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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity z 2001 r. Dz.U.Nr.142 poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Zbrosławice uchwala:

§ 1. Nadać nazwę ulicy w Wilkowicach, łączącej 
Zbrosławice z Miedarami, oznaczoną nr działki 
96/24 jako ulicę „Główna ”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Andrzej Dramski
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UCHWAŁA NR XLI/267/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki 
dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. 
U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 
zmianami), w związku z uchwałą nr XXIII/170/2009 
Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28.01.2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Żarki dla obszaru sołectw 
Ostrów i Przybynów po stwierdzeniu zgodności 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Żarki, przyjętego uchwałą nr 115/XXI/01 Rady Miej-
skiej w Żarkach z dnia 20.06.2001 r. Rada Miejska 
w Żarkach uchwala co następuje:

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Żarki dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów, 
uchwalonego Uchwałą Nr XIII/85/2007 Rady Miej-
skiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2007 r., ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
Nr 44 poz. 957 z dnia 11 marca 2008 r., zwaną dalej 
zmianą planu, w granicach określonych na rysun-
ku zmiany planu, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Zmiana planu dotyczy terenu o powierzchni 
około 7,82 ha, położonego w przysiółku Kępina 
Wysocka. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 1 stanowiący integralną część 

niniejszej uchwały – rysunek zmiany planu w skali 
1:1000, 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 

w Żarkach o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) uchwale- należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Żarkach, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej, 

2) zmianie planu- należy przez to rozumieć 
niniejszą zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wg ustaleń § 1 ust. 1
niniejszej uchwały, 

3) ustawie lub ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym - należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

4) rysunku zmiany planu - należy przez to rozu-
mieć rysunek zmiany planu, o którym mowa w § 1
ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały, 

5) terenie- należy przez to rozumieć teren 
o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospo-
darowania, wydzielony na rysunku zmiany planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem 
literowym i cyfrowym, dla którego ustalenia okre-
śla niniejsza uchwała, 

6) współczynniku zabudowy- należy przez to 
rozumieć wielkość powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki, 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię oznaczoną na rysunku 
zmiany planu, określającą minimalną odległość 
budynków od linii rozgraniczającej, której żaden 
budynek przekroczyć nie może, 

8) front działki – granica działki na linii styku 
z drogą stanowiącą jej obsługę komunikacyjną 

9) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik 
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informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i za-
mocowaniami, 

10) miejscach postojowych – należy przez to 
rozumieć miejsca postojowe na parkingach lub 
miejsca w garażach. 

§ 3. 1. W rysunku zmiany planu obowiązują 
następujące oznaczenia graficzne: 

1) granica obszaru objętego zmianą planu, 
2) określenie skali rysunku zmiany planu, w for-

mie liczbowej i liniowej, 
3) linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

4) symbole literowe i cyfrowe identyfikujące 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6) drzewo pomnikowe objęte ochroną. 
2. Dopuszcza się korekty oznaczonych na rysun-

ku zmiany planu przebiegów sieci infrastruktury 
technicznej w sposób nie ograniczający ustalone-
go przeznaczenia terenów oraz zasad ich obsługi, 
a także z zachowaniem pozostałych ustaleń zmiany 
planu. 

3. Istniejący stan zagospodarowania i użytkowa-
nia terenów oraz obiektów, w tym treść podkładów 
mapowych, orientacyjne oznaczenie położenia 
obszaru objętego zmianą planu oraz oznaczenie 
istniejącego rowu melioracyjnego nie stanowią 
ustaleń zmiany planu. 

Rozdział 2
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

§ 4. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i zagrodowej, oznaczone 
na rysunku zmiany planu symbolami 1-2MN/RM 
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące 
ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania: 

1) Przeznaczenie terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) zabudowa zagrodowa, 
2) Jako uzupełnienie przeznaczenia terenu 

mogą być realizowane: 
a) obiekty małej architektury, 
b) zieleń urządzona, 
c) parkingi, garaże, 
d) drogi wewnętrzne, dojazdy, 
e) ciągi komunikacji pieszej, 
f) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej. 
3) Dopuszcza się: 
a) realizację zabudowy usługowej, w tym bu-

dynków użyteczności publicznej i zamieszkania 
zbiorowego, 

4) Zakazuje się : 
a) realizacji przedsięwzięć określanych jako 

mogące zawsze znacząco oddziaływać na środo-
wisko, 

b) realizacji stacji paliw, myjni samochodowych, 
hurtowni, magazynów, 

5) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia 
odpadów, w formie zieleni izolacyjnej, ogrodzenia 
lub zabudowy, 

6) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

a) realizacja obiektów małej architektury, 
oświetlenia i reklam powinna być utrzymana w jed-
norodnej stylistyce, w szczególności pod względem 
kolorystyki i zastosowanych materiałów, 

b) reklamy i tablice informacyjne umieszczone 
na budynku powinny nawiązywać do kompozycji 
fasady z uwzględnieniem podziałów na elewacji 
wyznaczonych przez elementy konstrukcyjne, 
otwory okienne, drzwiowe itp, 

7) U s t a l e n i a  d o t y c z ą c e  p a r a m e t r ó w 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenów: 

a) dopuszcza się realizację zabudowy wolno-
stojącej i bliźniaczej, 

b) maksymalna wysokość budynków mierzona 
od poziomu terenu przy najniżej położonym wej-
ściu do budynku lub jego części, znajdującym się 
na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do 
okapu dachu nie może przekraczać 7,5 m, 

c) przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie 
obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu 
ustala się wykonywanie dachów symetrycznych 
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 25-
-45°, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich 
wyłącznie dla budynków garażowych, 

d) dla terenu 1MN/RM ustala się nieprzekraczal-
ną linię zabudowy, znajdującą się w odległości 3,5 
m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD, zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku zmiany planu, 

e) dla terenu 2MN/RM ustala się nieprzekraczal-
ną linię zabudowy, znajdującą się w odległości 3,5 
m od linii rozgraniczającej teren drogi KDD oraz 
w linii zabudowy istniejących budynków, zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku zmiany planu, 

f) dla terenów 1MN/RM i 2MN/RM ustala się 
nieprzekraczalną linię zabudowy, znajdującą się 
w odległości 1,5 m od krawędzi rowu melioracyj-
nego oraz w linii zabudowy istniejących budynków, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu, 

g) nie dopuszcza się lokalizacji nowych budyn-
ków usługowych w granicy działki, 

h) maksymalny współczynnik zabudowy wyno-
si 40% powierzchni działki 

i) minimum 40% powierzchni działki musi sta-
nowić teren biologicznie czynny, 

j) szczególne zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości zawiera § 6 uchwały, 

k) powierzchnia działki przeznaczonej pod za-

Poz. 3896
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budowę powstałej w wyniku nowych podziałów 
geodezyjnych nie może być mniejsza niż 800 m², 

l) szerokość frontu działki przeznaczonej pod 
zabudowę powstałej w wyniku nowych podziałów 
geodezyjnych nie może być mniejsza niż 20 m, 

m) kąt położenia granic nowo wydzielanych 
działek w stosunku do pasa drogowego nie powi-
nien być mniejszy niż 45°. 

8) Ustalenia dotyczące granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legających ochronie, ustalonych na podstawie 
przepisów odrębnych. 

a) w granicach terenu 2MN/RM w rejonie 
drzewa pomnikowego nr 17/68 oznaczonego sym-
bolem na rysunku zmiany planu ustala się nakaz 
uwzględnienia ograniczeń w zagospodarowaniu 
terenu wynikających z decyzji nr 4/88 Wojewody 
Częstochowskiego z dnia 30.03.1988 r. o uznaniu 
za pomnik przyrody (Dz. Urz. Nr 2/96, poz. 5), 

9) Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

a) ustala się obsługę komunikacyjną tere-
nu bezpośrednio z drogi publicznej KDD oraz 
pośrednio drogami wewnętrznymi i dojazdami 
indywidualnymi, 

b) parametry techniczne dróg wewnętrznych i do-
jazdów muszą pozwalać na dojazd pojazdów służb 
ratowniczych oraz wywóz odpadów i nieczystości, 

c) nakaz realizacji miejsc postojowych związa-
nych z funkcją mieszkalną w ilości nie mniejszej niż 
jedno miejsce postojowe na lokal mieszkalny, 

d) nakaz realizacji miejsc postojowych zwią-
zanych z funkcją usługową w ilości nie mniejszej 
niż jedno miejsce postojowe na każde 40 m² 
powierzchni wewnętrznej budynku usługowego 
lub lokalu użytkowego, nie stanowiącej garażu, 
magazynu, piwnicy, poddasza, pomieszczeń tech-
nicznych, gospodarczych lub pomocniczych. 

2. Wyznacza się teren drogi publicznej do-
jazdowej oznaczony na rysunku zmiany planu 
symbolem KDD i wprowadza się następujące 
ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad 
zagospodarowania: 

1) Przeznaczenie terenu: 
a) droga publiczna klasy dojazdowej. 
2) Dopuszcza się realizację: 
a) zieleni, 
b) parkingów, 
c) przystanków, 
d) obiektów małej architektury, 
e) ścieżki rowerowej, 
f) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej bez budynków, 
3) Zasady zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa, z dwoma pasami ru-

chu, 
b) jednostronny chodnik, 
c) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

- 10 m, 

d) szerokość jezdni – 6,0 m. 
3. Wyznacza się teren lasów oznaczony na ry-

sunku zmiany planu symbolem 1ZL1 i wprowadza 
się następujące ustalenia dotyczące jego przezna-
czenia oraz zasad zagospodarowania: 

1) Przeznaczenie terenu: 
a) teren lasów. 
2) Dopuszcza się realizację: 
a) realizację sieci, urządzeń infrastruktury 

technicznej w zakresie zgodnym z ustawą o lasach 
i ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

3) Zakazuje się: 
a) lokalizacji obiektów tymczasowych i budyn-

ków nie związanych z przeznaczeniem terenu, 
b) użytkowania terenu w sposób sprzeczny 

z ustawą o lasach oraz ustawą o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. 

4. Wyznacza się tereny projektowanych dolesień 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 
1-2ZL2 i wprowadza się następujące ustalenia 
dotyczące ich przeznaczenia oraz zasad zagospo-
darowania: 

1) Przeznaczenie terenu : 
a) tereny projektowanych dolesień. 
2) Dopuszcza się: 
a) rolnicze użytkowanie gruntów, 
b) realizację sieci, urządzeń infrastruktury 

technicznej w zakresie zgodnym z ustawą o lasach 
i ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

3) Zakazuje się: 
a) lokalizacji zabudowy. 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego. 

1. Na obszarze objętym zmianą planu obowią-
zują następujące ustalenia wynikające z potrzeb 
ochrony środowiska: 

1) istniejąca i projektowana działalność nie 
może powodować przekroczeń standardów jako-
ści środowiska poza granicami terenu, do którego 
prowadzący działalność posiada tytuł prawny, 

2) zakaz prowadzenia gospodarki wodno-
-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

3) w zakresie ochrony przed hałasem wprowa-
dza się następujące ustalenia: 

a) dla terenów oznaczonych symbolami 1-2MN/
RM dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 
ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele 
mieszkaniowo-usługowe, 

b) pozostałe tereny nie wymagają ochrony 
przed hałasem, 

4) w zakresie gospodarki odpadami ustala się 
gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych 
pojemnikach na własnej działce i usuwanie zgod-
nie z zasadami obowiązującymi na terenie gminy 
Żarki. 

§ 6. Szczególne zasady i warunki scalania i po-
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działu nieruchomości objętych zmianą planu. 
1. W przypadku przeprowadzenia scalania i/lub 

podziału nieruchomości obowiązują następujące 
ustalenia: 

1) w wyniku podziału nie mogą powstać działki 
o parametrach innych niż określone w ustaleniach 
dla poszczególnych terenów zawartych w § 4, za 
wyjątkiem: 

a) dokonywania podziałów zgodnie z przebie-
giem linii rozgraniczających poszczególne tereny, 

b) wydzielania dopuszczonych w zmianie pla-
nu dróg wewnętrznych oraz nieruchomości pod 
urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, przy 
których to podziałach nie obowiązuje zachowanie 
parametrów wielkościowych działek przeznaczo-
nych pod zabudowę, które powstaną w wyniku 
tych podziałów. 

2) dopuszcza się możliwość scalania działek, 
gdy istniejąca powierzchnia działki według granic 
własności, jej kształt lub dostęp do drogi publicznej 
i infrastruktury uniemożliwia jej wykorzystanie dla 
określonych w zmianie planu celów i zadań. 

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej. 

1. Na obszarze objętym zmianą planu obo-
wiązują następujące ustalenia w odniesieniu do 
systemów infrastruktury technicznej: 

1) ustalenia ogólne: 
a) Ustala się możliwość budowy przyłączy, sie-

ci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 
niezbędnych dla obsługi terenów objętych zmianą 
planu, przy zachowaniu pozostałych ustaleń zmiany 
planu, 

b) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej nie związanych z obsługą terenów 
objętych zmianą planu, wyłącznie w przypadku, 
gdy nie ograniczy to możliwości zagospodaro-
wania terenów zgodnie z ustaleniami zmiany 
planu, 

2) ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia 
w wodę: 

a) ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich 
odbiorców z sieci wodociągowej znajdującej się 
w obszarze objętym zmianą planu lub poza tym 
obszarem, poprzez przyłącza lub budowę sieci 
wodociągowej o przekroju nie mniejszym niż Ø40 
mm, 

b) w bilansach zapotrzebowania na wodę oraz 
przy realizacji sieci należy uwzględnić potrzeby 
związane z ochroną przeciwpożarową. 

3) ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków 
komunalnych: 

a) ustala się docelowe odprowadzanie ście-
ków komunalnych do kolektorów sieci kanalizacji 
sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczysz-
czalni ścieków, zlokalizowanej poza obszarem 
objętym zmianą planu, poprzez przyłącza lub 
budowę sieci kanalizacyjnej o przekroju nie 

mniejszym niż Ø160 mm dla kanalizacji grawi-
tacyjnej, 

b) na terenach wyposażonych w kanalizację 
sanitarną ustala się zakaz użytkowania zbiorników 
bezodpływowych i nakaz przyłączenia nieruchomo-
ści do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

c) do czasu realizacji gminnego systemu ka-
nalizacji sanitarnej dopuszcza się tymczasowe 
odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych 
bezodpływowych zbiorników z nakazem ich opróż-
niania i transportu ścieków taborem asenizacyjnym 
do stacji zlewnych lub do lokalnych oczyszczalni 
ścieków, 

4) ustalenia w zakresie odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych: 

a) ustala się ujmowanie wód opadowych 
i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej 
nawierzchni ciągów komunikacyjnych, placów 
i parkingów w system kanalizacji deszczowej, za-
opatrzony w urządzenia oczyszczające ścieki przed 
odprowadzeniem do odbiornika, 

5) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną: 

a) ustala się utrzymanie i rozbudowę istnieją-
cego układu sieci elektroenergetycznych niskiego 
napięcia, 

b) w celu przyłączenia nowych odbiorców usta-
la się budowę sieci rozdzielczej niskiego napięcia 
z istniejącej stacji transformatorowej znajdującej 
się poza obszarem objętym zmianą planu wraz 
z możliwością budowy nowej stacji transforma-
torowej i sieci elektroenergetycznych średniego 
i niskiego napięcia, 

6) ustalenia w odniesieniu do sieci gazowych: 
a) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej 

niskiego i średniego ciśnienia znajdującej się poza 
obszarem objętym zmianą planu, poprzez przyłą-
cza lub budowę nowych sieci gazowych niskiego 
i średniego ciśnienia, 

7) ustalenia w odniesieniu do sieci teletechnicz-
nych: 

a) ustala się utrzymanie istniejącego układu 
sieci i urządzeń teletechnicznych oraz jego rozbu-
dowę w celu przyłączenia nowych odbiorców, 

b) ustala się przyjęcie zasady podziem-
nego kablowania nowo realizowanych oraz 
przebudowywanych i rozbudowywanych sieci 
teletechnicznych, 

8) ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia 
w energię cieplną: 

a) ustala się ogrzewanie budynków poprzez 
indywidualne lub grupowe źródła ciepła z za-
stosowaniem ekologicznych nośników energii, 
wykorzystujących np.: olej opałowy, energię elek-
tryczną, paliwo gazowe i odnawialne źródła energii 
(kolektory słoneczne, pompy ciepła, itp.). 

§ 8. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
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i użytkowania terenów. 
1. Do czasu realizacji ustaleń zmiany planu tere-

ny należy użytkować w sposób dotychczasowy, bez 
możliwości podejmowania działań utrudniających 
wprowadzenie zagospodarowania zgodnego ze 
zmianą planu. 

2. Nie dopuszcza się innego, tymczasowego 
zagospodarowania terenu, poza wymienionym 
w ust. 1. 

§ 9. Ustalenia dotyczące regulacji będących 
przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4
ustawy. 

1. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy (z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem zmiany planu) w wysokości 30%. 

Rozdział 3
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji 
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Żarkach. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Żarki. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Żarkach

Stanisława Nowak
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/267/2010

Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 28 września 2010 r.
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLI/267/2010                                               

Rady Miejskiej w ĩarkach                                        

z dnia 28 wrzeĞnia 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĉCIE RADY MIEJSKIEJ W ĩARKACH O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĩĄ DO ZADAē WŁASNYCH 
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI  

O FINANSACH PUBLICZNYCH. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 

roku Nr 142, poz. 1591 z póaniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi 

zmianami) Rada Miejska w barkach rozstrzyga, co nastCpuje: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nalec>ce do zadaM własnych gminy, w tym 

budowa odcinka drogi w granicach terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KDD, 

bCd> realizowane etapowo. 

2. Okres realizacji zadaM przyjmuje siC na lata 2011-2020. 

3. Finansowanie inwestycji, o których mowa w pkt 1, bCdzie mogło odbywa siC przez: 

1) wydatki z budcetu gminy, 

2) współfinansowanie Wrodkami zewnCtrznymi, m.in. poprzez dotacje, pocyczki preferencyjne, 

kredyty, fundusze Unii Europejskiej, inne Wrodki zewnCtrzne, 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieM o charakterze cywilnoprawnym lub w 

formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

3897

ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA Z DNIA 5 MARCA 2009 R.
 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych 
w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego 

– Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 16

W dniu 26 stycznia 2010 strony porozumienia 
tj.

Powiat Raciborski, zwany dalej „Powiatem”, re-
prezentowany przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, 
w imieniu którego działają:

- Adam Hajduk - Starosta
- Andrzej Chroboczek - Wicestarosta
i Miasto Gliwice, zwane dalej „Miastem”, re-

prezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, 
w imieniu którego działa:

- Renata Caban - Zastępca Prezydenta Miasta

ustalają zgodnie następujące zmiany do poro-
zumienia.

§ 1. W myśl § 4 ust. 1 porozumienia przedłuża 
się jego ważność na czas nieokreślony.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają 
bez zmian.

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.


