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§ 41. Wykonanie UchwaJy powierza się Bur-

mistrzowi Gogolina.  

§ 42. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

14 dni od dnia “gJ“szenia w Dzienniku Urzędo-

wym W“jewództwa Opolskiego.  

 

Przew“dniczący 

 Rady Miejskiej w Gogolinie 

Franciszek Holeczek 

 

*/ Wojewoda Opolski wydaJ rozstrzygnięcie nadzorcze 
Nr NK.IIIｦARｦ0911ｦ1-17/2010 z dnia 7 kwietnia 

2010 r. stwierdzające niewawno`ć czę`ci niniejszej 

uchwaJy ｦ opublikowane pod poz. 560. 
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UCHWAIA NR XXXVI/259/2010 

 RADY GMINY SKARBIMIERZ 

 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz  

dla terenów w czę`ci obrebów: MaJujowice, Iukowice Brzeskie i PępiceŁ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  

o sam“rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 

poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 1  

i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.), 

w związku z uchwaJą Nr XIX/158/2008 z dnia  

28 sierpnia 2008 w sprawie ”rzystą”ienia do 

s”“rządzania zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz 

uchwala co nastę”uje: 
 

DZIAI I. PRZEPISY OGÓLNE  
 

§ 1.1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla 

terenów w czę`ci “brębów: MaJuj“wice, Iuk“wi-

ce Brzeskie i Pę”ice, zwana dalej planem, obejmu-

je obszar o powierzchni 679,38 ha, przedstawio-

ny na rysunku planu w skali 1:2000, stan“wiący 

zaJącznik nr 1: arkusz numer 1, arkusz numer 2, 

arkusz numer 3 do niniejszej uchwaJyŁ  
2. W planie nie “kre`la się:  
1) wskauników intensywn“`ci zabudowy ｦ ze 

względu na brak potrzeby takich regulacji;  

2) granic “bszarów wymagających przepro-

wadzenia scaleL i ”“dziaJów nieruch“m“`ci ｦ ze 

względu na brak potrzeby wyznaczania takich 

“bszarów;  
3) granic “bszarów rehabilitacji istniejącej za-

budowy i infrastruktury technicznej ｦ ze względu 

na brak potrzeby wyznaczania takich “bszarów;  

4) granic “bszarów wymagających przeksztaJ-
ceL lub rekultywacji ｦ ze względu na brak po-

trzeby wyznaczania takich “bszarów;  
5) granic terenów pod bud“wę “biektów han-

dlowych o powierzchni s”rzedawy ”“wywej  
2000 m2 ｦ ze względu na brak potrzeby wyzna-

czania takich terenów;  
6) granic terenów sJuwących organizacji imprez 

masowych ｦ ze względu na brak potrzeby wy-

znaczania takich terenów;  
7) granic ”“mników zagJady oraz ich stref 

ochronnych ｦ ze względu na brak takich pomni-

ków oraz ich stref ochronnych.  

 

§ 2. Okre`lenia stosowane w uchwale ozna-

czają:  
1) infrastruktura techniczna ｦ sieci uzbrojenia 

technicznego, w tym sieci w“d“ciąg“we, kanali-

zacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, cie”J“wni-

cze, telekomunikacyjne oraz inne podobne;  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia 

“graniczająca fragment terenu, na wyJącznie któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 

“kre`l“nych w ustaleniach planu budowli;  

3) obszar zabudowany ｦ obszar zajęty przez 

budynek lub budynki, ograniczony jego lub ich 

zewnętrznym obrysem na poziomie terenu;  

4) przeznaczenie podstawowe ｦ przeznaczenie 

”rzewawające na danym terenie wydzielonym 

liniami r“zgraniczającymi;  
5) przeznaczenie uzu”eJniające ｦ przeznacze-

nie inne niw podstawowe, które stanowi uzupeJ-
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nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podsta-

wowego, jedn“cze`nie nie k“lidując z nim lub nie 

uniem“wliwiając zagospodarowania terenu zgod-

nie z tym przeznaczeniem podstawowym;  

6) teren ｦ czę`ć obszaru “bjęteg“ planem wy-

znaczona liniami r“zgraniczającymi, oznaczona 

symbolem.  

 

§ 3.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na 

rysunku planu są “b“wiązującymi ustaleniami 

planu:  

1) granica obszaru “bjęteg“ planem, obejmują-
ca strefę ochrony ”“`redniej ujęć i uródeJ wody 

pitnej dla miasta Wr“cJawia;  
2) linie r“zgraniczające tereny;  

3) symbole terenów;  
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.  

2. Stwierdzenie zg“dn“`ci planu z ustaleniami 

Studium uwarunk“waL i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Skarbimierz sta-

nowi zaJącznik nr 2 do uchwaJyŁ  
3. R“zstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu stanowi zaJącznik nr 3 do 

uchwaJyŁ  
4. R“zstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-

sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych stanowi 

zaJącznik nr 4 do uchwaJyŁ  
 

DZIAI II. USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZA-

RU OBJĘTEGO PLANEM  
 

§ 4. Ob“wiązują nastę”ujące ustalenia doty-

czące uksztaJt“wania zabudowy i zagospodaro-

wania terenów:  
1) zakaz lokalizacji budynków i budowli prze-

krytych dachem na caJym obszarze “bjętym pla-

nem, o ile ustalenia dla terenów nie stan“wią 

inaczej;  

2) obiekty o wys“k“`ci ”“wywej 50 m nad po-

ziomem terenu ”“dlegają zgJaszaniu do wJa`ci-

wych “rganów nadzoru nad lotnictwem wojsko-

wym oraz oznakowaniu jako przeszkody lotnicze;  

3) obiekty stan“wiące przeszkody lotnicze na-

lewy zgJ“sić wJa`ciwym organom nadzoru nad 

lotnictwem cywilnym oraz “znak“wać zgodnie  

z przepisami “drębnymi;  
4) dopuszcza się dotychczasowy s”“sób uwyt-

kowania terenu do czasu zagospodarowania go 

zgodnie z ”r“jekt“waną w planie funkcjąŁ  
 

§ 5. Ob“wiązują nastę”ujące ustalenia doty-

czące ochrony i ksztaJt“wania `r“d“wiska oraz 

krajobrazu:  

1) ustala się strefę ochrony ”“`redniej ujęć  

i uródeJ wody pitnej dla miasta Wr“cJawia, obej-

mującą caJy obszar planu;  

2) nie dopuszcza się wprowadzania zmian  

w stosunkach wodnych, w tym ”“gJębiania, melio-

rowania lub zasypywania oczek wodnych i obsza-

rów ”“dm“kJych;  
3) nie dopuszcza się zmian linii brzegowej na-

turalnie uksztaJt“wanych koryt rzek i ”“t“ków;  
4) przy ciekach wodnych za”ewnić d“stę” do 

pasa terenu szer“k“`ci 6 m w celu prowadzenia 

prac modernizacyjno-konserwacyjnych;  

5) nakaz prowadzenia monitoringu skutków 

“ddziaJywania elektrowni wiatrowych na `r“do-

wisko przyrodnicze.  

 

§ 6.1. Ustala się strefę ochrony stanowisk ar-

cheologicznych ｦ OW wedJug rysunku planu.  

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, zakres  

i s”“sób prowadzenia prac ziemnych nalewy opi-

ni“wać i uzg“dnić z wJa`ciwymi sJuwbami ochro-

ny zabytkówŁ  
 

§ 7.1. Dojazd do terenów dopuszcza się wy-

Jącznie z terenów ”rzylegJych dróg, o ile ustalenia 

dla terenów nie stan“wią inaczej.  

2. Ob“wiązują nastę”ujące ustalenia dotyczą-
ce parkowania ”“jazdów:  

1) dla zabudowy usJug“wej “b“wiązuje co 

najmniej 10 miejsc postojowych na 1000 m2 

powierzchni uwytk“wej;  
2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1 

nalewy usytu“wać na terenie, na którym usytuowa-

ny jest obiekt, któremu te miejsca t“warzysząŁ  
3. Dla potrzeb budowy i eksploatacji elektrow-

ni wiatrowych, na czas realizacji i funkcjonowania 

inwestycji, dopuszcza się drogi wewnętrzne  

o szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających nie 

większej niw 6 m.  

 

§ 8. Ob“wiązują nastę”ujące ustalenia doty-

czące systemów infrastruktury technicznej:  

1) dopuszcza się sieci infrastruktury technicz-

nej wedJug ”rze”isów “drębnych;  
2) odprowadzenie `cieków komunalnych do-

puszcza się wyJącznie siecią kanalizacyjną, z za-

strzeweniem pkt 3;  

3) w przypadku braku kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza się odprowadzenie `cieków do bezod-

”Jyw“weg“ zbiornika `cieków lub przydomowej 

oczyszczalni `cieków;  
4) dopuszcza się gromadzenie i wykorzystanie 

wód opadowych na dziaJce;  
5) sieci elektroenergetyczne oraz automatyki  

i sterowania elektrowni wiatrowych dopuszcza 

się wyJącznie jako podziemne;  

6) dopuszcza się skablowanie istniejących na-

powietrznych linii elektroenergetycznych;  

7) wyznacza się pas technologiczny napo-

wietrznej linii 15 kV o szer“k“`ci 16 m (po 8 m  

w kawdą str“nę od osi linii);  
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8) w pasie technologicznym, o którym mowa 

w pkt 7, zakazuje się budowania budynków 

mieszkalnych i lokalizowania terenów przezna-

czonych na staJy pobyt ludzi.  

 

§ 9. Nastę”ujące tereny ustala się jako obszary 

przeznaczone na cele publiczne: KDG, KDZ, KDD.  

 

§ 10. Okre`la się wys“k“`ć stawki procento-

wej, na podstawie której ustala się “”Jatę, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, dla:  

1) terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem EW/R na 20 %;  

2) ”“z“staJych terenów na 20 %.  

 

OddziaJ III 
Ustalenia dla terenów  

 

§ 11.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

01ZL ustala się nastę”ujące przeznaczenie pod-

stawowe:  

1) lasy;  

2) zadrzewienia;  

3) proponowany obszar chronionego krajobrazu.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 do-

puszcza się przeznaczenia uzu”eJniające:  
1) tereny rolnicze;  

2) wody powierzchniowe;  

3) istniejący teren dróg do zachowania.  

 

§ 12.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 

02R, 03R, 08R i 09R ustala się nastę”ujące prze-

znaczenie podstawowe - tereny rolnicze.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 do-

puszcza się przeznaczenia uzu”eJniające:  
1) zadrzewienia;  

2) wody powierzchniowe.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, do-

puszcza się drogi wewnętrzne stan“wiące dojazd 

do terenów elektrowni wiatrowych.  

 

§ 13.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 

04EW/R, 05EW/R, 06EW/R i 07EW/R ustala się 

nastę”ujące przeznaczenia podstawowe:  

1) tereny rolnicze;  

2) elektroenergetyka.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 do-

puszcza się przeznaczenia uzu”eJniające:  
1) zadrzewienia;  

2) wody powierzchniowe.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia d“tyczące zagospo-

darowania terenu i ksztaJt“wania zabudowy:  

1) w ramach przeznaczenia terenu elektro-

energetyka dopuszcza się l“kalizację elektrowni 

wiatrowych o mocy od 1,5 MW do 3 MW, z za-

strzeweniem pkt. 2;  

2) liczba wiew elektrowni wiatrowych na po-

szczególnych terenach nie m“we ”rzekraczać:  
a) dla terenu 04EW/R - 9,  

b) dla terenu 05EW/R - 3,  

c) dla terenu 06EW/R - 1,  

d) dla terenu 07EW/R - 2;  

3) wymiar pionowy wiewy, mierzony od po-

ziomu terenu do najwywszeg“ skrajnego punktu 

wirnika w pozycji pionowej nie m“we być większy 

niw 200 m;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 

jednej wiewy elektrowni wiatrowej - 900 m²;  
5) minimalna “dlegJ“`ć między wiewami elek-

trowni wiatrowej - 300 m;  

6) dopuszcza się wyJącznie powierzchnie wiew 
matowe, o kolorystyce nie k“ntrastującej z oto-

czeniem;  

7) dopuszcza się umieszczenie na gondoli logo 

producenta, inwestora lub wJa`ciciela elektrowni 

wiatrowych.  

4. Dojazd do terenów dopuszcza się poprzez 

drogi wewnętrzne zlokalizowane na terenach 

03R, 08R i 09R.  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, do-

puszcza się drogi wewnętrzne stan“wiące dojazd 

do miejsc lokalizacji wiew wiatrowych.  

6. Nieprzekraczalna linia zabudowy dla lokali-

zacji elektrowni wiatrowych, będąca jedn“cze`nie 

linią r“zgraniczająca tereny, “b“wiązuje dla obry-

su caJeg“ obiektu elektrowni wiatrowej wraz ze 

wszystkimi jej elementami.  

 

§ 14.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

10US ustala się nastę”ujące przeznaczenia pod-

stawowe ｦ usJugi sportu i rekreacji.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) dopuszcza się l“kalizację 1 budynku nie-

przeznaczonego na staJy pobyt ludzi,  

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu do 

najwywszeg“ punktu pokrycia dachu, nie m“we 

być większy niw 5 m,  

3) powierzchnia obszaru zabudowanego terenu 

nie m“we być większa niw 200 m2.  

4) dopuszcza się przekrycie budynku dachem 

dwuspadowym, symetrycznym o kącie nachyle-

nia ”“Jaci od 35 do 45 stopni lub dachem ”Jaskim 

o kącie nachylenia ”“Jaci nie większym niw  
12 stopni.  

 

§ 15.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

01KDG ustala się nastę”ujące przeznaczenie te-

renu - droga publiczna.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) “b“wiązuje droga publiczna klasy gJównej  
o szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających nie 

mniejszej niw 25 m;  
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2) dopuszcza się l“kalizację chodnika;  

3) dopuszcza się l“kalizację drogi rowerowej 

lub pasa rowerowego;  

4) dopuszcza się l“kalizację podziemnych linii 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych poza 

pasem jezdni.  

 

§ 16.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

02KDZ ustala się nastę”ujące przeznaczenie tere-

nu - droga publiczna.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) “b“wiązuje droga publiczna klasy zbiorczej 

o szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających nie 

mniejszej niw 20 m;  

2) dopuszcza się l“kalizację chodnika;  

3) dopuszcza się l“kalizację drogi rowerowej 

lub pasa rowerowego;  

4) dopuszcza się lokalizację podziemnej infra-

struktury liniowej.  

 

§ 17.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

03KDD ustala się nastę”ujące przeznaczenie pod-

stawowe - droga publiczna.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) “b“wiązuje droga publiczna klasy dojazdo-

wej o szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających nie 

mniejszej niw 10 m;  

2) dopuszcza się l“kalizację chodnika;  

3) dopuszcza się l“kalizację drogi rowerowej 

lub pasa rowerowego;  

4) dopuszcza się l“kalizację podziemnej infra-

struktury liniowej.  

 

DZIAI IVŁ PRZEPISY KOŃCOWE  
 

§ 18. Na cele nierolnicze i niele`ne przeznacza 

się grunty rolne o Jącznej powierzchni 5,57 ha, któ-
rych zwarty obszar nie przekracza wielk“`ci okre-

`l“nych w przepisach “drębnych, wymagających 

uzyskania decyzji na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych na cele nierolnicze, w tym:  

1) 1,30 ha gruntów ornych klasy R III,  

2) 4,23 ha gruntów ornych klasy R IV,  

3) 0,04 ha gruntów ornych klasy R V.  

 

§ 19. Wykonanie uchwaJy powierza się Wój-

towi Gminy Skarbimierz.  

 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

30 dni od dnia “gJ“szenia w Dzienniku Urzęd“wym 

W“jewództwa Opolskiego.  

 

Przew“dniczący 

Rady Gminy Skarbimierz 

Marek KoJodziej 
 

ZaJącznik nr 3 

d“ UchwaJy Nr XXXVI/259/2010 

Rady Gminy Skarbimierz 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla 

terenów w czę`ci obrębów: MaJujowice, Iukowi-

ce Brzeskie i Pępice 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla 

terenów w czę`ci obrębów: MaJujowice, Iukowi-

ce Brzeskie i Pępice 

 

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, ze zmianami) Rada Gminy Skarbimierz 

rozstrzyga o odrzuceniu wniesionych uwag i przy-

jęcie zmian miejsc“weg“ ”lanuŁ 
 

P“dczas wyJ“wenia d“ ”ubliczneg“ wglądu 
ww. zmiany miejscowego planu w dniach od 

05.11.2009 r. do 18.12.2009 r. oraz w okresie 

ustaw“wym ”“ wyJ“weniu ”lanu, tjŁ do dnia 

11Ł01Ł2010 rŁ, ustal“nych jak“ terminy skJadania 
uwag d“ ”lanu, w”JynęJy ”isma zwierające ”o-

wtarzające się uwagi “d 106 mieszkaLców miej-

sc“w“`ci Pę”iceŁ W ”ismach tych aut“rzy skJada-

ją s”rzeciw l“kalizacji elektr“wni wiatr“wych ich 
zdaniem z uwagi na zbyt maJą “dlegJ“`ci “d stre-

fy zamieszkaJejŁ Uzasadnieniem teg“ stan“wiska 
wedJug nich jest ｭnegatywny w”Jyw elektr“wni 
wiatr“wych na `r“d“wisk“, w tym na zdr“wie 
czJ“wiekaｬŁ  

Jedn“cze`nie ”“dn“sz“n“ kwestię “bniwenia 
wart“`ci nieruch“m“`ci, która w `wietle ruchu 

cen na rynku nieruch“m“`ci r“lnych jest niejed-

noznaczna. 

Procedura planistyczna przeprowadzona w trybie 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 

nr 80 poz. 717 wraz ze zm.) i ustawy z dnia 3 pau-
dziernika 2008 r“ku “ ud“stę”nianiu inf“rmacji  
“ `r“d“wisku i jeg“ “chr“nie, udziale s”“JeczeLstwa 
w “chr“nie `r“d“wiska “raz “cenach “ddziaJywania 
na `r“d“wisk“ (ŚzŁ UŁ z 2008 nr 199 ”“zŁ 1227 
wraz ze zmŁ) nie wykazaJa negatywneg“ “ddziaJy-

wania elektr“wni wiatr“wych na istniejące i ”lano-

wane ”“d zabud“wę tereny ”rzeznacz“ne na staJy 
pobyt ludzi.  

Proponowane w projekcie zmiany miejscowe-

g“ ”lanu “dlegJ“`ci elektr“wni wiatr“wych są 
za”lan“wane z rezerwą jakiejk“lwiek szk“dliw“`ci 
460 metrów “d zabud“wy mieszkaniowej na co 

wskazują analizy ”rze”r“wadz“ne w ramach ”ro-

cedury ”lanistycznejŁ Tak duwą rezerwę ”rzyjęt“ 
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w związku z uwagami radnych gminy, aby l“kali-
zacja wiatraków byJa w duwej “dlegJ“`ci “d istnie-

jącej i ”r“jekt“wanej zabud“wy mieszkani“wejŁ  
W czę`ci “”is“wej ”lanu ”rzyjęt“ najn“wsze r“z-

wiązania techn“l“giczne z maJą uciąwliw“`cią dla 
`r“d“wiskaŁ Ś“datk“wymi elementami zmniejsza-

jącymi ewentualną uciąwliw“`ć elektr“wni wia-

trowych zlokalizowanych na terenach 04EW/R  

i 05śWłR są, ”as zieleni “znacz“ny na rysunku 

planu symbolem 01ZL oraz planowana obwodnica 

dr“g“wa miejsc“w“`ci Pę”iceŁ Nat“miast zasto-

s“wane “dlegJ“`ci dla terenów “znacz“nych 
symb“lami 06śWłR i 07śWłR “d terenów za-

mieszkaJych ”rzekraczają 700 metrówŁ   
Kwestia “bniwenia wart“`ć nieruch“m“`ci jest 

”rzedkJadana jedn“str“nnie w zJ“w“nych uwa-

gachŁ PrzykJadem z drugiej str“ny m“we być wy-

cena nieruch“m“`ci r“lnych ”rzez Agencję Nieru-

ch“m“`ci R“lnych, gdzie ceny wyw“Jawcze grun-

tów ”rzeznacz“nych ”“d l“kalizację elektr“wni 
wiatrowych i w ich pobliwu są znacznie wywsze 
niw dla ”“z“staJych gruntów r“lnychŁ Wni“sek  
z teg“ jest taki, iw nie m“wna jedn“znacznie 
stwierdzić “bniwenia wart“`ci nieruch“m“`ci wy-

niku realizacji inwestycji ”“legającej na wybudo-

waniu elektrowni wiatrowych. Pewne jest jednak 

t“, we wyniku realizacji ”rzedmi“t“wej inwestycji 
w”Jyną niemaJe `r“dki d“ budwetu Gminy, które 
będą m“gJy być s”“wytk“wane na inwestycje 
celu publicznego. 

 

ZaJącznik nr 4 

d“ UchwaJy nr XXXVIł259ł2010 

Rady Gminy Skarbimierz 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz 

dla terenów w czę`ci obrębów: MaJujowice, Iu-

kowice Brzeskie i Pępice 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadaL  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”“zŁ 717 z ”óu-
niejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gmin-

nym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”“zŁ 1591 z ”óu-
niejszymi zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy Skarbi-

mierz r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 
 

Nie r“zstrzyga się “ s”“s“bie realizacji za”isa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych z uwagi na 

t“, we wwŁ zmiana miejsc“weg“ ”lanu zag“s”o-

darowania przestrzennego dla lokalizacji elek-

trowni wiatrowych nie przewiduje inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej nalewących 
d“ zadaL wJasnych gminy i finansowanych ze 

`r“dków ”ublicznych. 
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