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UCHWAIA NR XLIX/385/10 

 RADY GMINY BIERAWA 

 

 z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa  

dla soJectw Śziergowice i Brzeuce 

 

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

ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Śz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, 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, 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, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 

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

i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1403 oraz  

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,  

Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 149, 

”oz. 996), na wniosek Wójta Gminy Bierawa, ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ”lanu z ustaleniami "Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia przestrzennego Gminy Bierawaｬ przyjętego 
uchwaJą nr XLVIII/371/10 Rady Gminy Bierawa  
z dnia 31 sierpnia 2010 r., Rada Gminy Bierawa 

uchwala: miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego Gminy Bierawa dla soJectw Śzier-

gowice i Brzeuce  
 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Bierawa dla soJectw Śziergo-

wice i Brzeuce ma na celu ustalenie zasad zago-

s”odarowania terenów dwóch dziaJek dla realiza-

cji zabudowy handlowo - usJugowej oraz zabu-

dowy mieszkaniowej. 

 

§ 2.1. Miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego Gminy Bierawa dla soJectw Śzier-

gowice i Brzeuce, zwany dalej ”lanem miejsco-

wym, skJada się z tekstu planu miejscowego, 

który stanowi tre`ć uchwaJy oraz rysunku planu 

miejscowego, który stanowi zaJączniki graficzne 
nr 1 i 2 do uchwaJy w skali 1:1000. 

2. Do planu miejscowego Rada Gminy Bierawa 

doJącza: 
1) stwierdzenia zgodno`ci ”lanu miejscowego 

z ustaleniami "Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Biera-

wa" - stanowiącego zaJącznik nr 3, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych - stanowią-
ce zaJącznik nr 4. 

 

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustale-

nia dotyczące: 
1) ”rze”isy ogólne - zwarte w rozdziale 1; 

2) ”rze”isy dotyczące ”rzeznaczenia terenów 
oraz linii rozstrzygających tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia oraz dotyczące s”osobów i terminów tymcza-

sowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytko-

wania terenów - zawarte w rozdziale 2; 

3) ”rze”isy dotyczące szczególnych zasad  
i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci 
”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu - zawarte  

w rozdziale 3; 

4) ”rze”isy dotyczące szczególnych warunków 
zagos”odarowania terenów oraz ograniczeL w ich 

uwytkowaniu, w tym zakazów zabudowy - zawar-

te w rozdziale 4; 

5) ”rze”isy dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennego, zasad ochrony `ro-

dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, za-

sad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - zawarte w roz-

dziale 5; 

6) ”rze”isy dotyczące wymagaL wynikających 
z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 
dotyczące terenów ”rzeznaczonych do realizacji 
celów ”ublicznych - zawarte w rozdziale 6; 

7) ”rze”isy dotyczące granic i s”osobów za-

gos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie ustalonych na ”odstawie odręb-

nych ”rze”isów, w tym terenów górniczych,  
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a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owo-

dzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziem-

nych - zawarte w rozdziale 7; 

8) ”rze”isy dotyczące zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej - zawarte w rozdziale 8; 

9) ”rze”isy dotyczące stawek ”rocentowych, 
na ”odstawie których ustala się o”Jatę z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - zawarte  

w rozdziale 9; 

10) ”rze”isy koLcowe - zawarte w rozdziale 10. 

 

§ 4.1. Rysunek ”lanu miejscowego obowiązuje 
w zakresie: 

1) ustalonych graficznie linii granic obszarów 
objętych ”lanem; 

2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających 
tereny o równym przeznaczeniu lub zasadach za-

gospodarowania; 

3) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych li-

nii zabudowy; 

4) ustalonego graficznie obszaru ochrony 

GZWP 332; 

5) ustalonych symbolami literowymi przezna-

czeL ”odstawowych terenów. 
2. Zastosowane na rysunku planu miejscowe-

go symbole literowe oznaczają nastę”ujące ”rze-

znaczenia ”odstawowe terenów: 
1) U - teren zabudowy usJugowej; 
2) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 

3) KG - teren ulicy gJównej; 
4) KD - teren ulicy dojazdowej. 

 

§ 5. Ilekroć w tek`cie ”lanu miejscowego jest 
mowa o: 

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia 
planu miejscowego, o którym mowa w § 1 

uchwaJy; 
2) uchwale - nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 

uchwaJę Rady Gminy Bierawa; 
3) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć 

rysunek planu miejscowego wykonany na mapie 

zasadniczej w skali 1:1000; 

4) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez 
to rozumieć takie ”rzeznaczenie, które ”rzewawa 
na danym terenie wyznaczonym liniami rozgrani-

czającymi i obejmuje ponad 50% powierzchni 

terenu uwytkowego w przeznaczeniu podstawo-

wym; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy ”rzez 
to rozumieć rodzaje ”rzeznaczenia terenów inne 
niw ”odstawowe, które uzu”eJniają lub wzbogaca-

ją ”rzeznaczenie ”odstawowe; 
6) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”rze”isy obowiązujących ustaw wraz  
z aktami wykonawczymi; 

7) celach publicznych - nalewy ”rzez to rozu-

mieć ”rzeznaczenia terenów na cele ”ubliczne 

wymienione w obowiązującej ustawie o gospo-

darce nieruchomo`ciami; 
8) uciąwliwo`ci oddziaJywania - nalewy ”rzez to 

rozumieć ”onadnormatywne zanieczyszczenia 
powietrza, ziemi i wód oraz ponadnormatywne 

oddziaJywania haJasu, szkodliwego ”romieniowa-

nia, drgaL i zagrowenie wybuchem; 
9) uwytkowaniu terenu - nalewy ”rzez to rozu-

mieć rzeczywistą lub ”lanowaną funkcję terenu 
lub s”osób jego wykorzystania; 

10) dominacie przestrzeni - nalewy przez to ro-

zumieć fragment obiektu wyraunie odrówniający 
się od otaczającej zabudowy formą i wysoko`cią, 
uksztaJtowany w celu ”odkre`lenia rangi miejsca; 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy 
”rzez to rozumieć graniczną linię lokalizacji `ciany 
zewnętrznej budynku (lica budynku). Nie”rzekra-

czalna linia zabudowy oznacza, we budynki nie 
mogą być ”oza tą linią zlokalizowane [”or. wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  

5 kwietnia 2000 r., sygn. SA/Sz 41/99]; 

12) nawiązaniu kom”ozycyjnym do zabudowy 

istniejącej - nalewy ”rzez to rozumieć uwzględnie-

nie ”rzy ksztaJtowaniu nowej zabudowy charakte-

ru i zasad kom”ozycyjnych istniejącej zabudowy 
sąsiadującej; 

13) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 

nalewy ”rzez to rozumieć budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub zes”óJ takich budynków, sJuwą-
cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stano-

wiący konstrukcyjnie samodzielną caJo`ć, w któ-
rym do”uszcza się wydzielenie nie więcej niw 
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu uwytkowego o powierzchni 

caJkowitej nie”rzekraczającej 30% powierzchni 

caJkowitej budynku; 
14) uwytkowaniu terenu - nalewy ”rzez to ro-

zumieć rzeczywistą lub ”lanowaną funkcję terenu 
lub s”osób jego wykorzystania. 

 

RozdziaJ 2 

Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów 

oraz linii rozgraniczających tereny o równym prze-

znaczeniu lub równych zasadach zagospodarowa-

nia oraz dotyczące sposobów i terminów tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i uwytko-

wania terenów 

§ 6.1. Wyznacza się ustalony na rysunku ”la-

nu liniami rozgraniczającymi teren usJug oznaczo-

ny symbolem 1U, z podstawowym przeznacze-

niem gruntów ”od obiekty i urządzenia usJug ko-

mercyjnych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 do-

”uszcza się realizację: 
1) mieszkania lokalizowanego w obiekcie usJu-

gowym; 

2) obiektów i urządzeL s”ortu i rekreacji; 

3) obiektów maJej architektury; 
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4) garawy i budynków gos”odarczych; 
5) wewnętrznych dróg dojazdowych i parkin-

gów niezbędnych dla obsJugi terenu; 
6) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej; 
7) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej. 

 

§ 7.1. Wyznacza się ustalony na rysunku ”la-

nu liniami rozgraniczającymi teren mieszkaniowy 
oznaczony symbolem 1MN, z podstawowym 

”rzeznaczeniem gruntów ”od zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 do-

puszcza się realizację: 
1) obiektów maJej architektury; 
2) garawy i budynków gos”odarczych; 
3) wewnętrznych dróg dojazdowych i parkin-

gów niezbędnych dla obsJugi terenu; 
4) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej; 
5) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej. 
3. Ustala się mowliwo`ć ”rzebudowy istnieją-

cej na terenie sieci teletechnicznej. 

 

§ 8.1. Wyznacza się ustalone na rysunku ”la-

nu liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji 
oznaczone symbolami 1KG oraz 1KD z podsta-

wowym ”rzeznaczeniem gruntów ”od ulice ”u-

bliczne. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 do-

”uszcza się realizację: 
1) zatok ”rzystanków autobusowych; 
2) wiat ”rzystanków autobusowych; 
3) chodników; 
4) `ciewek rowerowych; 
5) ciągów zieleni izolacyjnej; 
6) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej. 
 

RozdziaJ 3 

Przepisy dotyczące szczegóJowych zasad i wa-

runków scalania i podziaJu nieruchomo`ci, para-

metrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

§ 9.1. Na terenach objętych ”lanem nie ustala 
się obszarów wymagających ”rze”rowadzenia 

scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci. 
2. W ”rzy”adku ”rzystą”ienia do scalania  

i ”odziaJu nieruchomo`ci na wniosek wJa`cicieli 
lub uwytkowników wieczystych gruntów ustala 
się, we ”odziaJ na dziaJki budowlane mowe nastą-
”ić, jeweli kawda dziaJka ”rzeznaczona do zabu-

dowy będzie mieć bez”o`redni dostę” do ulicy 
”ublicznej lub ”ublicznego ciągu ”ieszo-jezdnego, 

będzie miaJa minimalną szeroko`ć frontu wynoszą-
cą 16,0 m oraz minimalną ”owierzchnię 500 m²,  
a kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do linii 

rozgraniczających ulicy ”ublicznej lub ”ublicznego 
ciągu ”ieszo- jezdnego będzie się mie`ciJ w prze-

dziale 60°- 90°. 

3. Śo”uszcza się wtórne ”odziaJy terenu do-

konywane w celu uzyskania nieruchomo`ci  
o wymiarach, ksztaJcie geometrycznym oraz do-

stę”ie do drogi ”ublicznej umowliwiających reali-
zację zabudowy. 

 

§ 10.1. Śla terenów objętych niniejszym ”la-

nem ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 
oznaczone na rysunku planu. 

2. Pomiędzy nie”rzekraczalnymi liniami zabu-

dowy, a liniami rozgraniczającymi ”oszczególne 
tereny do”uszcza się realizację wewnętrznych 
dróg dojazdowych, ”arkingów, sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej oraz zieleni. 

 

§ 11. Ustala się nastę”ujące zasady i standar-

dy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1U: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 10 m,  

z zastrzeweniem mowliwo`ci przekroczenia tej 

wysoko`ci w sytuacji ksztaJtowania dominanty 
przestrzennej, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% 

powierzchni terenu przeznaczonego do inwesty-

cji, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

- 20% dziaJki ”rzeznaczonej do inwestycji, 
d) ilo`ć miejsc ”arkingowych wynosić będzie 

minimum 1 miejsce na 30 m² ”owierzchni caJkowi-

tej obiektów usJug handlu lub 1 miejsce na 10 m² 
”owierzchni uwytkowej sali konsum”cyjnej usJug 
gastronomii zlokalizowanych na dziaJce oraz mi-

nimum 2 miejsca na 1 mieszkanie; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1MN: 

a) maksymalna wysoko`ć zabudowy ｦ 10 m, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% 

powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

- 20% powierzchni terenu przeznaczonego do 

inwestycji, 

d) ilo`ć miejsc ”arkingowych wynosić będzie 
minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie oraz mini-

mum 1 miejsce na 40 m² ”owierzchni caJkowitej 
obiektów usJug zlokalizowanych w budynku 

mieszkalnym. 

 

RozdziaJ 4 

Przepisy dotyczące szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeL w ich 

uwytkowaniu, w tym zakazów zabudowy 

§ 12. Na terenach objętych ”lanem ustala się 
zakaz realizacji: 

1) sJu”owych stacji transformatorowych; 
2) garawy blaszanych; 
3) ogrodzeL betonowych. 
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RozdziaJ 5 

Przepisy dotyczące zasad ochrony i ksztaJto-

wania Jadu przestrzennego, zasad ochrony `ro-

dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, za-

sad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury wspóJczesnej 

§ 13.1. Realizacja zabudowy i ”rzeksztaJcenia 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów winny 
uwzględniać wymogi ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego. 

2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 s”eJnia-

ne będą ”o”rzez realizację nowej zabudowy  
z uwzględnieniem nawiązania kom”ozycyjnego do 
zabudowy istniejącej. 

 

§ 14.1. W zakresie ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem: 

1) nakazuje się s”eJnienie warunków w zakre-

sie emisji zanieczyszczeL do ”owietrza, w tym 

hermatyzację ”rocesów technologicznych, ogra-

niczających emisję zanieczyszczeL; 
2) nakazuje się stosowanie ”aliw ekologicz-

nych w zabudowie mieszkaniowej oraz usJugo-

wej. 

2. W zakresie ochrony ”rzed haJasem komuni-

kacyjnym i ”rzemysJowym zakazuje się lokalizacji 
obiektów budowlanych i urządzeL ”rzekraczają-
cych wymogi w zakresie dopuszczalnych warto-

`ci ”oziomu duwięku, w szczególno`ci w stosun-

ku do istniejącej i projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej i usJugowej oraz ustala się do-

”uszczalne ”oziomy haJasu w `rodowisku, okre-

`lone wskaunikami haJasu (zgodnie z ustanowio-

nymi, odrębnymi ”rze”isami): 
1) dla terenu mieszkaniowego (oznaczonego 

symbolem 1MN) jak dla "terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej"; 

2) dla terenu usJug (oznaczonego symbolem 
1U) jak dla "terenów ”rzeznaczonych na cele 
mieszkaniowo - usJugowe". 

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi  

i `rodowiska ”rzed od”adami ustala się: 
1) zasady gromadzenia i usuwania od”adów 

komunalnych nalewy organizować zgodnie z regu-

lacjami obowiązującymi w gminie z uwzględnie-

niem wymogu segregacji od”adów; 
2) zasady gospodarki odpadami niebezpiecz-

nymi w maJych ilo`ciach, w związku z istniejącą 
lub ”rojektowaną dziaJalno`cią w zakresie rzemio-

sJa, realizacją lub utrzymaniem usJug, okre`lają 
ustanowione, odrębne ”rze”isy obowiązujące  
w tym zakresie; 

3) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy, 
usuwane lub przemieszczane w związku z realiza-

cją ”rzedsięwzięcia mogą być wykorzystane dla 
”otrzeb niwelacji terenu (z zastrzeweniem ”rzepi-

sów o ograniczeniu zmian naturalnego uksztaJto-

wania) lub realizacji elementów zagos”odarowa-

nia terenu, w tym ekranujących ”oszczególne 
nieruchomo`ci; 

4) na etapie przygotowania inwestycji doty-

czących dziaJalno`ci produkcyjnej, baz i skJadów, 
usJug, istnieje obowiązek s”orządzenia bilansu 
od”adów (okre`lenia zasad gos”odarki od”adami, 
a zwJaszcza ich gos”odarczego wykorzystania  
w trakcie budowy). 

4. W zakresie ochrony wód ”rzed zanieczysz-

czeniem: 

1) ustala się najwywszą ochronę ”rzed zanie-

czyszczeniem zasobów wodnych GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych 332 w granicach 

jego wystę”owania, okre`lonych na rysunku ”la-

nu; 

2) nakazuje się stosowanie rozwiązaL tech-

nicznych na okres budowy za”ewniających: 
a) zabezpieczenie wód powierzchniowych 

przed zamulaniem na skutek zwiększonej erozji 
powierzchni terenu budowy, 

b) zabez”ieczenie wód ”owierzchniowych 
”rzed zanieczyszczeniem wy”Jukanymi z materia-

Jów stosowanych do budowy oraz wyciekami  
z maszyn i samochodów, jak równiew ”rzed `cie-

kami z baz transportowo - s”rzętowych (w szcze-

gólno`ci zastosowanie systemów se”aracji sub-

stancji ropopochodnych); 

3) nakazuje się instalowanie urządzeL oczysz-

czających wody o”adowe i roztopowe, tj. separa-

torów i osadników na terenach, na których istnie-

je niebez”ieczeLstwo zanieczyszczenia wód o”a-

dowych substancjami ropopochodnymi lub innymi 

substancjami toksycznymi. 

 

§ 15.1. Ustala się konieczno`ć ochrony war-

to`ci ”rzyrodniczych terenów objętych ”lanem 
poprzez zachowanie i ochronę obiektów cennych 
przyrodniczo. 

2. Śo obiektów cennych ”rzyrodniczo, o któ-
rych mowa w ust. 1 zalicza się GJówny Zbiornik 

Wód Podziemnych Nr 332. 
 

§ 16.1. Na terenach objętych ”lanem nie wy-

stę”ują obiekty kulturowe o walorach zabytko-

wych, a takwe nie wystę”ują stanowiska arche-

ologiczne. 

2. W związku z ust. 1 na terenach objętych 
”lanem nie ustala się s”ecjalnych warunków 
ochrony `rodowiska kulturowego. 
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RozdziaJ 6 

Przepisy dotyczące wymagaL wynikających  
z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych, 
dotyczące terenów przeznaczonych do realizacji 
celów publicznych 

§ 17.1. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1KG oraz 1KD ustala się realiza-

cję celów ”ublicznych w zakresie komunikacji 

”o”rzez utrzymanie istniejącej wojewódzkiej drogi 
klasy gJówna i gminnej drogi klasy dojazdowa. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 ustala się 
terenami ”rzestrzeni ”ublicznych, dla których 
ustala się konieczno`ć wy”osawenia w sieć 
o`wietleniową ty”u ulicznego lub ”arkowego oraz 
chodniki. 

 

RozdziaJ 7 

Przepisy dotyczące granic i sposobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie ustalonych na podstawie odręb-

nych przepisów, w tym terenów górniczych,  
a takwe narawonych na niebezpieczeLstwo powo-

dzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziem-

nych 

§ 18.1. Na terenach objętych ”lanem nie wy-

stę”ują tereny górnicze. 

2. Na terenach objętych ”lanem nie wystę”ują 

tereny narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi. 
3. Na terenach objętych ”lanem nie wystę”ują 

tereny narawone na niebez”ieczeLstwo osuwania 
się mas ziemnych. 

 

RozdziaJ 8 

Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej 

§ 19. Na terenach objętych ”lanem ustala się 
tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1KG oraz 1KD stanowiące fragmenty 
dróg w ich liniach rozgraniczających wynoszą-
cych odpowiednio 30,0 m oraz 10,0 m. 

 

§ 20.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę usta-

la się: 
1) dostawę wody z gminnej sieci wodociągo-

wej; 

2) utrzymanie, mowliwo`ć ”rzebudowy i roz-

budowy istniejącej sieci wodociągowej. 
2. W zakresie od”rowadzenia `cieków, ustala 

się: 
1) rozdzielczy system kanalizacji z odprowa-

dzeniem `cieków bytowych na oczyszczalnię 
`cieków, a wód o”adowych i roztopowych do 

cieków; 

2) do czasu realizacji sieci, o której mowa  
w pkt 1 do”uszcza się: 

a) funkcjonowanie sieci ogólnos”Jawnej pod 

warunkiem, we zostaną s”eJnione ”rze”isy szcze-

gólne, 
b) gromadzenie `cieków w szczelnych zbiorni-

kach z okresowym wywozem `cieków na 
oczyszczalnię; 

3) wy”osawenie ulic w kanalizację deszczową. 
3. W zakresie elektroenergetyki ustala się: 
1) utrzymanie ”rzebiegu istniejących na”o-

wietrznych linii wraz ze strefami uciąwliwo`ci; 
2) mowliwo`ć ”rzebudowy i ”rzeJowenia linii,  

o których mowa w pkt 1 pod warunkiem zacho-

wania ich tranzytowego charakteru; 

3) zasilanie odbiorców z istniejącego systemu 
sieci elektroenergetycznych `redniego i niskiego 

na”ięcia. 
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się 

rozwój sieci gazowej w liniach rozgraniczających 
ulic i ciągów ”ieszo-jezdnych. 

 

RozdziaJ 9 

Przepisy dotyczące stawek procentowych, na 

podstawie których ustala się opJatę z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

§ 21.1. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1U oraz 1MN ustala się, z za-

strzeweniem ust. 2, 30% stawkę, sJuwącą do nali-
czania o”Jat z tytuJu wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci. 
2. Śla ”ozostaJych terenów objętych ”lanem 

stawki, o której mowa w ust. 1 nie ustala się. 
 

RozdziaJ 10 

Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

§ 22. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego, na 
tablicy ogJoszeL w Urzędzie Gminy i publikacji na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa. 
 

§ 23. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy Bierawa. 

 

§ 24. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady  
Renata Kubica 
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UCHWAIA NR XLIIł325ł10 

 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM 

 

 z dnia 22 ”audziernika 2010 r. 
  

w sprawie okre`lenia szczegóJowego sposobu konsultowania z radami dziaJalno`ci powytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o dziaJalno`ci powytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejcowego  
w dziedzinach dotyczących dziaJalno`ci statutowej tych organizacji 

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o dziaJalno`ci ”owytku ”u-

blicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 

873 z ”óun. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem 

uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. Okre`la się szczegóJowy s”osób konsul-

towania z radami dziaJalno`ci ”owytku ”ubliczne-

go lub organizacjami ”ozarządowymi i podmiota-

mi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-

Jalno`ci ”owytku ”ublicznego i wolontariacie pro-

jektów aktów ”rawa miejscowego w dziedzinach 


