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UchwaJa Nr XXVII/184/08
Rady Miejskiej w Le`nicy

z dnia 3 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwaJę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
SoJectwa Raszowa 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm.:  
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
880 oraz 2008 r. Nr 123, poz. 803), a takwe w wyko-
naniu uchwaJy Nr XIX/127/08 Rady Miejskiej w Le`nicy 
z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przestąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego SoJectwa Raszowa Rada Miejska 
w Le`nicy, po stwierdzeniu zgodno`ci projektu zmiany 
planu ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Le`nica uchwala, co 
następuje:

§1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego SoJectwa Raszowa, 
zatwierdzonego uchwaJą Nr XIV/88/07 Rady Miejskiej 
w Le`nicy z dnia 29 paudziernika 2007 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego SoJectwa Raszowa (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 21 grudnia 2007 r. Nr 98, poz. 3271) zwa-
ną w dalszej tre`ci uchwaJy zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje zmianę ustaleL w tre`ci 
uchwaJy, o której mowa w ust. 1, w zakresie:

1) przepisów ogólnych, okre`lonych w § 2 ust. 4 i 
§ 4 ust. 2;

2) przepisach szczegóJowych w zakresie: 
a) przeznaczenia terenów, oznaczonych symbola-

mi UC i ZC2, oraz warunków ich zabudowy i zagospo-
darowania, 

b) szczególnych warunków zagospodarowania te-
renów oraz ograniczeL w ich uwytkowaniu, okre`lonych 
w § 55. 

3. Rysunek planu stanowiący zaJącznik nr 1 do 
uchwaJy, o której mowa w ust. 1, nie ulega zmianie. 

§ 2. W uchwale Nr XIV/88/07 Rady Miejskiej 
w Le`nicy z dnia 29 paudziernika 2007 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego SoJectwa Raszowa (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 21 grudnia 2007 r. Nr 98, poz. 3271), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. Uchyla się ustalenia § 2 ust. 4 uchwaJy. 
2. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
ｭ2. PozostaJe, niewymienione w ust. 1 oznaczenia 

graﾙczne rysunku zmiany planu, mają charakter infor-
macyjny.ｬ 

3. W § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ｭ 1. UC ｦ tereny zabudowy usJugowej, z przezna-

czeniem podstawowym pod usJugi publiczne i komer-
cyjne centrum usJugowego wsi, z następującymi do-
puszczeniami i ograniczeniami:

1) dopuszcza się lokalizację:

a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jed-
norodzinnej, 

b) usJug rzemie`lniczych na dziaJkach usytuowa-
nych, w caJo`ci lub czę`ci, w streﾙe ochrony sanitarnej 
cmentarza z wyJączeniem dziaJek, na których zlokalizo-
wane są obiekty zabytkowe, 

c) placu zabaw dla dzieci;
2) zakaz lokalizacji:
a) usJug wymagających magazynowania materia-

Jów w budowlach lub ich skJadowania na terenie, lub 
innych form zagospodarowania terenu zakJócających 
rangę centrum wsi, 

b) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 
c) budynków/wiat gospodarczych/garawowych bla-

szanych, skJadanych z gotowych elementów, lub innych 
o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, a takwe tym-
czasowych obiektów budowlanych;

3) dziaJalno`ć gospodarcza powinna odpowiadać 
kryteriom dziaJalno`ci niezakJócającej funkcji mieszka-
niowej, z wyJączeniem usJug rzemie`lniczych, które 
mogą odpowiadać kryteriom dziaJalno`ci o ograniczonej 
uciąwliwo`ci.ｬ. 

4. W §12 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
ｭ 4) na dziaJkach przylegJych do placu publicznego 

KP nowe budynki usJugowe i usJugowo - mieszkalne 
sytuować w zwartej lub póJzwartej pierzei zabudowy,  
w sposób zapewniający powstanie wnętrza urbani-
stycznego (rynku); dopuszcza się zachowanie istnieją-
cych oraz budowę nowych budynków wolnostojących 
lub bliuniaczych jeweli sposób ich usytuowania będzie 
dopeJniaJ pierzeję zabudowy placu; usJugi sytuować nie 
mniej niw w parterze budynków nowych; zaleca się sytu-
owanie usJug w parterach budynków istniejących,ｬ.

5. W § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
ｭ2. Dla terenu ZC2 ustala się następujące zasady 

zagospodarowania terenu:
1) zaleca się utrzymać na terenie zieleL niską; 
2) zmiana przeznaczenia terenu cmentarnego mo-

we nastąpić na zasadach okre`lonych w przepisach od-
rębnych w zakresie planowania przestrzennego i dot. 
cmentarzy i chowania zmarJych; 

3) zmiana przeznaczenia terenu lub upJyw termi-
nów, o których mowa w przepisach dot. cmentarzy  
i chowania zmarJych, jest równoznaczna z likwidacją 
strefy ochrony sanitarnej.ｬ.

6. § 55 otrzymuje brzmienie:
ｭ 1. Ustala się obowiązek zapewnienia dostępu do 

cieków wodnych i rowów melioracyjnych wJa`ciwemu 
zarządcy, odpowiedzialnemu za ich eksploatację, oraz:

1) zakaz:
a) grodzenia nieruchomo`ci przylegJych do po-

wierzchniowych wód publicznych w odlegJo`ci mniej-
szej niw 1,5 m od linii brzegu, 

b) sytuowania wszelkich obiektów budowlanych 
niezwiązanych z gospodarką wodną, z wyJączeniem sie-
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ci infrastruktury technicznej - w odlegJo`ci mniejszej niw 
5 m od linii brzegu powierzchniowych cieków publicz-
nych;

2) dopuszcza się skanalizowanie cieku wodnego 
lub rowu melioracyjnego - za zgodą zarządcy. 

 2. Od granicy terenu komunikacji kolejowej, ozna-
czonego symbolem KK: 

1) zachować odlegJo`ci okre`lone przepisami od-
rębnymi przy sytuowaniu obiektów budowlanych, za-
drzewieL i zakrzewieL;

2) w pasie terenu o szeroko`ci 5 m zakazuje się 
sytuowania obiektów budowlanych mogących utrudnić 
prowadzenie kolejowej drogi technologicznej.

3. Ustala się potencjalny zasięg uciąwliwego od-
dziaJywania terenu:

1) komunikacji kolejowej, oznaczonego symbolem 
KK, o wielko`ci 150 m od granicy terenu zamkniętego, 

2) dróg - ulic gJównych, oznaczonych symbolem 
KDG, o wielko`ci 20 m od granicy pasa drogowego, 
okre`lonej rysunkiem zmiany planu. 

4. W zasięgu uciąwliwego oddziaJywania terenów, 
o których mowa w ust. 3: 

1) dopuszcza się wznoszenie nowych budynków 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi pod 
warunkiem zastosowania ̀ rodków technicznych, o któ-
rych mowa w przepisach odrębnych w zakresie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie; 

2) zaleca się stosowanie `rodków technicznych, 
o których mowa w ust. 1, w istniejących budynkach  
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 

5. Od osi napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych zachować odlegJo`ci wymagane przepisami od-
rębnymi:

1) do rzutu budynku i jego czę`ci, przeznaczonych 
na pobyt ludzi; 

2) do rzutu prowadzonych robót budowlanych.ｬ.
7. W zasięgu strefy ochrony sanitarnej cmentarza, 

obejmującej obszar poJowony w odlegJo`ci do 50 m wo-
kóJ jego granic, stosować przepisy odrębne.ｬ.

8. Po § 58 dodaje się § 58a w brzmieniu:
ｭ§ 58a. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej 

uchwale stosuje się przepisy odrębne.ｬ. 

§ 3.1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu zmiany planu - stanowi 
zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
oraz o zasadach ich ﾙnansowania ｦ stanowi zaJącznik 
nr 2 do niniejszej uchwaJy. 

3. ZaJącznik nr 1 i nr 2 nie stanowią ustaleL zmiany 
planu.

§ 4. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmistrzo-
wi Le`nicy. 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie po upJywie 30 dni 
od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard FroL

ZaJącznik nr 1
do uchwaJy Nr XXVII/184/08 

Rady Miejskiej w Le`nicy
z dnia 3 grudnia 2008 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Le`nicy o spo-
sobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 18 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717;  
zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492;  
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 
880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803), wniesionych przez 
osoby ﾙzyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowo`ci prawnej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
SoJectwa Raszowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póun. zm.) po zapoznaniu się  
z rozstrzygnięciem Burmistrza Le`nicy z dnia 14 listo-
pada 2008 r., w którym o`wiadcza, we do wyJowonego 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego soJectwa Ra-
szowa, nie wpJynęJy wadne uwagi Rada Miejska w Le`ni-
cy uznaje za bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do ww. projektu zmiany 
planu miejscowego. 

ZaJącznik nr 2
do uchwaJy Nr XXVII/184/08 

Rady Miejskiej w Le`nicy
z dnia 3 grudnia 2008 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących za-
dania wJasne gminy Le`nica, zapisanych w zmianie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego SoJe-
ctwa Raszowa, oraz o zasadach ich ﾙnansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póun. zm.), w związku z art. 7 ust.1 pkt 2 i 
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (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 i Nr 214, poz. 1806;  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; 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) oraz art. 167 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o ﾙnansach pub-
licznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm.: Nr 169, poz. 
1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 
170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, 
poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, 
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada Miejska  
w Le`nicy przyjmuje następujące rozstrzygnięcie w spra-
wie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, stanowiących zadania wJasne Gminy Le`nica, oraz  
o zasadach ich ﾙnansowania:

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego SoJectwa Raszowa, polegająca na zmia-
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ZaJącznik 
do uchwaJy Nr XXII/216/08

Rady Miejskiej w NamysJowie
z dnia 27 paudziernika 2008 r.

Gmina NamysJów

Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
na lata 2008 - 2011

Wstęp

Na dziedzictwo kulturowe czJowieka skJadają się 
dobra kultury i dobra natury. Zabytki ｦ dawne mate-
rialne i niematerialne dobra kultury, są wawną czę`cią 
skJadową tego dziedzictwa. Ich ochrona zostaJa zade-
klarowana jako konstytucyjny obowiązek paLstwa, co 
zostaJo zapisane w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Zabytki są nie tylko `ladem przeszJo`ci, ale takwe 
cennym skJadnikiem kultury wspóJczesnej, przyczynia-
jącym się do ksztaJtowania przyjaznego czJowiekowi 
`rodowiska jego wycia.

Ich zachowanie, ochrona i konserwacja jest dzie-
Jem wawnym w interesie publicznym ze względu na 
znaczenie zabytków w procesie edukacji, humanizacji 

spoJeczeLstwa, jego kulturowej identyﾙkacji, a takwe 
znaczenia dla sfery ekonomii i gospodarki.

Czas przemian wpJynąJ negatywnie na stan za-
bytków. Powawnym problemem staJ się brak `rodków i 
spoJecznego zrozumienia dla idei ochrony naszego dzie-
dzictwa. Przemiany czasu, transformacji sprawiJy, we 
zabytki zostaJy oddane w prywatne ręce - ludzi niejed-
nokrotnie ratujących je przed zagJadą, ale takwe ludzi 
bardzo często niedoceniających ich warto`ci pozama-
terialnych, nie potraﾙących dobrze sprawować opieki 
gwarantującej ich przetrwanie.

GJównym celem programu jest wzmocnienie ochro-
ny i opieki nad zabytkami, która jest istotną czę`cią dzie-
dzictwa kulturowego oraz poprawą stanu zabytków w 
gminie, poprzez:

- wJączenie problemów ochrony zabytków do sy-
stemu zadaL strategicznych, wynikających z koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania gminy,

- uwzględnienie uwarunkowaL ochrony zabytków, 
Jącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równo-
wagi ekologicznej,

- zahamowanie procesów degradacji zabytków i do-
prowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,

- wyeksponowanie poszczególnych zabytków i wa-
lorów krajobrazu kulturowego,

- podejmowanie dziaJaL zwiększających atrakcyj-
no`ć zabytków dla potrzeb spoJecznych, turystycznych 
i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 
wzrostowi `rodków ﾙnansowych na opiekę nad zabyt-
kami,

- okre`lenie warunków wspóJpracy z wJa`cicielami 
zabytków.

Propozycje dziaJaL w zakresie ochrony i opieki nad 
zabytkami:

- aktualizacja inwentaryzacji zabytków nierucho-
mych, ruchomych i archeologicznych we wspóJpracy  
z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

- utworzenie Gminnej Ewidencji Zabytków i biewą-
ca jej aktualizacja,

- monitoring stanu i sposobów wykorzystania za-
bytków,

- wspóJpraca z placówkami o`wiatowymi, stowa-
rzyszeniami, organizacjami spoJecznymi, fundacjami, 
ko`cioJami i innymi związkami w zakresie ochrony i opieki 
nad zabytkami,

- promocja warto`ci materialnych oraz warto`ci 
niematerialnych dziedzictwa kulturowego, zwJaszcza 
zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczo`ci,

- wypracowanie systemu pomocy ﾙnansowej na 
zabytki, poprzez odpisy podatkowe, w tym z usJug tu-
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UchwaJa Nr XXII/216/08
Rady Miejskiej w NamysJowie

z dnia 27 paudziernika 2008 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 - 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póun. zm.) w związku z art. 87 ust. 3 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póun. zm.), Rada 
Miejska w NamysJowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Za-
bytkami na lata 2008 ｦ 2011, zaopiniowany pozytyw-
nie przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, stanowiący zaJącznik do niniejszej uchwaJy.

§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmistrzo-
wi.

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem podjęcia 
i podlega ogJoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
JarosJaw Iwanyszczuk 

nach dokonanych w tre`ci uchwaJy w zakresie prze-
znaczenia i zagospodarowania terenu UC i ZC2 oraz 
szczególnych warunków zagospodarowania terenów  
i ograniczeL w ich uwytkowaniu, nie skutkuje potrzebą 
realizacji nowych elementów infrastruktury technicznej 

i komunikacji. Infrastruktura techniczna, stanowiąca za-
dania wJasne gminy, będzie realizowana i ﾙnansowana 
zgodnie z zasadami okre`lonymi w zaJączniku nr 3 do 
uchwaJy Nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Le`nicy z dnia 
29 paudziernika 2007 r. 


