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UCHWAIA NR XXXVł268ł2009 

 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE 

 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

  
w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obszaru ”oJowonego  

we wsi Nieradowice 

 

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

8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ  
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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),  

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r.  

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.  

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.  

Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,  

Nr 2Ńń, ”ozŁ ń237, Nr 22Ń, ”ozŁ ń4ń3), w związku  
z uchwaJą Nr IIIł24ł2ŃŃ6 Rady Miejskiej w Otmu-

chowie z dnia 29 grudnia 2ŃŃ6 rŁ o ”rzystą”ieniu 
do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego obszaru ”oJowonego we wsi 
Nieradowice zmienionej uchwaJą Nr XVłńńŃł2ŃŃ8 
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 

2008 r., po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego Gminy Otmuchów, Rada 
Miejska w Otmuchowie uchwala, co nastę”uje: 

 

RozdziaJ I 
Ustalenia ogólne 

 

§ ńŁńŁ Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania ”rzestrzennego obejmujący 
obszar ”oJowony we wsi Nieradowice ”rzylegJy do 
drogi powiatowej ograniczony od strony 

”oJudniowej istniejącym rowem, a od strony 
”óJnocnej i wschodniej gruntami rolnymiŁ 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 
1) rysunek planu, stanowiący zaJącznik nr ń  

w skali 1:1000; 

2) rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobie realiza-

cji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

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

stanowiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiący zaJącznik nr 3Ł 

 

§ 2Ł źakres ustaleL ”lanu obejmuje: 
ń) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego; 

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

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

6) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 
7) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów,  
w tym terenów górniczych, a takwe narawonych 
na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegóJowe zasady i warunki scalania  
i podziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem miej-

scowym; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
11) sposób i termin tymczasowego zagos”o-

darowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
ń2) stawki ”rocentowe, na ”odstawie, których 

ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym; 

13) granice obszarów wymagających prze-

”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 
 

§ 3ŁńŁ Na obszarze objętym ”lanem nie 
wystę”ują tereny lub obiekty ”odlegające 
ochronie, ustalonych na ”odstawie odrębnych 
”rze”isów, w tym: 

1) terenów górniczych; 
2) terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo 

powodzi; 
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3) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 
ziemnych. 

 

§ 4ŁńŁ Na rysunku ”lanu obowiązującymi 
ustaleniami są: 

1) oznaczenia ogólne: 
a) granice obszaru objętego ”lanem miejsco-

wym, 

b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagospodarowa-

nia; 

2) elementy kompozycji: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

3) oznaczenia ”rzeznaczenia terenówŁ 
2. Niewymienione w ustŁ ń ”ozostaJe 

elementy rysunku, mają charakter informacyjnyŁ 
 

§ 5ŁńŁ Ilekroć jest mowa o: 
1) uchwale - nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 

uchwaJę Rady Miejskiej w Otmuchowie;  

2) planie - nalewy ”rzez to rozumieć ”rze”isy 
zawarte w niniejszej uchwale; 

3) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć 
rysunek planu w skali 1:1000; 

4) ”rze”isach szczególnych i odrębnych - nale-

wy ”rzez to rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z ak-

tami wykonawczymi oraz ograniczenia w dyspo-

nowaniu terenem, wynikające z ”rawomocnych 
decyzji administracyjnych; 

5) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć teren, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem, w obszarze, które-

go obowiązują od”owiednie ustalenia; 
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy 

”rzez to rozumieć linię, ograniczającą obszar, na 
którym do”uszcza się wznoszenie budynków oraz 
okre`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów bu-

dowli naziemnych niebędących liniami ”rzesyJo-

wymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając 
mowliwo`ć ”rzekroczenia linii elementem kubatu-

rowym budynku o ”owierzchni nie większej niw 
25% szeroko`ci frontu ”Jaszczyzny budynku 
przylegającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy 

w poziomie terenu;  

7) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez 
to rozumieć rodzaj uwytkowania terenu, który 
dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgrani-

czającymi;  
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy ”rzez 

to rozumieć rodzaj uwytkowania inny niw ”odsta-

wowy, który uzu”eJnia i wzbogaca ”rzeznaczenie 
”odstawowe na zasadach okre`lonych w ustale-

niach szczegóJowych;  
9) usJugach komercyjnych - nalewy ”rzez to 

rozumieć usJugi realizowane ze `rodków nie”u-

blicznych; w szczególno`ci usJugi z zakresu han-

dlu w tym handlu hurtowego, gastronomii, biu-

rowe, obsJugi ”rzedsiębiorstw, urządzeL i obiek-

tów s”ortu i turystyki oraz inne usJugi o zbliwo-

nym charakterze z wyJączeniem stacji ”aliw; 
10) urządzeniach towarzyszących nalewy ”rzez 

to rozumieć obiekty i urządzenia technicznego 
wy”osawenia i infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, ”rze”om”ownie `cieków, it”Ł), 
drogi wewnętrzne, za”lecze ”arkingowe dla ”rze-

znaczenia ”odstawowego oraz inne urządzenia 
”eJniące sJuwebną rolę wobec ”rzeznaczenia ”od-

stawowego lub dopuszczalnego; 

11) powierzchni zabudowy nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”owierzchnię zabudowy obiektów budow-

lanych wraz z ”owierzchnią utwardzonych dojaz-

dów, miejsc ”ostojowych na samochody oraz 
doj`ć ”ieszychŁ 

2Ł Niezdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć 
zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) ustawą z dnia 7 li”ca ń994 rŁ Prawo bu-

dowlane; 

3) ”rze”isami wykonawczymi do wywej wy-

mienionych ustaw oraz ustaw związanych z pla-

nowaniem przestrzennym i przepisami wykonaw-

czymi do nich. 

 

§ 6Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny, 
wyznaczone na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczone symbolami: 
1) P,U - tereny obiektów ”rodukcyjnych skJa-

dów i magazynów oraz usJug.  

2) Z - Tereny zieleni. 

 

RozdziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

§ 7Ł Śla terenu oznaczonego symbolem 1P,U 

ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny obiek-

tów ”rodukcyjnych skJadów i magazynów; 
2) przeznaczenie dopuszczalne ｦ usJugi ko-

mercyjne; 

3) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenu ”od-

stawowe i dopuszczalne, jako mieszane w do-

wolnych ”ro”orcjach oraz wyJącznie podstawowe 

lub dopuszczalne. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu. 

1) do”uszcza się lokalizację urządzeL towarzy-

szących, o których mowa § 5 ”kt ńŃ uchwaJy 
oraz urządzeL i obiektów reklamowych; 

2) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni terenu max. 85%; 

3) wielko`ć ”owierzchni biologicznie czynnej 
winna wynosić minŁ ń5% ”owierzchni terenu;  

4) ustala się obowiązek za”ewnienia w obrębie 
dziaJki, co najmniej ń miejsca ”ostojowego na 3Ń m2 

powierzchni uwytkowej czę`ci usJugowej (z wyJą-
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czeniem czę`ci magazynowej) oraz Ń,3 miejsca 
na 1 zatrudnionego; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ zgodnie  

z rysunkiem planu; 

6) do”uszcza się sytuowanie budynków ”rzy 
granicy dziaJki lub jako dobudowane `cianą do 
takiego samego budynku na dziaJce sąsiedniej; 

7) teren ”omiędzy linią zabudowy i linią roz-

graniczającą drogę ”owiatową nalewy zagos”oda-

rować zielenią urządzoną, z wyJączeniem terenów 
przeznaczonych pod lokalizację dwóch zjazdów 
publicznych; 

8) teren wzdJuw ”óJnocnej granicy obszaru na-

lewy zagos”odarować zielenią izolacyjną zimozie-

loną `redniowysoką i wysoką, w ”asie o szeroko-

`ci minŁ 5 m. 

3. Zasady ksztaJtowania zabudowy dla ”rze-

znaczenia podstawowego: 

1) wysoko`ć zabudowy: górnej krawędzi ele-

wacji frontowej, jej gzymsu lub attyki licząc od 
”oziomu terenu ”rzed gJównym wej`ciem do bu-

dynku max.15 m, do”uszcza się lokalizację obiek-

tów ”unktowych wywszych, jeweli wynika to ze 
względów technologicznych; 

2) dachy ”Jaskie o kątach nachylenia ”oJaci do 
150; 

4. źasady ksztaJtowania zabudowy dla ”rze-

znaczenia dopuszczalnego: 

1) wysoko`ć zabudowy: od ”oziomu terenu 
”rzed gJównym wej`ciem do budynku do najwyw-
szego punktu kalenicy maxŁ ń5 m, do”uszcza się 
lokalizację obiektów ”unktowych wywszych, jeweli 
wynika to ze względów technologicznych;  

2) dachy spadziste, dopuszczalne wielospa-

dowe o kątach nachylenia ”oJaci gJównych do 
30o; 

 

§ 8Ł Śla terenu oznaczonego symbolem: 2Z 

ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: zieleL;  
2) zakazuje się wszelkiej zabudowy; 
3) utrzymuje się istniejące ”asmo ro`linno`ci 

wzdJuw cieku wodnego; 
4) do”uszcza się wzbogacenie ro`linno`ci ”o-

”rzez w”rowadzenie zieleni niskiej i `redniowyso-

kiej z zastosowaniem gatunków rodzimych, 
zgodnych z warunkami siedliskowymi. 

 

§ 9Ł Ustalenia w zakresie zasad ochrony `ro-

dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obo-

wiązujące na obszarze o”racowania ”lanu: 
1) obszar ”lanu ”oJowony jest w zasięgu 

GJównego źbiornika Wód Podziemnych nr 338 
oraz w strefie ochrony ”o`redniej ujęć i uródeJ 
wody ”itnej dla miasta WrocJawia ustanowiony 
decyzją Wojewody WrocJawskiego nr RLSgw 
I053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r.; 

2) zakazuje się od”rowadzania `cieków do 
wód ”owierzchniowych, gruntowych oraz do 

gruntu; 

3) dla obszaru objętego ”lanem obowiązują 
dziaJania i zakazy okre`lone w ”rze”isach doty-

czących obszaru chronionego krajobrazu - Otmu-

chowsko ｦ Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu; 

4) zakazuje się na obszarze objętym niniejszym 
”lanem lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zaw-

sze znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla 
których ra”ort jest wymagany; 

5) ”owywszy warunek nie dotyczy lokalizacji 
inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepi-

sów odrębnych; 
6) dziaJalno`ć usJugowa i ”rodukcyjna realizu-

jąca ustalenia niniejszego ”lanu nie mowe ”owo-

dować uciąwliwo`ci na terenach sąsiednich oraz 
”onadnormatywnego obciąwenia `rodowiska ”oza 
granicami dziaJki, do której inwestor ”osiada tytuJ 
prawny;  

7) wyznacza się wymóg zachowania ”ozio-

mów haJasu ”oniwej do”uszczalnego lub na ”o-

ziomie okre`lonym w ”rze”isach odrębnych, na 
terenach sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej 
poza opracowaniem planu, zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  
8) ”rzed ”odjęciem dziaJalno`ci inwestycyj-

nych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy 
”róchniczej z czę`ci ”rzeznaczonej ”od obiekty 
budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a na-

stę”nie jej zagos”odarowanie, zgodnie z ”rze”i-

sami odrębnymi; 
9) ustala się zasadę odbioru od”adów w sys-

temie zorganizowanym pod nadzorem Gminy 

Otmuchów lub na zasadzie indywidualnych umów 
z odbiorcą od”adów, zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami o od”adach oraz o utrzymaniu ”orząd-

ku i czysto`ci w gminach;  
10) ustala się indywidualny s”osób zao”atrze-

nia w cie”Jo obiektów, z konieczno`cią wykorzy-

stania ekologicznych no`ników energii jak gaz, 
energia elektryczna, lekki olej o”aJowy lub wyko-

rzystania ”aliw staJych ”od warunkiem stosowa-

nia wysokos”rawnych urządzeL energetycznych; 
11) zakazuje się dziaJalno`ci związanej ze 

skJadowaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem 
od”adów; 

12) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeL 
elektrowni wiatrowych. 

 

§ ńŃŁ Ustalenia w zakresie zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej: 

1) w przy”adku ujawnienia ”odczas robót 
ziemnych ”rzedmiotu, co do którego istnieje 
”rzy”uszczenie, iw jest on zabytkiem wykonawca 
zobowiązany jest wstrzymać wszelkie roboty 
mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabez”ieczyć 
odkryty ”rzedmiot ”rzy uwyciu dostę”nych `rod-
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ków i miejsce jego odkrycia oraz niezwJocznie 
”owiadomić wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków lub Burmistrza OtmuchowaŁ 
 

§ ńńŁ Ustalenia w zakresie wymagaL wynika-

jących z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”u-

blicznych: 

1) do”uszcza się umieszczanie od strony tere-

nów ”ublicznych na elewacjach budynków tablic 
reklamowych oraz obiektów reklamowych wolno-

stojących takwe niezwiązanych bez”o`rednio  
z przeznaczeniem terenu lub obiektu. 

 

§ ń2Ł Ustalenia w zakresie szczególnych wa-

runków zagos”odarowania terenów oraz ograni-

czeL w ich uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
ń) dla obszaru objętego ”lanem zakaz zabu-

dowy obowiązuje na terenie oznaczonym symbo-

lem 2ź, a ograniczenia w uwytkowaniu terenu 
obowiązują zgodnie z § 9 niniejszej uchwaJyŁ 

 

§ ń3ŁńŁ Ustalenia w zakresie ogólnych zasad 
zagospodarowania terenu oraz modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) lokalizacja urządzeL infrastruktury technicz-

nej w liniach rozgraniczających dróg wewnętrz-
nych za zgodą zarządcy drogi i w oparciu o prze-

”isy odrębne; 
2) w uzasadnionych względami technicznymi 

bądu bez”ieczeLstwa ”rzy”adkach, do”uszcza się 
usytuowanie wybranych elementów sieci ”oza 
liniami rozgraniczającymi dróg, ”od warunkiem 
zachowania odlegJo`ci okre`lonej w ”rze”isach 

szczególnych od linii zabudowy obiektów budow-

lanych istniejących i ”rojektowanych; 
3) w uzasadnionych względami technicznymi 

sytuacjach do”uszcza się lokalizację naziemnych 
kubaturowych urządzeL infrastruktury technicz-

nej, jako obiektów wbudowanych w granicach 

”oszczególnych terenów, ”rzeznaczonych na inne 
funkcje, za zgodą wJa`cicieli tych nieruchomo`ci; 

4) w przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istniejącymi elementami infrastruktury 
technicznej nakazuje się je ”rzenie`ć lub zabez-

”ieczyć ”o uzgodnieniu i na warunkach okre`lo-

nych przez wJa`ciwego administratora sieci; 
5) system komunikacji o”arty o drogę ”owia-

tową zbiorczą z do”uszczeniem dwóch zjazdów 
”ublicznych z terenu ńP,U na warunkach okre`lo-

nych ”rzez zarządcę drogiŁ 
2. W zakresie zao”atrzenia w wodę ustala się: 
1) zao”atrzenie nowych terenów w wodę  

z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej, ”o jej 
niezbędnej rozbudowie; 

2) nowe odcinki sieci wodociągowej nalewy 
wykonać o ”rzekrojach zabez”ieczających ”o-

trzeby ”rzeciw”owarowe oraz wy”osawyć w hy-

dranty zewnętrzneŁ 

3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwia-

nia `cieków ustala się: 
1) dla planowanej zabudowy odprowadzanie 

`cieków komunalnych ”o”rzez zbiorową kanaliza-

cję sanitarną w systemie grawitacyjnym bądu 
pompowym do projektowanego ukJadu wiejskiej 

kanalizacji sanitarnej. 

4Ł W zakresie od”rowadzania wód o”adowych 
ustala się: 

1) wy”osawenie dróg, ”laców, ”arkingów, do-

jazdów o utwardzonej nawierzchni w system 
lokalnej kanalizacji deszczowej pod warunkiem 

zachowania wymagaL okre`lonych w przepisach 

odrębnych; 
2) do”uszcza się od”rowadzenie wód desz-

czowych i rozto”owych z ”oJaci dachowych oraz 
innych terenów utwardzonych na tereny wJasne 
inwestora ”od warunkiem s”eJnienia wymogów 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1) do”uszcza się zao”atrzenie w gaz ziemny,  

z infrastruktury gazowej zlokalizowanej poza ob-

szarem o”racowania ”lanu ”o jej niezbędnej roz-

budowie. 

6Ł W zakresie zao”atrzenia w energię cie”lną 
ustala się: 

ń) ustala się indywidualny s”osób zao”atrzenia 
w cie”Jo obiektów, z konieczno`cią wykorzysta-

nia ekologicznych no`ników energii jak gaz, ener-

gia elektryczna, lekki olej o”aJowy lub wykorzy-

stania ”aliw staJych lub ”od warunkiem stosowa-

nia wysokos”rawnych urządzeL energetycznychŁ 
7. W zakresie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) do”uszcza się lokalizację na”owietrznych  

i kablowych linii elektroenergetycznych; 

2) do”uszcza się lokalizację nowych naziem-

nych wolnostojących stacji transformatorowych 
wraz z drogami dojazdowymi; 

3) w przypadku kolizji projektowanych obiek-

tów z urządzeniami elektroenergetycznymi, urzą-
dzenia te mogą być ”rzebudowane na warunkach 
uzgodnionych z dys”onentem tych urządzeLŁ 

8Ł W zakresie sieci teletechnicznych ustala się: 
prowadzenie linii sieci teletechnicznych - Jączno`ci, 
telekomunikacji i telewizji kablowej, jako podziemne 

w wydzielonej kanalizacji lub bez”o`rednio w grun-

cie tylko, jako ”rzyJącza do obiektów budowlanychŁ 
 

§ ń4Ł Ustalenia w zakresie s”osobu i terminów 
tymczasowego zagos”odarowania, urządzania  
i uwytkowania terenów: 

1. Wszystkie tereny mogą być tymczasowo 
uwytkowane w s”osób dotychczasowy, ”od wa-

runkiem udostę”nienia czę`ci gruntów dla realiza-

cji dojazdów i uzbrojenia. 

2. Dotychczasowe zjazdy na ”ola mogą być 
uwytkowane do czasu realizacji zjazdów, zgodnie 
z ustaleniami planu. 
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§ ń5Ł Ustalenia w zakresie szczegóJowych za-

sad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci 
objętych ”lanem miejscowymŁ 

1. W granicach objętych ”lanem nie wystę”ują 
obszary wymagające dokonania scaleL nierucho-

mo`ci, a nastę”nie ich ”owtórnego ”odziaJu,  
o których mowa w ”rze”isach odrębnychŁ 

2. Śo”uszcza się ”odziaJ geodezyjny terenu 
”od warunkiem za”ewnienia dostę”u do drogi 
publicznej w rozumieniu ”rze”isów odrębnychŁ 

3. Dla zabudowy produkcyjnej, skJadów i ma-

gazynów oraz usJugowej (ńP,U) ustala się nastę-
”ujące ”arametry nowych dziaJek:  

1) minimalna wielko`ć dziaJki winna wynosić: 
5000 m2; 

2) minimalna szeroko`ć dziaJki winna wynosić: 
50 m; 

4. Śla terenów zieleni (2ź) ｦ ”odziaJ terenu 
do”uszczalny na ”rzedJuweniu linii ”odziaJu terenu 
zabudowy produkcyjnej, skJadów i magazynów 
oraz usJugowej (ńP,U)Ł 

5. Śo”uszcza się wydzielanie, dziaJek o ”ara-

metrach innych niw okre`lone w uchwale w celu 

wydzielenia niezbędnych dziaJek dla realizacji 
urządzeL i obiektów infrastruktury technicznejŁ 

6. Śo”uszcza się wydzielanie w ramach terenu 
dróg wewnętrznych ”owiązanych dwoma zjaz-

dami z drogą ”owiatową ”od warunkiem mini-

malnej szeroko`ci w liniach rozgraniczenia 6 m. 

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu ”rzestrzennym ustala się stawkę ”rocen-

tową w wysoko`ci 25%Ł 
 

RozdziaJ III 
Ustalenia koLcowe 

 

§ ń7Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Otmuchowa. 

 

§ ń8Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
3Ń dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodniczący Rady 

StanisJaw Zaczyk 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXV/268/2009 

Rady Miejskiej w Otmuchowie 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

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

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

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

poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413), art. 7. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (j.t.  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  

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

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

poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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) i art.167 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

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

Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170,  

poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249,  

poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, 

poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560;  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, 

Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. 

Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79,  

poz. 666, Nr 62, poz. 504), Rada Miejska  

w Otmuchowie rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

W ramach realizacji ustaleL miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje się 
realizację inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, tjŁ sieć wodociągową oraz kanalizacji 
sanitarnej.  

Koszty związane z realizacją tych inwestycji 
rozJowone zostaną w czasie w zalewno`ci od ”o-

”ytu na tereny o funkcji okre`lonej w ”rojekcie 

”lanu oraz mowliwo`ci finansowych gminyŁ Ko-

nieczne nakJady na uzbrojenie terenu ”ochodzić 
będą ze `rodków budwetowych i kredytowych 
oraz `rodków ”omocowych UśŁ 

 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej winna być ”o”rzedzona wieloletnim 

”lanem inwestycyjnym, w którym zostaną okre-

`lone szczegóJowo nakJady na ”oszczególne eta-

py inwestycji. 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXV/268/2009 

Rady Miejskiej w Otmuchowie 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego obszaru ”oJowonego we wsi 
Nieradowice 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  

Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska w Otmucho-

wie, biorąc ”od uwagę stanowisko Burmistrza  
o niezgJoszeniu uwag do ”rojektu ”lanu rozstrzy-

ga, co następuje:  

odstę”uje od rozstrzygnięciaŁ 
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