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źaJącznik  

do uchwaJy Nr L/330/10 

Rady Miejskiej w Ole`nie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

Okręgi wyborcze w Gminie Olesno  

Numer  

okręgu  

Granice okręgu wybieranych  

radnych  

1.  Miasto Olesno:  

Armii Krajowej, Śębowa, ŚrzymaJy, Dworcowa, Eichendorffa, Fredry, Henryka Brodatego, 

Jaronia, Jaworowa, Josefa Steina, Kasztanowa, Klonowa, Krasickiego, Konopnickiej, Koper-

nika, Ko`cielna, Ko`ciuszki, Krzywa, Księdza Aleksandra, Księdza Iysika, Księdza Hugo Ję-
drzejczyka, Labora, Lipowa, Lompy, MaJe Przedmie`cie, Miarki, Mickiewicza, Mleczna, Mo-

drzewiowa, Mostowa, Murka, Piastów, Pieloka, PowstaLców _ląskich, Prusa, Reymonta, 

Rynek, Sądowa, SJowackiego, Solny Rynek, Wolno`ci, Zielona. 

4  

2.  miasto Olesno: 

Akacjowa, Amarantowa, Arnsberska, Bema, Biskupicka, BJękitna, Boczna, Broniewskiego, 

Brzozowa, Budowlanych, Bzowa, Chabrowa, Chopina, Częstochowska, Śąbrowskiej, Dobro-

dzieLska, Fabryczna, Gierymskiego Maksymiliana, GJogowa, Gorzowska, Graniczna, Grottge-

ra, Grunwaldzka, Ja`minowa, Kani, Karminowa, KiliLskiego, Klubowa, Kluczborska, Kolejo-

wa, Kolorowa, Kossaka, Kuczki, Lazurowa, Le`na, Lubliniecka, Malinowa, Matejki, Minkusa, 

MJyLska, Nad Śoliną, Nad Iąkami, ObroLców Westerplatte, Ogrodowa, Opolska, Paderew-

skiego, Paulinki, PiJkarska, Rodziny Ligendzów, Rolnicza, Rówana, Siedmiu vródeJ, Sienkiewi-

cza, SkJodowskiej Curie, SJoneczna, Sosnowa, Sportowa, Srebrna, Stawowa, Stobrówki, 
Stroma, Targowa, Traugutta, Wachowska, WesoJa, Wielkie Przedmie`cie, Wojciecha MichaJ-
ka, Wojska Polskiego, WronczyLska, Wrzosowa, Zdroje, źJotaŁ 

4  

3.  wsie: 

Bodzanowice, Kucoby 

1  

4.  wsie:  

Borki Wielkie, Broniec 

1  

5.  wsie: 

Borki MaJe, Grodzisko, _wiercze 

1  

6.  wsie: 

Kolonia Iomnicka, Iomnica, Sowczyce 

1  

7.  wsie:  

Le`na, Wachowice, Wachów, Wysoka 

1  

8.  wsie: 

Boroszów, Wojciechów 

1  

9.  wsie: 

Iowoszów, Stare Olesno 

1  

4 98 
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4 99 

UCHWAIA NR XXXV/295/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W WOICZYNIś 

 

 z dnia 24 lutego 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów 

zainwestowania wsi Komorzno 

 

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

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591; z 2002 r.  

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

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

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

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

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  

Nr 157, poz. 1241), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

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

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635;  

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz 
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uchwaJy Rady Miejskiej w WoJczynie Nr XXVI/ 

213/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany w miejsco-

wym planie zagospodarowania przestrzennego te-

renów zainwestowania wsi Komorzno, po stwier-

dzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy 

WoJczyn ”rzyjętym uchwaJą nr XXVI/163/97 z dnia 

27 czerwca 1997 roku, Rada Miejska w WoJczynie 

uchwala co nastę”uje: 
 

TYTUI I. PRZEPISY OGÓLNE  
 

ŚZIAI I. ZAKRśS OBOWIĄZYWANIA UCHWAIY  
 

§ 1.1. Uchwala się zmianę w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego terenów 

zainwestowania wsi Komorzno, zat. uchwaJą  

nr VII/57/99 Rady Miejskiej z dnia 29.04.1999 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. nr 20/99 z 30.06.99, poz. 74) 

w granicach okre`lonych na zaJączniku graficz-

nym nr 1 do niniejszej uchwaJy;  
2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 

przeznaczenia i sposobu zagospodarowania tere-

nu uwytków rolnych oznaczonego w obowiązują-
cym planie symbolem RP, obejmującego dziaJki 
ewidencyjne oznaczone nr 118/1 i 118/2, który 

przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jed-

norodzinną;  
3. Tre`ć niniejszej uchwaJy stanowi czę`ć tek-

stową zmiany w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego terenów zainwestowania 

wsi Komorzno.  

 

§ 2.1. Integralną czę`cią ustaleL zmiany w pla-

nie stanowiących tre`ć niniejszej uchwaJy są nastę-
”ujące zaJączniki:  

1) rysunek zmiany w planie s”orządzony na ma-

pie w skali 1: 2000, stanowiący zaJącznik nr 1,  

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich 

finansowania zgodnie z przepisami ustawy o fi-

nansach publicznych, ｦ stanowiący zaJącznik nr 2 

do uchwaJy,  
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu - stanowią-
cy zaJącznik nr 3 do uchwaJy;  

2. Obowiązującymi ustaleniami zmiany w pla-

nie są:  
1) granice obszaru objętego zmianą w planie,  

2) linie rozgraniczające tereny o równym prze-

znaczeniu i równym sposobie zagospodarowania 

oraz symbol okre`lający przeznaczenie terenu,  

3) ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu przestrzennego:  

- obowiązujące linie zabudowy  

- obowiązujący s”osób sytuowania gJównej 
kalenicy dachu.  

ŚZIAI II. DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE  
 

§ 3.1. Nastę”ujące okre`lenia stosowane  

w uchwale oznaczają:  
1) dach o poJaciach symetrycznych ｦ dach 

dwuspadowy zaJowony na zasadniczej bryle bu-

dynku o jednakowych kątach nachylenia gJów-

nych ”oJaci dachowych, zbiegających się w jed-

nej kalenicy,  

2) elewacja frontowa ｦ elewacja ”oJowona od 

strony frontu dziaJki,  
3) kalenica gJówna ｦ najdJuwsza kalenica bu-

dynku, której usytuowanie względem linii zabu-

dowy jest okre`lone w przepisach niniejszej 

uchwaJy,  
4) obowiązująca linia zabudowy ｦ linia regulują-

ca usytuowanie zabudowy na dziaJce budowlanej 

okre`lona na rysunku planu. Linia, do której musi 

”rzylegać `ciana frontowa budynku na caJej dJugo-

`ci oraz okre`lonych w ustaleniach planu rodzajów 

budowli naziemnych nie będących liniami ”rzesyJo-

wymi i sieciami uzbrojenia terenu: elementy nie 

będące czę`cią konstrukcji budynku, takie jak: ganki 

wej`ciowe, wykusze, gzymsy, okapy, balkony lub 

schody zewnętrzne mogą ”rzekraczać (być wysu-

nięte przed nią) wyznaczoną w planie linię zabudo-

wy na maksymalnie 1,80 m,  

5) obiekty i urządzenia towarzyszące ｦ nalewą 

do nich obiekty technicznego wy”osawenia i in-

frastruktury technicznej jak: budynki gospodar-

cze, parkingi i garawe (trwale związane z gruntem) 

”rzyJącza sieci oraz urządzenia ”eJniące rolę sJu-

webną wobec przeznaczenia podstawowego jak 

zbiorniki na `cieki bytowe, zbiorniki na gnojowicę, 
”Jyty gnojowe,  

6) przeznaczenie dopuszczalne ｦ rodzaje prze-

znaczenia, inne niw podstawowe, które mowe być 

dopuszczone dla uzu”eJnienia lub wzbogacenia 

przeznaczenia podstawowego i nie ”ozostające  

z nim w s”rzeczno`ci,  
7) przeznaczenie podstawowe ｦ funkcja tere-

nu wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszą-
cymi, która powinna ”rzewawać na wyznaczonym 

na rysunku zmiany w planie liniami rozgraniczają-
cymi terenie, w s”osób okre`lony w ustaleniach 

niniejszej zmiany w planie i któremu winne być 

”od”orządkowane inne rodzaje zagospodarowania 

okre`lone jako uzu”eJniające,  
8) przeznaczenie uzupeJniające terenu ｦ rodzaje 

przeznaczenia inne niw podstawowe, które wzboga-

cają lub us”rawniają funkcjonowanie przeznaczenia 

podstawowego terenu w s”osób okre`lony w usta-

leniach niniejszego planu, albo stanowią element 

zagospodarowania konieczny do uwzględnienia, 
który mowe lub powinien ws”óJistnieć z przeznacze-

niem podstawowym,  

9) powierzchnia uwytkowa budynku ｦ suma 

powierzchni wszystkich ”omieszczeL budynku,  
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10)  powierzchnia biologicznie czynna ｦ po-

wierzchnia dziaJki lub terenu zagospodarowana 

jako zieleL ozdobna, trawniki, ogród przydomo-

wy, a takwe 50% sumy nawierzchni tarasów  

i stro”odachów urządzonych jako staJe trawniki 

lub kwietniki na ”odJowu za”ewniającym ich natu-

ralną wegetację o powierzchni nie mniejszej niw 
10 m²,  

11)  przepisy szczególne (odrębne) ｦ aktualne 

w momencie realizacji uchwaJy przepisy ustaw 

wraz z aktami wykonawczymi, normy branwowe 

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wy-

nikające z prawomocnych decyzji administracyj-

nych,  

12)  rysunek zmiany w planie ｦ zaJącznik gra-

ficzny do niniejszej uchwaJy s”orządzony na ma-

pie w skali 1:2000,  

13)  teren ｦ obszar wyznaczony na rysunku 

zmiany w planie liniami rozgraniczającymi ten 

obszar od innych obszarów i oznaczony na ry-

sunku zmiany w planie symbolem cyfrowym  

i literowym,  

14)  usJugi bytowe ｦ nalewy przez to rozumieć 

obiekty dziaJalno`ci usJugowej, takie jak: usJugi 
szewskie, optyczne, krawieckie, lekarskie, fryzjer-

skie, kosmetyczne usJugi biurowe, pralnicze, foto-

graficzne, kserograficzne, introligatorskie, interne-

towe, dorabiania kluczy, wykonywanie ”ieczątek, 
wy”owyczalnia s”rzętu sportowego i technicznego, 

malowanie mieszkaL, tapetowanie, ukJadanie ”Jytek 

i ”arkietów, cyklinowanie, dekorowanie wnętrz, 
zakJadanie ogrodów i trawników lokalizowane w 

budynku i zajmujące do 35% powierzchni uwytko-

wej budynku mieszkalnego,  

15)  wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu 

(In) ｦ warto`ć stosunku powierzchni ogólnej rzutu 

przyziemia liczonej w obrysie zewnętrznym mu-

rów obiektów zlokalizowanych na dziaJce lub 

terenie do powierzchni dziaJki lub terenu,  

16)  wysoko`ć zabudowy ｦ (budynku) wyso-

ko`ć sJuwącą do okre`lenia maksymalnego piono-

wego wymiaru budynku i liczy się od poziomu 

terenu przy najniwej ”oJowonym wej`ciu do bu-

dynku do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu 

(kalenicy);  

2. Pojęcia niezdefiniowane nalewy rozumieć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi:  
1) dziaJka budowlana, front dziaJki, dostę” do 

drogi publicznej ｦ definiują przepisy odrębne  

z zakresu planowania i zagospodarowania prze-

strzennego,  

2) obiekt budowlany, budynek, budowla, 

obiekt maJej architektury, roboty budowlane, 

przebudowa, urządzenia budowlane, tymczasowy 

obiekt budowlany, obiekty nie wymagające po-

zwolenia na budowę ｦ definiują przepisy odrębne 

z zakresu prawa budowlanego,  

3) pas drogowy, droga, ulica droga wewnętrz-
na, droga publiczna ｦ definiują przepisy odrębne 

o drogach publicznych oraz warunki techniczne, 

jakim powinny od”owiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie,  

4) instalacje, kompensacja przyrodnicza, dostęp-

ne techniki, standard jako`ci `rodowiska i standardy 

emisyjne ｦ definiują przepisy z zakresu ochrony 

`rodowiskaŁ  
3. Wyrawenia o których mowa w ust. 2 inter-

pretuje się wedJug stanu prawnego obowiązują-
cego w dniu uchwalenia planu.  

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleL planu jest teren, 

wyznaczony na rysunku zmiany w planie liniami 

rozgraniczającymi i oznaczony symbolem: MN - 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. Dla terenu o których mowa w ust. 1, ustala 

się:  
1) przeznaczenie terenu;  

2) zasady zabudowy i zagospodarowania;  

3) parametry i wsakuniki kasztaJtowania zabu-

dowy i Jadu przestrzennego;  

4) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych;  

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków;  
6) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nie-

ruchomo`ci;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;  

8) zasady ochrony `rodowiska przyrodniczego 

i krajobrazu kulturowego;  

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i uwytkowania terenu.  

3. W planie odstę”uje się od ustalenia:  

1) szczegóJowych zasad i warunków scalania 

nieruchomo`ci i ich ponownego ”odziaJu na dziaJ-
ki gruntowe,  

2) granic terenów pod budowę obiektów handlo-

wych o powierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m²,  
3) granic obszarów wymagających przeksztaJ-

ceL lub rekultywacji,  

4) granic ”omników zagJady i ich stref ochron-

nych, ”oniewaw takie obiekty i tereny nie wystę-
”ują na obszarze objętym planem.  

4. Teren, o którym mowa w ust. 1 mowe być 

wykorzystywany na cele zgodne z jego przezna-

czeniem podstawowym w caJo`ci lub w czę`ci; 
na cele przeznaczenia podstawowego i dopusz-

czalnego na zasadach dla nich ustalone planem;  

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

znaczonym liniami rozgraniczającymi mowna loka-

lizować:  
1) nowe obiekty budowlane wraz ze związa-

nymi z nimi instalacjami, wymaganymi urządze-

niami budowlanymi zgodnie z przeznaczeniem 

terenu, okre`lonym w przepisach szczegóJowych 

niniejszej uchwaJy,  
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2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

związane z przeznaczeniem terenu oraz lokalne 

urządzenia komunikacji wewnętrznej, maJą archi-

tekturę oraz zieleL towarzyszącą,  
3) przebieg linii rozgraniczających tereny  

o równym przeznaczeniu lub równych zasadach 

zagospodarowania ｦ wyznaczonych `ci`le nie 

podlega zmianom, z wyJączeniem zmiany doko-

nanej w trybie wymaganym przepisami odrębny-

mi. Dopuszcza się zmianę przebiegu linii rozgrani-

czających wyznaczonych orientacyjnie, wynikają-
cą z istniejących i nowych ”odziaJów geodezyj-

nych lub wystę”ujących potrzeb, w przypadku:  

- dostosowania jej przebiegu do istniejącego 

przebiegu granic geodezyjnych ”odziaJów wJa-

sno`ciowych,  
- zmiany przebiegu granicy geodezyjnej dziaJki, 

wzdJuw której wyznaczono linię rozgraniczającą, 
w tym szczególnie w celu poszerzenia pasa dro-

gowego drogi publicznej lub ”owiększenia dziaJki 
łnieruchomo`ci dla jej ”rawidJowego zagospoda-

rowania.  

 

TYTUI IIŁ USTALENIA PLANU  

 

ŚZIAI IŁ USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA 
TERENU WYZNACZONEGO ZMIANĄ W PLANIE  

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia szczegóJowe  

 

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmia-

ny w planie symbolem: MN, ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) podstawowe - teren zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej,  

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, budynki garawowe, miejsca postojo-

we, maJa architektura, przydomowe urządzenia 

rekreacyjne, infrastruktura techniczna),  

3) dopuszczalne usJugi bytowe.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na terenie dopuszczalna jest realizacja za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 

wolnostojącej, bliuniaczej lub szeregowej;  

2) linia zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych nalewy zacho-

wać linie zabudowy obowiązującą jak okre`lono 

na rysunku planu;  

b) dla budynków garawowych, garawo-

wych/gospodarczych nieprzekraczalna okre`lona 

tylną elewacją budynku mieszkalnego; dopuszcza 

się sytuowanie przy granicy dziaJki sąsiedniej lub 

jako obiekt dobudowany `cianą do takiego bu-

dynku,  

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki 
In do 0,35; powierzchnia biologicznie czynna ｦ 

minimum 60% powierzchni dziaJki,  

4) na dziaJce budowlanej dopuszcza się budo-

wę jednego budynku towarzyszącego: gospodar-

czołgarawowego, gospodarczego lub garawowego,  
5) usJugi bytowe mogą być lokalizowane jako:  

a) wbudowane w budynek mieszkalny o po-

wierzchni do 35% jego powierzchni uwytkowej,  
b) przybudowane do budynku mieszkalnego  

w jego linii zabudowy lub cofniętego 2-2,5 m,  

c) obiekt wolnostojący na dziaJce;  
6) w przypadku lokalizacji usJug nalewy za”ewnić 

w obrębie dziaJki dla klientów nie mniej niw 2 miej-

sca postojowe dla samochodów i 4 miejsca dla 

rowerówŁ  
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i Jadu przestrzen-

nego:  

1) budynek mieszkalny:  

a) wysoko`ć jedna kondygnacja nadziemna  

z poddaszem dla celów uwytkowych; wysoko`ć 

do kalenicy - do 9,0 m,  

b) szeroko`ć elewacji frontowej budynku ｦ 10 

- 14,0 m, z przybudowanym budynkiem usJugo-

wym lub garawem w jego linii zabudowy - do 

18,0 m,  

c) dach dwuspadowy o symetrycznym nachy-

leniu ”oJaci dachowych, dopuszczalne wykusze, 

lukarny, do`wietlenie poddasza oknami w `cia-

nach szczytowych, oknami ”oJaciowymi lub 

oknami w lukarnach,  

d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych 38- 45º,  
e) kalenica gJówna dachu usytuowana równo-

legle do frontu dziaJki,  
f) dachy pokryte dachówką lub materiaJem da-

chówko-podobnym w kolorze odcieni czerwo-

nych, ceglastych,  

2) budynki towarzyszące (gospodarcze, gara-

wowe):  
a) wskazane sytuowanie garawy jako pomiesz-

czeL wbudowanych w budynek mieszkalny,  

b) budynki towarzyszące mogą być sytuowane 

w formie:  

- dobudowanej do budynku mieszkalnego  

w jego linii zabudowy przy zachowaniu frontu 

budynku jak okre`lono w pkt 1b,  

- cofnięty w stosunku do linii zabudowy bu-

dynku mieszkalnego o 2-2,50 m,  

- dopuszcza się lokalizację budynku garawowe-

go wysuniętego względem budynku mieszkalnego 

do drogi, ulicy nie więcej niw 2,5 m,  

- dobudowanego do podobnego budynku na 

dziaJce sąsiedniej,  
- obiektu wolnostojącego,  
c) wysoko`ć jedna kondygnacja nadziemna do 

3,60 m do kalenicy;  

d) dach jedno lub dwuspadowy, kąt nachylenia 

”oJaci dachowych 10 ｦ 25º; w budynkach dobu-

dowanych do budynku mieszkalnego formę dachu 

nalewy nawiązać do budynku mieszkalnego;  

w budynkach dobudowywanych do budynku przy 
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granicy dziaJki nawiązać pod względem wysoko-

`ci i formy dachu do budynku istniejącego; pokry-

ty dachówką lub materiaJem dachówko ｦ podob-

nym, dopuszczalna blacha falista.  

4. Stawka procentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 10%.  

 

§ 6. Ustalenia w zakresie wymagaL wynikają-
cych z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicz-

nych:  

1) od strony drogi publicznej nalewy zastoso-

wać ogrodzenie frontowe wyJącznie awurowe  

o lekkiej konstrukcji, o wysoko`ci na ”odmurów-

ce nie ”rzekraczającej 0,60 m,  

2) dopuszczalne umieszczanie reklamy wy-

Jącznie w granicach nieruchomo`ciŁ  
 

§ 7. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dzie-

dzictwa kulturowego zabytków:  
1) w granicach obszaru objętego zmianą i w jego 

bez”o`rednim sąsiedztwie znajduje się stanowisko 

archeologiczne nr 41 prawnie chronione (wielokul-

turowa osada pradziejowa i `redniowieczna);  
2) przed ”rzystą”ieniem do prac ziemnych bu-

dowlanych stanowisko i jego bez”o`redni obszar 

winien być przebadany w uzgodnieniu z opolskim 

wojewódzkim konserwatorem zabytkówŁ  
 

§ 8. Ustalenia w zakresie szczegóJowych za-

sad i warunków ”odziaJu nieruchomo`ci:  
1) dopuszczalny ”odziaJ terenu na dziaJki bu-

dowlane przy zachowaniu nastę”ujących warun-

ków:  
a) szeroko`ć frontu wydzielonej nieruchomo`ci 

nie mowe być mniejsza niw 18,0 m,  

b) wydzielona nieruchomo`ć posiada bezpo-

`redni dostę” do drogi publicznej.  

 

§ 9. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej:  

1) zasady obsJugi w zakresie komunikacji:  

a) dojazd na teren ｦ z drogi publicznej ozna-

czonej w obowiązującym planie symbolem ZO  

b) zjazd na drogę ”ubliczną nalewy wykonać 

jako indywidualny zgodnie z przepisami szczegól-

nymi;  

2) zasady obsJugi w zakresie zaopatrzenia  

w wodę:  
a) z sieci wodociągu wiejskiego;  

b) ”rzyJącze wykonać na warunkach okre`lo-

nych przez zarządcę sieci  

3) zasady odprowadzania `cieków bytowych  

i wód opadowych:  

a) w okresie ”rzej`ciowym dopuszcza się do 

zbiornika wybieralnego i wywóz do punktu zlew-

nego na oczyszczalni `cieków w WoJczynie, do-

celowo do sieci kanalizacji sanitarnej,  

b) dopuszcza się budowę przydomowej 

oczyszczalni `cieków,  
c) wody opadowe ｦ na teren nieutwardzony 

lub do doJów chJonnych w obrębie dziaJki, doce-

lowo do sieci kanalizacji deszczowej;  

4) zaopatrzenie w cie”Jo:  
a) z kotJowni wJasnej inwestora;  

5) zaopatrzenie w energię elektryczną:  
a) na warunkach okre`lonych przez zakJad 

energetyczny,  

b) dopuszczalna budowa stacji trafo zasilającej 
”rojektowaną zabudowęŁ  

 

§ 10. Ustalenia wynikające z zasad ochrony 

`rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) do celów grzewczych nalewy zastosować 

paliwa niskoemisyjne (staJe, ciekJe lub gazowe) 

energii elektrycznej lub wysokosprawne urządze-

nia na paliwo staJe;  
2) zagospodarowanie od”adów komunalnych 

nalewy ”rowadzić zgodnie z gminnym planem 

gospodarki odpadami;  

3) zbiornik na `cieki bytowe ｦ do 10 m³ nale-

wy wykonać szczelny, aby nie ”owodowaJ przeni-

kania zanieczyszczeL do gruntu i wód grunto-

wych;  

4) przydomowe oczyszczalnie `cieków nie 

mogą ”owodować przenikania zanieczyszczeL na 

tereny sąsiednie;  
5) zasady ochrony krajobrazu kulturowego: do 

realizacji zabudowy nalewy zastosować tradycyjne 

materiaJy budowlane cegJa, drewno, tynk.  

 

§ 11. Ustalenia w zakresie s”osobów termi-

nów tymczasowego zagospodarowania, urządza-

nia i uwytkowania terenu:  

1) do czasu ”odjęcia realizacji ustaleL niniej-

szego planu, teren mowe być uwytkowany w spo-

sób dotychczasowy;  

2) dopuszcza się etapowe zagospodarowanie 

terenu.  

 

RozdziaJ 2 

Przepisy koLcowe  

 

§ 12.1. W sprawach nie uregulowanych usta-

leniami niniejszej zmiany w planie obowiązują 

przepisy ustaw szczególnych;  
2. Tracą moc ustalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenów zainwe-

stowania wsi Komorzno zatwierdzonego uchwaJą 

nr VII/57/99 z 29.04.1999 r. (Dz. U. W. Op.  

nr 20/99 z 30.06.1999, poz. 74) w zakresie 

ustaleL dla terenu objetego niniejszą uchwaJą;  
3.  Wykonanie niniejszej uchwaJy powierza się 

Burmistrzowi WoJczynaŁ  
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§ 13.1. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego;  

2. UchwaJa podlega opublikowaniu na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXV/295/2010 

Rady Miejskiej w WoJczynie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych  

w zmianie w miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego terenów zainwestowania wsi 

Komorzno, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych.  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-

ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óuniej-

szymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy  

z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z ”óuniej-

szymi zmianami) i art. 111, ust. 2, pkt. 1 ustawy 

z 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z ”óuniejszymi 
zmianami), Rada Miejska w WoJczynie rozstrzyga, 

co nastę”uje:  
Realizacja wprowadzonej w ramach sporzą-

dzonego projektu zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego terenów zain-

westowania wsi Komorzno nie wymaga realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz 

okre`lenia zasad ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych. W zmianie 

planu zostaJo uwzględnione istniejące wy”osawe-

nie wsi z zakresu infrastruktury technicznej. Pla-

nowana nowa zabudowa zostanie wJączona do 

istniejącej sieci za ”omocą ”rzyJączy których 

koszt budowy i ”rzyJączenia poniesie inwestor.  

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXV/295/2010 

Rady Miejskiej w WoJczynie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

O rozstrzygnięciu uwag do projektu planu  

 

Rozstrzygniecie do uchwaJy nr XXXV/295/ 

2010 Rady Miejskiej w WoJczynie z dnia 24 lute-

go 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany  

w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego terenów zainwestowania wsi Ko-

morzno. O rozpatrzeniu uwag do projektu planu:  

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  

z ”óunŁ zm.) Rada Miejska w WoJczynie, biorąc 

pod uwagę stanowisko Burmistrza w sposobie 

rozpatrzenia wniesionych uwag przez osoby fi-

zyczne do projektu zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego terenów zain-

westowania wsi Komorzno rozstrzyga, co nastę-
puje: 

Burmistrz WoJczyna ”rzedJowyJ Radzie Miejskiej 

informację, we w okresie wyJowenia do publiczne-

go wglądu projektu zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego terenów zain-

westowania wsi Komorzno w trakcie jego wyJo-

wenia do publicznego wglądu, które odbyJo się  

w dniach od 14 grudnia 2009 r. do 13 stycznia 

2010 r. i w okresie 14 dni od dnia zakoLczenia 

okresu wyJoweniu tj do dnia 02 lutego 2010 roku 

nie zostaJy zgJoszone uwagi do projektu zmiany  

w planie w związku z tym odstę”uje się od roz-

strzygnięciaŁ  
 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 36 – 1868 – Poz. 499 

 

źaJącznik 

do uchwaJy Nr XXXV/295/2010 

Rady Miejskiej w WoJczynie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 36 – 1869 – Poz. 499 

 
 

 

 
 

4 99 

 


