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UCHWAIA NR XLVIł485ł2010 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

  
zmiany uchwaJy nr XXIXł308ł2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkoJach i placówkach,  
dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z ”óunŁ zmŁ) 
oraz art. 30 ust. 6, a takwe artŁ 91d ”kt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z ”óunŁ zmŁ) 
Sejmik Województwa O”olskiego uchwala, co 
nastę”uje: 

 

§ 1Ł W uchwale nr XXIX/308/2009 Sejmiku 

Województwa O”olskiego z dnia 24 lutego 2009 rŁ 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli, zatrudnionych w szkoJach i ”laców-

kach, dla których organem ”rowadzącym jest 
Województwo O”olskie, w § 4 w ust. 11 po 

punkcie 3 dodany zostaje punkt 4 w brzmieniu:  

ｭ4) wychowawcy: w oddziale przedszkolnym, 

w klasie w szkole podstawowej, w klasie w szko-

le gimnazjalnej w Zes”ole Placówek S”ecjalnych 

”rzy zakJadach o”ieki zdrowotnej w Opolu - przy-

sJuguje dodatek funkcyjny w wysoko`ci 65 zJ 
miesięcznieŁｬ 

 

§ 2. Zmiana, o której mowa w § 1, zostaJa 
uzgodniona z Sekcją Regionalną O`wiaty i Wy-

chowania NSZZ ｭSolidarno`ćｬ _ląska O”olskiego 
oraz z Zarządem Okręgu O”olskiego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Zarzą-
dowi Województwa O”olskiegoŁ 

 

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

wym Województwa O”olskiegoŁ 
 

 Przewodniczący Sejmiku 

BogusJaw Wierdak 
3 
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UCHWAIA NR Lł282ł10 

 RADY GMINY BRANICE 

 

 z dnia 25 maja 2010 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszarów poJowonych w gminie Branice, soJectwie WJodzieninŁ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 

ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  

08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 

1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; 

Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 

1806; Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 r.,  

Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U.  

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

1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441;  

Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 

128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, 

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

Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420;  

Nr 157, poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U.  

z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492;  

Dz. U. z 2005 r., Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 

1087; Dz. U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Nr 225, 

poz. 1635; Dz. U. z 2007 r., Nr 127, poz. 880; 

Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227; Nr 201, 

poz. 1237; Nr 220, poz. 1413) oraz po stwier-

dzeniu zgodno`ci ”lanu miejscowego z ustalenia-
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mi Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-

darowania przestrzennego gminy Branice uchwa-

lonego uchwaJą Nr XXXIIł168ł2008 Rady Gminy 
Branice z dnia 16 grudnia 2008 roku - Rada Gmi-

ny Branice uchwala: Miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego obszarów poJowonych  
w gminie Branice, soJectwie WJodzieninŁ 

 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, zwany w dalszej czę`ci niniejszej 
uchwaJy ｭ”lanemｬ, obejmuje obszary o Jącznej 
powierzchni 59,20 ha, w granicach okre`lonych 
uchwaJą Nr IXł53ł07 Rady Gminy Branice z dnia 

26 czerwca 2007 roku w s”rawie ”rzystą”ienia 
do s”orządzania miejscowego ”lanu zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego obszarów ”oJowonych  
w gminie Branice, soJectwie WJodzieninŁ 

2Ł Celem ”rze”isów ”lanu jest ustalenie ”rze-

znaczenia terenów, wydzielonych w ramach ob-

szarów objętych niniejszym ”lanem, w szczegól-

no`ci dla zabudowy mieszkaniowo-usJugowej,  
w tym dla budownictwa letniskowego, rekreacji 

”rzywodnej oraz zieleni ”rzywodnej oraz okre`le-

nie s”osobów ich zagos”odarowania i zabudowy. 

 

§ 2.1Ł Plan skJada się z tekstu ”lanu, który 
stanowi tre`ć niniejszej uchwaJy oraz nastę”ują-
cych zaJączników, stanowiących jej integralną 
czę`ć: 

1) rysunku planu, będącego zaJącznikiem nr 1 

do niniejszej uchwaJy, którego ustalenia graficzne 
zostaJy ”rzedstawione na aktualnej ma”ie zasad-

niczej w skali 1:2000 oraz, który zawiera wyrys 
ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-

darowania przestrzennego gminy Branice; 

2) rozstrzygnięcia Rady Gminy Branice o spo-

sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do niniej-

szego planu w trakcie wyJowenia do ”ublicznego 
wglądu, za”isanego w formie tekstowej, i stano-

wiącego zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcia Rady Gminy Branice o spo-

sobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

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

sowania zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych, zapisanego w formie tekstowej i sta-

nowiącego zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
2Ł Przedmiot ”lanu stanowią ustalenia wyra-

wone w postaci: 

1) obowiązujących ustaleL tekstowych stano-

wiących: 
a) ”rze”isy ogólne RozdziaJ 1, 
b) ”rze”isy szczegóJowe w zakresie: 

- ”rzeznaczenia terenów, ”arametrów i wskau-
ników ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”oda-

rowania terenów, w tym gabarytów obiektów  
i wskauników intensywno`ci zabudowy RozdziaJ 2, 

- zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego RozdziaJ 3, 
- zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego RozdziaJ 4, 
- zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków RozdziaJ 5, 
- wymagaL, wynikających z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych, w tym terenów 
rekreacyjno ｦ wy”oczynkowych RozdziaJ 6, 

- szczegóJowych zasad i warunków ”odziaJu 

nieruchomo`ci oraz scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci RozdziaJ 7, 
- szczególnych warunków zagos”odarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy oraz ograniczenia dla 

terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo ”o-

wodzi RozdziaJ 8, 
- zasad modernizacji, rozbudowy, budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

RozdziaJ 9, 
- s”osobów i terminów tymczasowego zago-

s”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów 
RozdziaJ 10, 

- stawki ”rocentowej, na ”odstawie której usta-

la się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ustę”ie 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej 

ｭustawąｬ RozdziaJ 11, 
c) ”rze”isy koLcowe RozdziaJ 12; 
2) obowiązujących ustaleL graficznych na ry-

sunku ”lanu, okre`lających: 

a) granice obszarów objętych ”lanem, 
b) linie rozgraniczające tereny objęte ”lanem,  

o równym ”rzeznaczeniu lub zasadach zagos”oda-

rowania, 

c) symbol literowy ｭBｬ identyfikujący jednost-

kę ”lanistyczną WJodzienin, w obrębie której 
znajdują się obszary objęte ”lanem, 

d) symbole literowe identyfikujące tereny wy-

dzielone liniami rozgraniczającymi:  
MN ｦ teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej,  

ML ｦ teren zabudowy letniskowej,  

U ｦ teren zabudowy usJugowej,  
US ｦ teren usJug s”ortu i rekreacji,  

ZP ｦ teren zieleni urządzonej,  
ZPW ｦ teren zieleni urządzonej, ”rzywodnej,  
KPK ｦ teren wydzielonego ciągu ”ieszo - jezd-

nego,  

KDD ｦ teren drogi publicznej klasy dojazdowa; 

e) oznaczenia zasięgów wydzielonych w ra-

mach obszarów objętych ”lanem obszarów (stref) 
”odlegających ochronie, w tym na mocy przepi-

sów odrębnych lub mających w”Jyw na rozwią-
zania funkcjonalno ｦ przestrzenne, w których 
mieszczą się: 
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- strefa ochrony archeologicznej, (w której 
mieszczą się stanowiska archeologiczne nie w”i-

sane do rejestru zabytków oznaczone: ｦ st. Z1, 

st. Z12, st. Z13, oraz stanowisko archeologiczne 

w”isane do wojewódzkiego rejestru zabytków 
pod nr A - 357/73-st.D), 

- strefa techniczna od istniejącej sieci infra-

struktury technicznej ｦ linii napowietrznej, elek-

troenergetycznej, `redniego na”ięcia, 
- maksymalny ”oziom ”iętrzenia zbiornika re-

tencyjnego WJodzienin ”owstaJy na skutek ”rze-

chwycenia fali powodziowej o prawdopodobieL-
stwie ”rzewywszenia ” = 1% na rzece Troi, 
oznaczony symbolem ZZ, 

- granice terenów rekreacyjno ｦ wypoczynko-

wych, 

f) linie zabudowy obowiązujące; 
3Ł Rysunek ”lanu, obok ustaleL graficznych,  

o których mowa w ustę”ie 2, ”unkcie 2 zawiera 

oznaczenia informacyjne, w których mieszczą się: 
1) skala rysunku planu w formie liczbowej i li-

niowej; 

2) oznaczenie obszaru objętego ”rawną ochro-

ną `rodowiska kulturowego na mocy ”rze”isów 
odrębnych, w którym mie`ci się stanowisko ar-

cheologiczne w”isane do wojewódzkiego rejestru 
zabytków ”od nr A-357/73 ｦ st. D (z okresu neo-

litu i `redniowiecza); 
3) oznaczenie obszarów, w których mieszczą 

się stanowiska archeologiczne nie w”isane do 
rejestru zabytków: ｦ st. Z1 (stanowisko pradzie-

jowe), stŁ Z10 (z okresu wczesnego `redniowie-

cza) st. Z12 (stanowisko pradziejowe), st. Z13 

(osada kultury Juwyckiej), stŁ Z14 (stanowisko 
pradziejowe), gdzie stanowiska archeologiczne  

st. Z10; st. Z14 ze strefami ochrony archeolo-

gicznej ”oJowone są ”oza obszarami objętymi ni-

niejszym planem; 

4) ”ro”onowany ”odziaJ terenów oznaczonych 
symbolami B1MN ÷ B7MN, B1ML ÷ B8ML na 

dziaJki budowlane; 
5) istniejące sieci infrastruktury technicznej: 

a) sieć wodociągowa, 
b) linia na”owietrzna, elektroenergetyczna, `red-

niego na”ięcia (SN 15 kV), 
6) istniejące drogi ”ubliczne ”oza granicami 

obszarów objętych ”lanem; 
7) projektowana droga publiczna klasy zbiorcza; 

8) ”ro”onowane wJączenie drogi ”ublicznej 
klasy dojazdowa do projektowanej drogi publicz-

nej klasy zbiorcza; 

9) granica administracyjna gminy Branice, 

10) zbiornik retencyjny ｭWJodzieninｬ na rzece 
Troi (fragment). 

4Ł Nie okre`la się na obszarze objętym niniej-

szym planem w formie ustaleL tekstowych: 
1) zasad ochrony dóbr kultury ws”óJczesnej ｦ 

na obszarze objętym niniejszym ”lanem nie wy-

stę”ują dobra kultury ws”óJczesnej w rozumieniu 

”rze”isów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717, z ”óuniejszymi zmianami); 
2) s”osobów zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów ｦ terenów górni-

czych, a takwe zagrowonych osuwaniem się mas 
ziemnych ｦ na obszarze objętym niniejszym ”la-

nem nie wystę”ują tereny lub obiekty ”odlegające 
ochronie, ustalone na ”odstawie odrębnych ”rze-

”isów - tereny górnicze, a takwe zagrowone osu-

waniem się mas ziemnych; 
5Ł Nie okre`la się na obszarze objętym niniej-

szym planem w formie ustaleL graficznych: 
1) granic terenów zamkniętych oraz granic ich 

stref ochronnych ｦ na obszarze objętym niniej-

szym ”lanem nie wystę”ują; 
2) granic terenów lub obiektów ”odlegających 

ochronie, ustalonych na ”odstawie odrębnych 
”rze”isów ｦ terenów górniczych, a takwe zagro-

wonych osuwaniem się mas ziemnych ｦ na obsza-

rze objętym niniejszym ”lanem nie wystę”ująŁ 
 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy mowa o: 
1) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniej-

szą uchwaJę Rady Gminy Branice, której tre`ć 
stanowi czę`ć tekstowa ”lanu i której integralny-

mi czę`ciami są od”owiednio rysunek ”lanu oraz 
wymagane rozstrzygnięcia; 

2) ustanowionych odrębnych ”rze”isach ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć ustanowione, odrębne 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

3) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć wydzie-

lony w planie teren, ograniczony na rysunku pla-

nu liniami rozgraniczającymi (obejmujący nieru-

chomo`ci gruntowe lub ich czę`ci), oznaczony 
symbolem; 

4) przeznaczeniu terenu ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć rodzaje form zagos”odarowania, które 
jako jedyne są do”uszczone na terenie objętym 
niniejszym planem; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu wy-

dzielonego liniami rozgraniczającymi, które ”o-

winno dominować na danym terenie, w s”osób 
okre`lony w ustaleniach niniejszego planu; 

6) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym terenu ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć rodzaje ”rzeznaczenia inne 
niw ”odstawowe, które wzbogacają lub us”rawnia-

ją funkcjonowanie ”rzeznaczenia ”odstawowego 
terenu w s”osób okre`lony w ustaleniach niniej-

szego ”lanu, albo stanowią element zagos”odaro-

wania konieczny do uwzględnienia, który mowe 
ws”óJistnieć z ”rzeznaczeniem ”odstawowym; 

7) wskauniku intensywno`ci zabudowy ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć stosunek sumy ”owierzchni 
caJkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych 

(”owywej ”oziomu terenu), wszystkich budynków 
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lokalizowanych na danej dziaJce budowlanej (li-
czonej w zewnętrznym obrysie `cian bez 
uwzględnienia tarasów), do ”owierzchni caJkowi-

tej dziaJki, na której usytuowane są te budynki; 

8) kondygnacji ｦ nalewy ”rzez to rozumieć de-

finicję kondygnacji, zgodnie z § 3 punktem 16 

ŚziaJu I Roz”orządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-

ków technicznych, jakim ”owinny od”owiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690, z ”óuniejszymi zmianami), na dzieL ”odjęcia 
niniejszej uchwaJy; 

9) kondygnacji nadziemnej ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć definicję kondygnacji nadziemnej, zgodnie  
z § 3 ”unktem 17 ŚziaJu I Roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  

w s”rawie warunków technicznych, jakim ”owin-

ny od”owiadać budynki i ich usytuowanie (ŚzŁ UŁ 
Nr 75, ”ozŁ 690, z ”óuniejszymi zmianami), na 
dzieL ”odjęcia niniejszej uchwaJy; 

10) wysoko`ci zabudowy ｦ (budynku) nalewy 
”rzez to rozumieć wysoko`ć sJuwącą do okre`le-

nia maksymalnego pionowego wymiaru budynku  

i liczy się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowo-

nym wej`ciu do budynku do najwywej ”oJowonej 
krawędzi dachu (kalenicy); 

11) powierzchni zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć definicję ”owierzchni zabudowy, zgod-

nie z punktem 5 Metody obliczeL i wykaz wskau-
ników dotyczących ”rzestrzennego ksztaJtowania 
budynku, podpunktem 5.1.1., Polskiej Normy, 

WJa`ciwo`ci uwytkowe w budownictwie, PN ｦ 

ISO ｦ 9836, na dzieL ”odjęcia niniejszej uchwaJy; 
12) linii zabudowy obowiązującej ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć linię regulującą usytuowanie 
zabudowy na dziaJce budowlanej, wrysowaną na 
rysunku ”lanu, do której `ciana frontowa ”owin-

na przylegać na caJej dJugo`ci, z dopuszczeniem: 

cofnięcia czę`ci elewacji frontowej (maksymalnie 
50% na dJugo`ci frontu elewacji Jącznie) oraz 
wysunięcia ”rzed nią wykuszy, ganków wej`cio-

wych, schodów zewnętrznych, balkonów; 
13) powierzchni biologicznie czynnej ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć definicję ”owierzchni biologicz-

nie czynnej, zgodnie z § 3, ”unktem 22, ŚziaJu I 
Roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w s”rawie warunków 
technicznych, jakim ”owinny od”owiadać budyn-

ki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,  

z ”óuniejszymi zmianami), na dzieL ”odjęcia ni-

niejszej uchwaJy; 
14) zabudowa mieszkaniowa letniskowa ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć zabudowę w rozumieniu 

definicji budynku rekreacji indywidualnej, zgodnie 

z § 3, ”unktem 7, ŚziaJu I Roz”orządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

w s”rawie warunków technicznych, jakim ”owin-

ny od”owiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 75, poz. 690, z ”óuniejszymi zmianami), na 
dzieL ”odjęcia niniejszej uchwaJy; 

15) rzemio`le nieuciąwliwym usJugowym ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć usJugową nie 
będącą uródJem stanów dokuczliwych dla otocze-

nia (w szczególno`ci w zakresie emisji haJasu, 
drgaL, zanieczyszczeL, nie”rzyjemnych za”a-

chów), obejmującą wszelkie czynno`ci `wiadczo-

ne w ramach samodzielnej dziaJalno`ci gos”odar-

czej lub innych ”rzedsiębiorstw o podobnym cha-

rakterze, na rzecz jednostek gospodarki lub na 

rzecz ludno`ci, nie tworzące nowych dóbr mate-

rialnych, ”onadto usJugi `wiadczone w wykony-

waniu wolnych zawodówŁ 
16) usJugach agroturystyki - rozumie się ”rzez 

to formę turystyki, obejmującą usJugi zakwatero-

wania, maJej gastronomii, rekreacji i wypoczynku 

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. 

17) paliwie ekologicznym ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć niekonwencjonalne uródJa energii odnawial-

nej, energię elektryczną, gaz, olej o”aJowy, węgiel  
o zawarto`ci siarki ”alnej w ”aliwie do 0,3%; 

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenu, parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym gabaryty obiektów i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowyŁ 

§ 4.1Ł Wydziela się na rysunku ”lanu liniami 
rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami 

B1MN ÷ B7MN. 

2Ł Śla terenów oznaczonych symbolami B1MN 

÷ B7MN ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające (z zastrzewe-

niem, we wymienione w literach a ÷ c realizowa-

ne w budynku wolnostojącym nie mowe zaistnieć 
samodzielnie oraz stanowić więcej niw 20% ”o-

wierzchni wydzielonej dziaJki budowlanej): 
a) rzemiosJo nieuciąwliwe usJugowe (realizowa-

ne w bryle budynku mieszkalnego lub w budynku 

wolnostojącym), 
b) garawe (realizowane w bryle budynku 

mieszkalnego lub w budynku wolnostojącym), 
c) budynki gos”odarcze, wolnostojące, 
d) usJugi agroturystykiŁ 
3Ł Śla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, wydzielonych na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi i oznaczonych symbolami B1MN 

÷ B7MN ustala się: 
1) wprowadzenie nowej zabudowy na zasadach: 

a) parametry i wskauniki zagos”odarowania te-

renu: 

- na kawdej dziaJce budowlanej ustala się wznie-

sienie co najwywej jednego budynku mieszkalnego, 
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- wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku 

do ”owierzchni wydzielonej dziaJki budowlanej nie 
więcej niw 40%, 

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 30% (kawdorazowo w odniesieniu do dziaJki 
budowlanej), 

- ilo`ć czasowych miejsc ”ostojowych (w gra-

nicach dziaJki budowlanej) nie mniej niw jedno 
miejsce ”ostojowe (nie wliczając w to garawu 
wolnostojącego i garawu wbudowanego w budy-

nek mieszkalny), w sytuacji realizacji rzemiosJa 
nieuciąwliwego usJugowego lub usJug agrotury-

styki dodatkowo nie mniej niw jedno miejsce ”o-

stojowe, 

b) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy na dziaJce budowlanej: 
- elewację frontową budynku mieszkalnego na-

lewy sytuować od strony drogi publicznej, z której 
nastę”uje wjazd na dziaJkę budowlaną, 

- wysoko`ć budynku mieszkalnego nie więcej 
niw 2 kondygnacje nadziemne, gdzie druga sta-

nowi ”oddasze uwytkowe i nie wywsza niw 12 m, 
- wysoko`ć wolnostojącego budynku: rzemio-

sJa nieuciąwliwego usJugowego, garawu, budynku 
gos”odarczego nie więcej niw jedna kondygnacja 
nadziemna i nie wywsza niw 7 m, 

- geometria dachu budynku mieszkalnego: 

dwuspadowy, o symetrycznych kątach nachyle-

nia ”oJaci, o kącie nachylenia ”oJaci dachu  
w przedziale od 30º do 45º, 

- geometria dachu wolnostojącego budynku 
rzemiosJa nieuciąwliwego usJugowego, garawu, 
budynku gospodarczego: dwuspadowy, o syme-

trycznych kątach nachylenia ”oJaci, o kącie na-

chylenia ”oJaci takim jak zastosowano dla budyn-

ku mieszkalnego (z tolerancją do 5º), 
- do”uszcza się stosowanie dachów o prosto-

”adJym ukJadzie kalenic (wielos”adowych), 
- wolnostojące garawe oraz wolnostojące bu-

dynki gos”odarcze nalewy sytuować w gJębi 
dziaJki budowlanej, z dopuszczeniem sytuowania 

garawy oraz budynku rzemiosJa nieuciąwliwego 
usJugowego Jącznie z budynkiem mieszkalnym  

w linii zabudowy obowiązującej, 
- do”uszcza się dla budynków gos”odarczych  

i garawy wolnostojących, sytuowanych w gJębi 
dziaJki budowlanej, stosowanie kąta nachylenia 
”oJaci dachu w przedziale od 15º do 30º, 

- wskaunik intensywno`ci zabudowy (kawdora-

zowo w odniesieniu do dziaJki budowlanej) nie 
większy niw 1, 

- do”uszcza się stosowanie, w szczególno`ci 
okien w ”oJaci dachowej, lukarn, naczóJków, 
ganków wej`ciowych, ryzalitów `cian, w tym 

bocznych. 

 

§ 5.1Ł Wydziela się na rysunku ”lanu liniami 
rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami 

B1ML ÷ B8ML. 

2Ł Śla terenów oznaczonych symbolami B1ML 

÷ B8ML ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

letniskowa; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ (z zastrzewe-

niem, we nie mowe zaistnieć samodzielnie oraz 
stanowić więcej niw 10% ”owierzchni wydzielo-

nej dziaJki budowlanej): 
a) garaw wolnostojący, 
b) budynek gos”odarczy wolnostojący, 
3Ł Śla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla zabudowy letniskowej, wydzielonych na 

rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych symbolami B1ML ÷ B8ML ustala się: 
1) wprowadzenie zabudowy na zasadach: 

a) parametry i wskauniki zagos”odarowania te-

renu: 

- na kawdej dziaJce budowlanej ustala się wznie-

sienie co najwywej jednego budynku letniskowego, 
- wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku 

do ”owierzchni wydzielonej dziaJki budowlanej nie 
więcej niw 40%, 

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 40% (kawdorazowo w odniesieniu do dziaJki 
budowlanej), 

- ilo`ć czasowych miejsc ”ostojowych (w gra-

nicach dziaJki budowlanej) nie mniej niw jedno 
miejsce ”ostojowe (nie wliczając w to garawu 
wolnostojącego), 

b) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy na dziaJce budowlanej: 
- elewację frontową budynku letniskowego na-

lewy sytuować od strony drogi ”ublicznej, z której 
nastę”uje wjazd na dziaJkę budowlaną, 

- wysoko`ć budynku mieszkalnego nie więcej 
niw 1 kondygnacja nadziemna, z dopuszczeniem 

drugiej jeweli stanowi ”oddasze uwytkowe i nie 

wywsza niw 10 m, 
- wysoko`ć wolnostojącego garawu, wolnosto-

jącego budynku gos”odarczego nie więcej niw jed-

na kondygnacja nadziemna i nie wywsza niw 7 m, 

- geometria dachu budynku letniskowego: 

dwuspadowy, o symetrycznych kątach nachyle-

nia ”oJaci, o kącie nachylenia ”oJaci dachu  

w ”rzedziale od 35º do 45º, 
- geometria dachu wolnostojącego garawu, bu-

dynku gospodarczego: dwuspadowy, o syme-

trycznych kątach nachylenia ”oJaci, o kącie na-

chylenia ”oJaci takim jak zastosowano dla budyn-

ku mieszkalnego (z tolerancją do 5º), 
- budynki nalewy sytuować gJówną kalenicą 

prostopadle do drogi, tak, aby elewacja frontowa 

byJa `cianą szczytową budynku, 
- do”uszcza się stosowanie dachów o prosto-

”adJym ukJadzie kalenic(wielos”adowych), 
- wolnostojące garawe, oraz wolnostojące bu-

dynki gospodarcze nalewy sytuować w gJębi 
dziaJki budowlanej, z dopuszczeniem sytuowania 
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garawy Jącznie z budynkiem letniskowym w linii 

zabudowy obowiązującej, 
- wskaunik intensywno`ci zabudowy (kawdora-

zowo w odniesieniu do dziaJki budowlanej) nie 
większy niw 0,8Ł 

 

§ 6.1. Wydziela się na rysunku ”lanu liniami 
rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami 

B1U ÷ B2U. 

2Ł Śla terenów oznaczonych symbolami B1U 

÷ B2U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

usJugowa związana z funkcjami sportowo ｦ re-

kreacyjnymi, zabudowa usJugowa handlu i ga-

stronomii; zabudowa usJugowa z zakresu hotelar-

stwa (hotele, pensjonaty); 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające (z zastrzewe-

niem, we nie mowe zaistnieć samodzielnie oraz 
stanowić Jącznie więcej niw 30% ”owierzchni 
wydzielonej dziaJki budowlanej): 

a) zabudowa mieszkaniowa związana z prze-

znaczeniem podstawowym, 

b) garawe wolnostojąceŁ 
3Ł Śla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla zabudowy usJugowej, wydzielonych na 
rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych symbolami B1U ÷ B2U ustala się: 
1) wprowadzenie zabudowy na zasadach: 

a) parametry i wskauniki zagos”odarowania te-

renu: 

- wielko`ć sumy ”owierzchni zabudowy  
w stosunku do ”owierzchni wydzielonej dziaJki 
budowlanej nie więcej niw 60%, 

- ilo`ć czasowych miejsc ”ostojowych nalewy 
okre`lić indywidualnie dla zamierzonego zagos”oda-

rowania, zgodnie z zasadami okre`lonymi w § 20, 
b) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy na dziaJce budowlanej: 
- stosowanie indywidualnych rozwiązaL archi-

tektonicznych z zastrzeweniem tiretu drugiego  
i trzeciego, 

- wysoko`ć budynku nie więcej niw dwie kon-

dygnacje nadziemne i nie wywsza niw 15 m, 

- wskaunik intensywno`ci zabudowy (kawdora-

zowo w odniesieniu do dziaJki budowlanej) nie 
większy niw 1,2Ł 

 

§ 7.1Ł Wydziela się na rysunku ”lanu liniami 
rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami 

B1US ÷ B6US. 

2Ł Śla terenów oznaczonych symbolami B1US 

÷ B6US ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ usJugi s”ortu  

i rekreacji, w szczególno`ci ”ola namiotowe, cam-

pingi z domkami sezonowymi, miejsca dla sezo-

nowych imprez plenerowych, muszle koncertowe; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające, z zastrzewe-

niem, we mowe zaistnieć samodzielnie oraz nie 

mowe stanowić więcej niw 20% wydzielonej dziaJ-
ki budowlanej: 

a) gastronomia w tym związana obsJugą ”rze-

znaczenia podstawowego, 

b) zabudowa usJugowa z zakresu hotelarstwa 

(hotele, pensjonaty) na terenie oznaczonym sym-

bolem B2US. 

3Ł Śla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla usJug s”ortu i rekreacji, wydzielonych na 

rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych symbolami B1US ÷ B6US ustala się: 
1) wprowadzenie zabudowy na zasadach: 

a) parametry i wskauniki zagos”odarowania te-

renu: 

- wielko`ć sumy ”owierzchni zabudowy  
w stosunku do ”owierzchni wydzielonej dziaJki 
budowlanej do 40%, 

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 40%, ”rzy czym obejmuje ona równiew tere-

nowe urządzenia s”ortowe i rekreacyjne, 

- ilo`ć czasowych miejsc ”ostojowych nalewy 
okre`lić indywidualnie dla zamierzonego zagos”o-

darowania, odpowiednio zgodnie z zasadami 

okre`lonymi w § 20 oraz ”rzy uwzględnieniu: 
ｰ nie mniej niw 1 czasowe miejsce ”ostojowe 

na 1 domek sezonowy, sytuowany na campingu, 

ｰ nie mniej niw 1 czasowe miejsce ”ostojowe 
na 3 miejsca na polu namiotowym, 

b) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy na dziaJce budowlanej: 
- stosowanie indywidualnych rozwiązaL archi-

tektonicznych. 

 

§ 8.1Ł Wydziela się na rysunku ”lanu liniami 
rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami 

B1ZP ÷ B6ZP.  

Śla terenów oznaczonych symbolami B1ZP ÷ 

B6ZP ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ zieleL urzą-

dzona; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) place zabaw, 

b) urządzenia s”ortowe, w tym dla dzieci, 

c) ciągi ”iesze, w tym `ciewki ”rzyrodniczo ｦ 

dydaktyczne (z tablicami informacyjnymi) oraz 

pieszo ｦ rowerowe, 

d) obiekty maJej architekturyŁ 
2Ł Śla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla zieleni urządzonej, wydzielonych na ry-

sunku ”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nych symbolami B1ZP ÷ B6ZP ustala się ”arame-

try i wskauniki zagos”odarowania terenu: 
1) wielko`ć sumy ”owierzchni zabudowy  

i powierzchni utwardzonych w stosunku do po-

wierzchni wydzielonej dziaJki budowlanej nie wię-
cej niw 30%; 

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 70%Ł 
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§ 9.1Ł Wydziela się na rysunku ”lanu liniami 
rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami 

B1ZPW ÷ B4ZPW (stanowiące jednocze`nie gra-

nice terenów rekreacyjno ｦ wypoczynkowych) 

2Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
B1ZPW ÷ B4ZPW ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ zieleL urzą-
dzona, przywodna; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) ciągi ”iesze, w tym `ciewki przyrodniczo ｦ 

dydaktyczne (z tablicami informacyjnymi) oraz 

pieszo ｦ rowerowe, 

b) ”lawa, 
c) mola, 

d) sezonowe obiekty budowlane związane  
z urządzeniem ”lawy i udostę”nianiem s”rzętu 
”Jywającego, w szczególno`ci ”rzebieralnie, sani-

tariaty, budki ratownika, drewniane mola. 

3Ł Śla terenów z ”odstawowym ”rzeznacze-

niem dla zieleni urządzonej, ”rzywodnej, wydzielo-

nych na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi  
i oznaczonych symbolami B1ZPW ÷ B4ZPW usta-

la się: 
1) zagospodarowanie terenu na zasadach: 

a) parametry i wskauniki zagos”odarowania te-

renu: 

- wielko`ć sumy ”owierzchni zabudowy (usta-

lonej jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające w ustę”ie 2, 
punkcie 2), w stosunku do powierzchni terenu nie 

więcej niw 30%, 
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 70%Ł 
 

§ 10.1Ł Wydziela się na rysunku ”lanu liniami 
rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami 

B1KPK ÷ B4KPK. 

2Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
B1KPK ÷ B4KPK ustala się ”rzeznaczenie ”od-

stawowe ｦ wydzielone ciągi ”ieszo ｦ jezdne. 

 

§ 11.1Ł Wydziela się na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami 

B1KDD ÷ B16KDD. 

2Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
B1KDD ÷ B16KŚŚ ustala się ”rzeznaczenie ”od-

stawowe ｦ drogi publiczne klasy dojazdowa. 

 

§ 12. Kawdorazowo, w ramach terenów wy-

dzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zago-

spodarowania zgodnie z przeznaczeniem podsta-

wowym i ”rzeznaczeniem uzu”eJniającym, usta-

lonymi w niniejszym rozdziale, mogą wystę”ować 
sieci infrastruktury technicznej, drogi wewnętrz-
ne, czasowe miejsca ”ostojowe, zieleL urządzo-

na, obiekty maJej architektury, ciągi ”iesze, ”ie-

szo ｦ jezdne, rowerowe ｦ o ile nie są wykluczone 
przedmiotowo w ”ozostaJych ”rze”isach niniej-

szej uchwaJyŁ 
 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego. 

§ 13.1Ł Śla obszarów objętych planem ustala 

się zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi 
”rze”isami obowiązującymi w tym zakresie oraz 

ustaleniami okre`lonymi w przepisach niniejszego 

paragrafu. 

2Ł Śla terenów oznaczonych symbolami B1MN 

÷ B7MN, B1ML ÷ B8ML oraz B1U ÷ B2U ustala 

się zasady ksztaJtowania kom”ozycji ”rzestrzennej: 
1) wyznacza się linie zabudowy obowiązujące, 

ustalone na rysunku planu, dla zabudowy sytu-

owanej bez”o`rednio ”rzy wydzielonych drogach 
publicznych klasy dojazdowa; 

2) nowo wznoszone budynki jednorodzinne 

oraz usJugowe nalewy sytuować zgodnie ze wska-

zaniami rysunku ”lanu, ustalającymi linie zabu-

dowy obowiązujące, z dopuszczeniami: 

a) ”rzesunięcia równolegJego linii zabudowy 
obowiązującej (w stosunku do ustalonej), ”ozwa-

lającego zachować ”rzyjęty ”orządek zabudowy, 
z zastrzeweniem, we taka zmiana musi nastą”ić  
w ramach pierzei jednej ulicy, 

b) zmiany kąta ustalonej linii zabudowy w sto-

sunku do istniejącej lub ”rojektowanej drogi  
z zastrzeweniem, we taka zmiana musi nastą”ić co 
najmniej w ramach pierzei jednej ulicy; 

3) do”uszcza się realizację budynków miesz-

kalnych w granicy dziaJki budowlanej w sytuacji 

realizacji zabudowy bliuniaczej na terenach ozna-

czonych symbolami B1MN ÷ B7MN; 

4) do”uszcza się realizację wolnostojącego ga-

rawu, wolnostojącego budynku gos”odarczego  
w granicy dziaJki budowlanej (w sytuacji kiedy 
nastę”uje jednoczesna realizacja wolnostojącego 
garawu lub wolnostojącego budynku gos”o-

darczego na bez”o`rednio sąsiadujących dziaJ-
kach budowlanych); 

3. Dla terenów oznaczonych symbolami: 
B1MNU ÷ B7MNU, B1M ÷ B8ML, B1U ÷ B2U 

oraz B1US ÷ B6US ustala się wymagania doty-

czące rozwiązaL architektonicznych nowych bu-

dynków: 
1) rodzaj stosowanych materiaJów: tradycyjne 

materiaJy wykoLczeniowe, w szczególno`ci da-

chówka, cegJa, kamieL, drewno, z dopuszcze-

niem stosowania substytutów imitujących włw 
tradycyjne materiaJy wykoLczeniowe; 

2) zakazuje się stosowania materiaJów wykoL-
czeniowych typu blacha trapezowa, falista, siding 

dla budynków bez”o`rednio sytuowanych ”rzy 
drogach publicznych; 

3) kolorystyka elewacji, w tym tynku i pokry-

cia dachowego: 

a) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o ni-

skich stopniach nasycenia, 
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b) stosowanie dla ”okryć dachowych barw  
o wysokich stopniach nasycenia ｦ czerwonej, 

grafitowej, brązowej; 

4) do”uszcza się dla maJych ”Jaszczyzn sto-

sowanie barw nasyconych; 

5) kolorystyka detalu architektonicznego i to-

warzyszącego, w tym balustrad balkonów, scho-

dów zewnętrznych, ”odestów, krat zabez”iecza-

jących, rynien dachowych: 
a) stosowanie barw achromatycznych (neu-

tralnych): bieli, szaro`ci, czerni, 
b) do”uszcza się stosowanie barwy o tym sa-

mym odcieniu jak na tynku, ale o wywszym stop-

niu nasycenia lub barwy o tym samym odcieniu 

jak na pokryciu dachowym i o zbliwonym sto”niu 
nasycenia; 

6) do”uszcza się stosowanie kolorów zastrze-

wonych jako identyfikacja firmŁ 
4Ł Śla terenów objętych ”lanem (w tym ”rze-

strzeni ”ublicznych), ustala się zasady dotyczące 
umieszczania znaków informacji wizualnej (wiej-

skiego systemu informacji wizualnej oraz infor-

macji wizualnej w celach reklamowych): 

1) znaki informacji wizualnej (informacji wizu-

alnej w celach reklamowych) winny być umiesz-

czane na poziomie kondygnacji przeznaczonych 

”od usJugi i dostosowane swymi wymiarami do 

gabarytów budynków; 
2) zakazuje się umieszczania znaków informa-

cji wizualnej bez”o`rednio na ”oJaci dachowej  
i kalenicy; 

3) zakazuje się umieszczanie reklam wielkoga-

barytowych typu billboard, z dopuszczeniem cza-

sowych reklam remontowo ｦ budowlanych na 

elewacjach budynków, stosowanych tylko w trak-

cie formalnie ”rowadzonych robót budowlanych; 
4) do”uszcza się umieszczanie czasowych re-

klam, związanych z okoliczno`ciowymi im”reza-

mi, w szczególno`ci na no`nikach tekstylnych 
(bez ograniczenia powierzchni ekspozycyjnych). 

5Ł Ogrodzenia dziaJek oznaczonych symbolami 
B1MN ÷ B7MN, B1ML ÷ B8ML oraz B1U ÷ B2U: 

- zakaz stosowania prefabrykowanych elemen-

tów betonowych od strony dróg ”ublicznych, 
- wysoko`ć ogrodzenia nie większa niw 1,5 m 

od strony dróg ”ublicznychŁ 
 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego. 

§ 14. Śla obszaru objętego ”lanem ustala się: 
1) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 
s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsię-
wzięcia na `rodowisko jest wymagane; 

2) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 

s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodo-

wisko mowe być wymagane, za wyjątkiem: 
a) o`rodków wy”oczynkowych lub hoteli, 

umowliwiających ”obyt nie mniej niw 100 osób 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 

b) staJych ”ól wy”oczynkowych lub karawa-

ningowych, umowliwiających ”obyt nie mniej niw 
100 osób, 

c) dróg ”ublicznych, 
d) instalacji do ”rzesyJu gazu oraz towarzyszą-

cych tJoczni lub stacji redukcyjnych, 
e) rurociągów wodociągowych magistralnych, 

f) kanaJów zbiorczych, ”rzeznaczonych do 
zbierania `cieków z co najmniej dwóch kanaJów 
bocznych; 

3) w zakresie ochrony powietrza przed zanie-

czyszczeniem ｦ stosowanie instalacji opartych  

o niskoemisyjne techniki spalania paliw; 

4) w zakresie ochrony wód ”rzed zanieczysz-

czeniem ｦ instalowanie urządzeL oczyszczających 
wody opadowe i roztopowe przed odprowadze-

niem ich od odbiornika, w sytuacji kiedy istnieje 

niebez”ieczeLstwo zanieczyszczenia wód o”ado-

wych substancjami ropopochodnymi lub innymi 

substancjami toksycznymi; 

5) w zakresie ochrony powierzchni ziemi ｦ 

skJadowanie mas ziemnych stanowiących grunt 
rodzimy w związku z realizacją zagos”odarowania 
zgodnie z przeznaczeniem terenu i ponowne wy-

korzystanie poprzez rozplantowanie, w tym dla 

potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów 
zagospodarowania terenu; 

6) w zakresie ochrony ”rzed haJasem ｦ rodzaje 

terenów, dla których obowiązują do”uszczalne 
”oziomy haJasu w `rodowisku, okre`lone wskau-
nikami haJasu (zgodnie z ustanowionymi, odręb-

nymi ”rze”isami, obowiązującymi w zakresie 

ochrony ”rzed haJasem): 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej w tym letni-

skowej (oznaczonych symbolami B1MN ÷ B7MN, 

B1ML ÷ B8ML) jak dla terenów ”rzeznaczonych 
”od zabudowę mieszkaniową, 

b) tereny usJug s”ortu i rekreacji (oznaczonych 

symbolami B1US ÷ B6US) jak dla terenów ”rze-

znaczonych na cele rekreacyjno ｦ wypoczynkowe; 

7) w zakresie ochrony zieleni: 

a) ksztaJtowanie nowej zieleni ｦ ”asów wia-

trochronnych oraz zieleni w ramach terenów obję-
tych planem ｦ wprowadzenie nasadzeL zgodnie  
z siedliskiem, ”rzy uwzględnieniu ich docelowej 
wysoko`ci i rozJowysto`ci, 

b) ksztaJtowanie nowej zieleni w ramach tere-

nów oznaczonych symbolem B1ZPW ÷ B4ZPW 

zgodnie z siedliskiem oraz ”rzy uwzględnieniu 
obszarów objętych maksymalnym ”oziomem ”ię-
trzenia zbiornika retencyjnego ｭWJodzieninｬ,  
o którym mowa w § 18Ł 
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RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytkówŁ 

§ 15.1Ł Ustala się, w granicach obszarów ob-

jętych ”lanem, strefę ochrony archeologicznej 
obejmującą: stanowiska archeologiczne nie wpi-

sane do rejestru zabytków: ｦ st. Z1 (stanowisko 

pradziejowe), st. Z12 (stanowisko pradziejowe), 

stŁ Z13 (osada kultury Juwyckiej) oraz stanowisko 
archeologiczne w”isane do wojewódzkiego reje-

stru zabytków ”od nr A ｦ 357/73 ｦ st. D (z okre-

su neolitu i `redniowiecza)Ł 
2. W strefie ochrony archeologicznej, o której 

mowa w ustę”ie 1, ustala się ”rzed ”rzystą”ie-

niem do ”rac ziemnych związanych z realizacją 
inwestycji, przeprowadzenie archeologicznych 

badaL ratowniczych, ”o u”rzednim uzyskaniu 

pozwolenia konserwatorskiego na prace arche-

ologiczne. 

3Ł Ustala się ”rowadzenie ”rac ziemnych ”od 
nadzorem archeologicznym (w granicach obsza-

rów objętych ”lanem) w sąsiedztwie stanowisk 
archeologicznych: st. Z10 (z okresu wczesnego 

`redniowiecza) i st. Z14 (stanowisko pradziejo-

we), usytuowanych w czaszy zbiornika ｭWJodzie-

ninｬ (”oza granicami obszarów objętych niniej-

szym planem). 

4Ł Na ”ozostaJych fragmentach obszarów, nie 
objętych strefą ochrony archeologicznej, a takwe 
ustaleniami, o których mowa w ust. 3, przy pro-

wadzeniu prac ziemnych, w przypadku natrafienia 

na ”ozostaJo`ci archeologiczne ｦ wymóg ”rze-

”rowadzenia ratowniczych badaL archeologicz-

nych w celu udokumentowania znalezisk, po 

uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwator-

skiego na prace archeologiczne. 

 

RozdziaJ 6 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych, w tym terenów re-

kreacyjno-wypoczynkowych 

§ 16. Dla przestrzeni publicznych ｦ w szcze-

gólno`ci terenów oznaczonych symbolami: B1ZP 
÷ B6ZP, B1ZPW ÷ B4ZPW, (stanowiących tereny 

rekreacyjno ｦ wy”oczynkowe), B1KPK ÷ B4KPK, 
B1KŚŚ ÷ B16KŚŚ ustala się: 

1) obowiązek za”ewnienia dostę”no`ci oso-

bom nie”eJnos”rawnym; 
2) elementy uwytkowe (w tym wy”osawenia 

ulicy), w szczególno`ci lam”y o`wietleniowe, 
sJu”y ogJoszeniowe, Jawki, kosze na `mieci, 
maszt uliczny, zegar, elementy zagospodarowania 

terenu, w tym chodniki, sezonowe obiekty bu-

dowlane związane z urządzeniem ”lawy muszą 
mieć ujednolicony charakter; 

3) zasady umieszczania znaków informacji wi-

zualnej zgodnie z ustaleniami § 13 ustŁ 4; 

4) zasady ksztaJtowania zieleni, w szczególno-

`ci w ramach terenów rekreacyjno - wypoczyn-

kowych, zgodnie z ustaleniami § 14 ”kt 7Ł 
 

RozdziaJ 7 

SzczegóJowe zasady i warunki podziaJu nieru-

chomo`ci oraz scalania i podziaJu nieruchomo`ciŁ 

§ 17.1Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 

B1MN ÷ B7MN oraz B1ML ÷ B8ML ustala się 
zasady i warunki ”odziaJu terenów na dziaJki bu-

dowlane odpowiednio dla zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliuniaczej, 
dla zabudowy letniskowej wolnostojącej, zgodnie 
z ustanowionymi, odrębnymi ”rze”isami obowią-
zującymi w tym zakresie, z zastrzeweniem, iw do-

tyczą one wyJącznie tych nieruchomo`ci, które 
wymagają nowego lub innego od istniejącego 
”odziaJu: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej dla 
zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej ｦ900 m²; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 
dla zabudowy jednorodzinnej bliuniaczej ｦ 700 m²; 

3) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 
dla zabudowy letniskowej ｦ 400 m²; 

4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla za-

budowy jednorodzinnej wolnostojącej ｦ 18 m; 

5) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla za-

budowy jednorodzinnej bliuniaczej ｦ 14 m (odręb-

nego budynku); 

6) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla za-

budowy letniskowej ｦ 14 m; 

7) do”uszcza się, w sytuacji ”odziaJu nieru-

chomo`ci na dziaJki budowlane, zgodnie z warun-

kami ”unktów 1 ÷ 6 niniejszego ustę”u, odstęp-

stwo od uwzględnienia szeroko`ci frontu dziaJki 
budowlanej oraz jej minimalnej powierzchni dla 

skrajnych dziaJek uzyskanych w wyniku w/w 

”odziaJu (jeweli zamierzony ”odziaJ uniemowliwia 
wy”eJnienie warunków ”unktów 1 ÷ 6 w sto-

sunku do wszystkich uzyskanych dziaJek)Ł 
2Ł Śo”uszcza się wtórne ”odziaJy terenów 

przeznaczonych dla innych funkcji, nie wymienio-

nych w ustę”ie 1, które zgodnie z ustaleniami 

niniejszego planu mogą zaistnieć na obszarach 
objętych ”lanemŁ 

3Ł W ”rzy”adku ”rzystą”ienia do scalania  
i ”odziaJu nieruchomo`ci na wniosek wJa`cicieli 
lub uwytkowników wieczystych obowiązują zasa-

dy i warunki ”odziaJu terenu na dziaJki budowla-

ne, ustalone w punktach 1 ÷ 7 ust. 1. 
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RozdziaJ 8 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy oraz ograniczenia dla terenów 
narawonych na niebezpieczeLstwo powodziŁ 

§ 18.1Ł Na terenach objętych ”lanem, ozna-

czonych na rysunku planu symbolami B1ZPW ÷ 

B4ZPW, B1KPK, B2KPK, B4KPK, wyznacza się 
maksymalny ”oziom ”iętrzenia zbiornika retencyj-

nego ｭWJodzieninｬ, ”owstaJy na skutek ”rze-

chwycenia fali powodziowej o prawdopodobieL-
stwie ”rzewywszenia ” = 1% na rzece Troi  
i oznacza symbolem ZZ. 

2Ł Na obszarach objętych maksymalnym ”o-

ziomem ”iętrzenia zbiornika retencyjnego ｭWJo-

dzieninｬ, o którym mowa w ustŁ 1, zakazuje się 
realizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem 
obiektów budowlanych liniowych, od”owiednio 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

ochrony ”rzeciw”owodziowej oraz do”uszczeL,  
o których mowa w § 9Ł 

 

RozdziaJ 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznejŁ 

§ 19. Śla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla dróg ”ublicznych, wydzielonych na 

rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych symbolami B1KDD ÷ B16KDD, stano-

wiących drogi lub odcinki dróg gminnych klasy 
dojazdowa, ustala się zgodnie z ustanowionymi, 

odrębnymi ”rze”isami obowiązującymi w tym 

zakresie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających nie 
mniej niw 10 m; 

2) szeroko`ć jezdni z dwoma pasami ruchu nie 

mniej niw 4,5 m; 

3) do”uszcza się wyznaczenie, w szczególno-

`ci, ”asów ”ostojowych, ”rzykrawęwnikowych, 
zatoczek autobusowych; 

4) do”uszcza się stosowanie metod inwynierii 
ruchu w celu ”o”rawy bez”ieczeLstwa oraz 
uspokojenia ruchu (w tym ”rogów s”owalniają-
cych). 

 

§ 20.1Ł Śla terenów z podstawowym prze-

znaczeniem dla ciągów ”ieszo-jezdnych, wydzie-

lonych na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczonych symbolami B1KPK ÷ B4KPK ustala 

się: 
1) szeroko`ć co najmniej 3,5 m, w tym co 

najmniej 2 m dla wydzielonego ciągu rowerowego 
dwukierunkowego i 1,5 m dla wydzielonego cią-
gu pieszego; 

2) ciąg ”ieszo ｦ jezdny oznaczony symbolem 

B4KPK winien być dostosowany do wodowania 
s”rzętu wodnego. 

2Ł Śla terenów objętych ”lanem ustala się ”o-

rządkowanie systemu ”arkowania z zastrzewe-

niem, iw w sytuacji gru”owania usJug nalewy do-

konać analizy ksztaJtowania oferty ”arkingowej, 
od”owiadającej ”otrzebom rozJowonym w czasie 

(ukJad dnia, ukJad tygodnia) wedJug ”oniwszych 
zasad (o ile nie jest to inaczej regulowane w po-

zostaJych ”rze”isach niniejszej uchwaJy): 
 

L.p. Rodzaj obiektu usJugowego Jednostka odniesienia. 
Liczba stanowisk postojowych  

na jednostkę odniesieniaŁ 
1. Lokalne urządzenia handlu 100 m2 ”owŁ s”rzedawy 4 ÷ 6 na 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy 

2. Restauracje, kawiarnie 100 miejsc konsumpcyjnych 30 

3. Hotele, motele, pensjonaty 100 Jówek 25÷35 

4. Obiekty sportowe 100 uwytkowników jednocze`nie 25÷30 

5. Rekreacja przywodna 100 uwytkowników jednocze`nie 25÷35 

 

3Ł Bilansowanie ”otrzeb ”arkingowych mowe 
nastę”ować w skali ”rzekraczającej teren wska-

zany dla ”ojedynczego obiektu usJugowego, jed-

nak przy zachowaniu 1 ÷ 1,5 minutowego czasu 

doj`cia od obiektu usJugowego do miejsca ”osto-

jowego. 

4Ł W sytuacji realizacji usJugi nie ”odlegającej 
warunkom zasad, o których mowa w ust. 2, ko-

niecznym jest zapewnienie minimum jednego 

miejsca ”ostojowego (w granicach dziaJki budow-

lanej). 

 

§ 21. Śla obszarów objętych ”lanem ustala się 
zaopatrzenie w wodę oraz uzbrojenie terenów  
w sieć wodociągową, (uwzględniające ”otrzebę 
ochrony ”rzeciw”owarowej), zgodnie z ustano-

wionymi, odrębnymi ”rze”isami obowiązującymi 
w tym zakresie, na nastę”ujących zasadach: 

1) zaopatrzenie w wodę z ujęcia wody we 
WJodzieninie, usytuowanego ”oza granicami 
opracowania niniejszego planu; 

2) utrzymanie istniejących sieci wodociągo-

wych wraz z urządzeniami, do”uszczając ich re-

monty, ”rzebudowę i rozbudowę; 
3) budowę sieci wodociągowych wraz z urzą-

dzeniami. 

 

§ 22. Śla obszarów objętych ”lanem ustala się 
uzbrojenie w sieć i urządzenia kanalizacji sanitar-

nej i deszczowej, zgodnie z ustanowionymi, od-

rębnymi ”rze”isami obowiązującymi w tym zakre-

sie, na nastę”ujących zasadach: 
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1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  

z urządzeniami; 
2) od”rowadzanie `cieków bytowo ｦ gospo-

darczych wyJącznie ”o”rzez wiejski (gminny) sys-

tem kanalizacji sanitarnej do projektowanej 

oczyszczalni `cieków bytowych we WJodzieninie, 
usytuowanej poza granicami opracowania niniej-

szego planu; 

3) ”rzesyJanie `cieków deszczowych do rzeki 
Troi oraz zbiornika retencyjnego ”o”rzez kanaJy 
deszczowe, z zastrzeweniem zainstalowania urzą-
dzeL ”odczyszczających; 

4) do”uszcza się realizacje ”rzydomowych 
oczyszczalni `cieków; 

5) do”uszcza się inne rozwiązania w zakresie 

odprowadzania i oczyszczania `cieków bytowo ｦ 

gos”odarczych, niw wymienione w punkcie 2; 

6) zakaz w”rowadzania `cieków sanitarnych 

bez”o`rednio do gruntu i do wód ”owierzchnio-

wych. 

 

§ 23Ł Śla obszarów objętych ”lanem ustala się 
uzbrojenie w sieć elektroenergetyczną, zgodnie  
z ustanowionymi, odrębnymi ”rze”isami obowiązu-

jącymi w tym zakresie, na nastę”ujących zasadach: 
1) zasilanie z GPZ 110/15 kV, zlokalizowane-

go poza granicami opracowania niniejszego planu, 

”o”rzez sieć `redniego na”ięcia; 
2) utrzymanie (ze strefami technicznymi) ist-

niejących na”owietrznych linii elektroenergetycz-

nych `redniego na”ięcia 15 kV, do”uszczając ich 

”rzebudowę, zmianę ”rzebiegu, w tym, w przy-

padku zaistnienia kolizji z nowoprojektowanymi 

obiektami; 

3) budowę nowych urządzeL i linii kablowych 

elektroenergetycznych. 

 

§ 24. Dla zabudowy na terenach oznaczonych 

symbolami B1MN ÷ B7MN, B1ML ÷ B8ML, B1U 

÷ B2U, B1US ÷ B6US do”uszcza się zao”atrze-

nie w energię cie”lną w oparciu o co najmniej 

jedno z zasilaL: 
1) energią elektroenergetyczną; 
2) niekonwencjonalnymi uródJami energii od-

nawialnej, w tym w szczególno`ci energią sJo-

neczną ”o”rzez baterie sJoneczne; 
3) węglem o zawarto`ci siarki ”alnej w paliwie 

do 0,3%; 

4) olejem o”aJowym; 
5) gazem. 

 

§ 25. Śla obszarów objętych ”lanem do”usz-

cza się zao”atrzenie w gaz i uzbrojenie w sieć 
gazową zgodnie z ustalonymi, odrębnymi ”rze”i-

sami obowiązującymi w tym zakresie oraz na 

nastę”ujących zasadach: 
1) budowę sieci gazowej w sytuacji s”eJnienia 

kryterium ekonomicznej o”Jacalno`ci ”rzedsię-
wzięcia; 

2) zasilanie obszarów objętych ”lanem z istnie-

jącego obiektu gazowego ｦ SRP I0 i II0 Branice, 

”oJowonego w Branicach, poza obszarami objęty-

mi planem; 

3) do”uszcza się inne rozwiązanie w zakresie 

zasilania w gaz niw wymienione w punkcie 2. 

 

§ 26.1Ł Śla obszarów objętych ”lanem ustala 
się wy”osawenie w ”odziemną sieć teletechniczną 
oraz uzbrojenie towarzyszące zgodnie z ustano-

wionymi, odrębnymi ”rze”isami obowiązującymi 
w tym zakresie. 

2. W obszarach objętych ”lanem zakazuje się 
instalowania anten telefonii komórkowejŁ 

 

§ 27. Śla obszarów objętych ”lanem ustala się 
gos”odarkę od”adami na nastę”ujących zasa-

dach: 

1) gospodarka odpadami komunalnymi winna 

być ”rowadzona zgodnie z gminnym planem go-

s”odarki od”adami oraz ustanowionymi, odręb-

nymi ”rze”isami obowiązującymi w tym zakresie; 

2) gospodarka odpadami niebezpiecznymi,  

w maJych ilo`ciach, winna być ”rowadzona 
zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi ”rze”isami 
obowiązującymi w tym zakresie; 

3) gos”odarka od”adami na terenie obiektów 
budowlanych winna być ”rowadzona z uwzględ-

nieniem segregacji od”adów; 
4) miejsca do gromadzenia od”adów komunal-

nych winny być osJonięte murem o wysoko`ci co 
najmniej 1,5 m i oddzielone pasem zieleni od 

strony drogi publicznej. 

 

§ 28.1Ł Śla obszarów objętych ”lanem obo-

wiązują okre`lone ”rze”isami odrębnymi i nor-

mami branwowymi ograniczenia w uwytkowaniu 
terenów ”rzylegJych do istniejących i projektowa-

nych sieci infrastruktury technicznej. 

2Ł Ustala się w szczególno`ci strefę tech-

niczną, w granicach okre`lonych na rysunku ”la-

nu, dla napowietrznych linii elektroenergetycz-

nych 15 kV o szeroko`ci 16 m (po 8 m od osi 

linii, mierząc ”oziomo i prostopadle do osi),  

z zastrzeweniem ograniczeL, o których mowa  
w ustę”ie 5Ł 

3Ł Sieci infrastruktury technicznej winny być 
sytuowane w liniach rozgraniczających dróg ”u-

blicznych klasy dojazdowa oraz na terenach ziele-

ni urządzonej i wydzielonych ciągów ”ieszo ｦ 

jezdnych. 

4. Dopuszcza się usytuowanie sieci infrastruk-

tury technicznej poza terenami, o których mowa 
w ustę”ie 3, w przypadku braku technicznej mow-
liwo`ci ”rowadzenia zgodnie z za”isem ustaleL  
w ustę”ie 3Ł 

5. Dla strefy technicznej napowietrznych linii 

elektroenergetycznych 15 kV, o której mowa  
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w ustę”ie 2 ustala się zakaz zabudowy i wpro-

wadzania zieleni wysokiej. 

 

RozdziaJ 10 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i uwytkowania terenówŁ 

§ 29. Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i uzu-

”eJniającym, ustanowionym w przepisach niniej-

szej uchwaJy, tereny stanowiące obszary objęte 
niniejszym ”lanem ”ozostaną w dotychczasowym 

zagospodarowaniu i uwytkowaniuŁ 
 

RozdziaJ 11 

Stawka procentowa, na podstawie której usta-

la się opJatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy. 

§ 30. Ustala się stawki ”rocentowe (okre`lone 
w stosunku ”rocentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci), sJuwące naliczaniu jednorazowych 
o”Jat z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
(”rzy uwzględnieniu ”rzeznaczenia podstawowe-

go terenów objętych ”lanem) o”isane w ”oniwszej 
tabeli: 

 

Przeznaczenie podstawowe 

terenu: 

Stawka  

procentowa: 

MN 
ｦ zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna 
30% 

ML ｦ zabudowa letniskowa 30% 

U ｦ zabudowa usJugowa 30% 

US ｦ usJugi s”ortu i rekreacji 30% 

ZP ｦ zieleL urządzona 10% 

ZPW 
ｦ zieleL urządzona, 
przywodna 

10% 

KPK 
ｦ wydzielony ciąg ”ie-

szo-jezdny 
10% 

KDD 
ｦ droga publiczna klasy 

dojazdowa 
20% 

 

RozdziaJ 12 

Przepisy koLcowe 

§ 32. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego i publi-

kacji na stronach internetowych Biuletynu Infor-

macji Publicznej Urzędu Gminy BraniceŁ 
 

§ 33. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy Branice. 

 

§ 34. UchwaJa wchodzi w wycie ”o 30 dniach 
od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ 

 

 Przewodniczący  
Rady Gminy Branice 

WJadysJaw Lenartowicz 
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ZaJącznik Nr 1 

do UchwaJy Nr L/282/10 

Rady Gminy Branice 

z dnia 25 maja 2010 r. 

 

 

 

 
 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4960 ｦ Poz. 972 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4961 ｦ Poz. 972 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4962 ｦ Poz. 972 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4963 ｦ Poz. 972 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4964 ｦ Poz. 972 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4965 ｦ Poz. 972 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4966 ｦ Poz. 972 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4967 ｦ Poz. 972 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4968 ｦ Poz. 972 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4969 ｦ Poz. 972 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4970 ｦ Poz. 972 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4971 ｦ Poz. 972 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4972 ｦ Poz. 972 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4973 ｦ Poz. 972 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4974 ｦ Poz. 972 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 81 ｦ 4975 ｦ Poz. 972 

 

ZaJącznik Nr 2 

do UchwaJy Nr L/282/10 

Rady Gminy Branice 

z dnia 25 maja 2010 r. 
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ZaJącznik Nr 3 

do UchwaJy Nr L/282/10 

Rady Gminy Branice 

z dnia 25 maja 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Branice o sposo-

bie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

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

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych. 

 

Ww. rozstrzygnięcie Rady Gminy Branice do-

tyczy nastę”ujących, za”isanych w ”lanie, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy:  

1) budowy sieci wodociągowych; 
2) budowy sieci kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej; 

3) utrzymania i budowy elementów ukJadu ｦ 

dróg ”ublicznych klasy dojazdowa (gminnych)Ł 
 

S”osób finansowania włw zadaL nastą”i  
w o”arciu o obowiązujące ”rze”isy i ”rocedury 
prawne ze `rodków wJasnych gminy z ewentual-

nym ws”arciem ”ozyskanym ze `rodków ze-

wnętrznych, w tym ze `rodków z funduszy po-

mocowych Unii Europejskiej.  
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UCHWAIA NR XLVIIł390/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

 

 z dnia 10 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie ustalenia górnych stawek opJat ponoszonych przez wJa`cicieli nieruchomo`ci  

za usJugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczysto`ci pJynnych na terenie Gminy GogolinŁ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 214, poz. 

1806, Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 

i Nr 167, poz. 1759, 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, i poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) 

oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrze`nia 
1996 r. o utrzymaniu czysto`ci i ”orządku  
w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 

2008 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 144, 

poz. 1042) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, 

co nastę”uje: 
 

§ 1.1Ł Ustala się nastę”ujące górne granice 
stawek za usJugi w zakresie odbierania, transpor-

tu, odzysku i unieszkodliwiania od”adów komu-

nalnych: 

1) nieczysto`ci staJe za 1 m3 

- odpady segregowane        88,62 zJ 
- odpady niesegregowane  132,93 zJ 

2) pojemnik 65 l. 

- odpady segregowane        5,76 zJ 
- odpady niesegregowane    8,64 zJ 
3) pojemnik 110 l. 

- odpady segregowane        9,76 zJ 
- odpady niesegregowane  14,63 zJ 
4) pojemnik 120 l. 

- odpady segregowane      10,63 zJ 
- odpady niesegregowane  15,95 zJ 
5) pojemnik 240 l. 

- odpady segregowane      19,92 zJ 
- odpady niesegregowane  29,88 zJ 
6) pojemnik 1100 l. 

- odpady segregowane      60,12 zJ 
- odpady niesegregowane  90,18 zJ 
7) pojemnik KP-7 

- odpady segregowane      301,50 zJ 
- odpady niesegregowane  452,25 zJ 
2Ł Śo stawek okre`lonych w ust. 1 dolicza się 

podatek VAT w wysoko`ci 7%Ł 
 

§ 2Ł Ustala się nastę”ującą górną granicę 
stawki za usJugę w zakresie o”równiania zbiorni-

ków bezod”Jywowych, trans”ortu, unieszkodli-
wiania nieczysto`ci ”Jynnych w wysoko`ci  
15,34 zJł1 m3 + 7% VATŁ 

 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Gogolina. 


