dobudowy budyn-

ku garawowego lub usJugowego do budynku 
mieszkalnego; 

f) wyklucza się mowliwo`ć stosowania koloru 
elewacji, który ”rowadzić mowe do nadmiernej 
eks”ozycji budynków w krajobrazie; 

g) nalewy stosować ”okrycie dachów w kolo-

rystyce ceglastej lub czarnej. 

4) w zakresie zasad ochrony `rodowiska, ”rzy-

rody i krajobrazu kulturowego: 

a) w granicach terenu MJ 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; 
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-
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czyszczenia powietrza, wody i gleby - nie prze-

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

c) ”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; 

d) 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, 

e) `cieki bytowe nalewy od”rowadzać do kana-

lizacji sanitarnej; 

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

g) gos”odarkę cie”lną dla celów socjalno - by-

towych i technologicznych nalewy ”rowadzić na 
bazie kotJowni indywidualnej ”racującej na ”ali-
wach niskoemisyjnych lub z wykorzystaniem 

energii odnawialnej albo w oparciu o energię elek-

tryczną; 
h) zasad ochrony krajobrazu kulturowego nie 

ustala sięŁ 
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 sąsiednichŁ 
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 
źabytków lub Wójta Gminy Lubsza o znalezisku. 

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

a) wskaunik powierzchni zabudowy - do war-

to`ci 0,30, 
b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ nie 

mniej niw 35 % ogólnej ”owierzchni terenu, 
c) wysoko`ć zabudowy ｦ od 6,0 do 9,0 m,  

a dla budynku gospodarczego i garawu ｦ nie wię-
cej niw 6,0 m; 

d) liczba kondygnacji nadziemnych: 

- dla budynków mieszkalnych - nie więcej niw 
2 kondygnacje, w tym druga kondygnacja liczona 

jako ”oddasze uwytkowe; 

- dla budynków niemieszkalnych ｦ 1 kondy-

gnacja; 

e) geometria dachu: 

- w budynku mieszkalnym - dach wysoki, 

dwu- lub wielospadowy z zalecanym usytuowa-

niem kalenicy gJównej ”rosto”adle do ulicy,  
o ”oJaciach nachylonych ”od kątem 350 ｦ 450,  

z mowliwo`cią realizacji lukarn i okien ”oJaciowych, 
- w budynkach niemieszkalnych do”uszcza się 

dachy ”Jaskie lub jednos”adowe; 
f) pokrycie dachu wysokiego - dachówką lub 

materiaJem dachówko”odobnym; 
g) do”uszcza się mowliwo`ć realizacji garawu  

w bryle budynku mieszkalnego. 

8) w zakresie szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) wyklucza się mowliwo`ć wtórnego ”odziaJu 

nieruchomo`ciŁ 
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 ka-

nalizacji sanitarnej; 

- od”rowadzenie wód o”adowych w ramach 

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

- zasilanie energetyczne na warunkach wJa-

`ciwego ”rzedsiębiorstwa energetycznegoŁ Przy-

Jączenie do sieci odbiorcy odbywać się będzie  
w oparciu o wydane na wniosek odbiorcy warun-

ki ”rzyJączenia oraz o zawartą umowę o ”rzyJą-
czenie, w której okre`lone będą zobowiązania 
stron w zakresie 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 wJasnej ”racującej w opar-

ciu o niskoemisyjne uródJa cie”Ja; 
- dostę”no`ć komunikacyjna terenu - poprzez 

indywidualny zjazdy z ulicy lokalnej na teren po-

sesji; 

- miejsca ”arkingowe nalewy za”ewnić w ra-

mach dziaJki nr 173ł8 arkŁm.1. 

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 dotychczasowyŁ 
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RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

§ 7. W sprawach nie uregulowanych ustale-

niami niniejszego ”lanu obowiązują ”rze”isy 
ustaw szczególnychŁ 

 

§ 8Ł Dla terenu oznaczonego symbolem MJ, 

ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty na rzecz gminy, o której mo-

wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-

s”odarowaniu ”rzestrzennym, w wysoko`ci 30 %Ł 
 

§ 9. W granicach terenów objętych ustalenia-

mi niniejszej uchwaJy traci moc obowiązującą 
uchwaJa Nr XXVł252ł2005 Rady Gminy Lubsza  
z dnia 25 lutego 2005 rŁ, (Śziennik Urzędowy 
Woj. Opolskiego z dnia 11.05.2005 r. nr 32 poz. 

843) oraz uchwaJa Rady Gminy Lubsza nr XIXł 
133/2008 z dnia 24.04.2008 r. (Dziennik Urzę-
dowy Woj. Opolskiego z dnia 19.06.2008 r. nr 42 

poz. 1525), w sprawie uchwalenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubsza. 

 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza 
się Wójtowi Gminy LubszaŁ 

 

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

wym Województwa O”olskiegoŁ 
2Ł UchwaJa ”odlega o”ublikowaniu na stronie 

internetowej Urzędu Gminy LubszaŁ 
 

 Przewodniczący  
Rady Gminy Lubsza 

mgr inwŁ Dariusz Bandrowski 
 

 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr Lł330ł2010 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do 
projektu planu 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzennego Gminy Lubsza byJ wyJowo-

ny do ”ublicznego wglądu w okresie od 
10.02.2010 r. do 10.03.2010 r. 

W wyznaczonym terminie oraz 14 dni ”o u”Jywie 
okresu zakoLczenia wyJowenia ”rojektu zmiany 
planu do ”ublicznego wglądu, tjŁ od 11Ł03Ł2010 
rŁ do 25Ł03Ł2010 rŁ nie w”JynęJy wadne uwagi do 
przedmiotowego projektu. 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr L/330/2010 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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 

rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ  
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 usta-

wy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-

blicznych (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 Gminy 

Lubsza rozstrzyga, co nastę”uje: 
  

Przedmiot i zakres zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, 

nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz okre`lenia zasad ich finanso-

wania ｦ zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych. 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr L/330/2010 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

 


