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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 775/LVIII/2010

Rady Miasta Lubliniec
z dnia 19 października 2010 r.

         ZAŁ=CZNIK NR 3  
          

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania. 

1. Ustala siC nastCpuj>ce finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy:

1.) Budowa dróg lokalnych o długoWci 500 m -symbol planu KDL: 
2.) Budowa dróg dojazdowych o długoWci 3353 m -symbol planu KDD: 
3.) Budowa infrastruktury technicznej: 

- Budowa wodoci>gu – ok.4200 m, 
- Budowa kanalizacji spławnej -ok. 5056 m, 
- Budowa kanalizacji deszczowej -ok. 2488 m.  

2. WystCpuje koniecznoW finansowania wykupu gruntów przeznaczonych do realizacji 
zadaM celu publicznego zwi>zanego z ustaleniami planu:
− KoniecznoW wykupu ok. 58,4 tyW. m² pod drogi dojazdowe. 

3. Ustala siC, ce aródłem finansowania inwestycji i zadaM, o których mowa w ust. 1 bCd>: 
       
       1.) Vrodki, dochody własne gminy, 
       2.) Fundusze Unii Europejskiej,  
       3.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Vrodowiska i Gospodarki Wodnej, 
       4.) Kredyt bankowy, 
       5.) Emisja obligacji komunalnych. 

4. Ustala siC wykorzystanie innych aródeł Wrodków finansowych na wymieniony w ust. 3            
w tym równiec finansowanie inwestycji ze Wrodków prywatnych.

Wykonanie finansowania inwestycji powierza siC Burmistrzowi Miasta Lubliniec.  
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UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 19 października 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
w dzielnicy Wymyślacz miasta Lublińca 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1,
art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 
z 2001 r. poz. 1591 z późn. Zm.) oraz art. 15 i art. 
20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) 

po stwierdzeniu zgodności Planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Lubliniec Rada 
Miejska w Lublińcu uchwala: 

zmianę miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego zatwierdzonych uchwałami: Nr 
465/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycz-
nia 2006, Nr 81/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublińcu 
z dnia 27 marca 2003, Nr 87/VII/2003 Rady Miejskiej 
w Lublińcu z dnia 27 marca 2003 w następujący 
sposób:

§ 1. Plan obejmuje obszar na terenie miasta 
Lublińca w dzielnicy Wymyślacz – zgodnie z za-
łącznikiem graficznym do Uchwały Rady Miejskiej 
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w Lublińcu Nr 411/XXXVIII/09 z dnia 31 marca 2009 
roku – zgodnie z załącznikiem graficznym

§ 2. 1. Integralną częścią planu są załączniki do 
niniejszej uchwały:

1) Załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu 
w skali 1:1000;

2) Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust. 2
pkt 2, obowiązują następujące oznaczenia graficz-
ne:

1) Granice opracowania, jako granice obszaru 
objętego planem;

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania;

3) Symbole identyfikacyjne, cyfrowe i literowe, 
określające przeznaczenie terenu;

4) Nieprzekraczalne linie zabudowy.
§ 3. 1. W wyodrębnionym liniami rozgrani-

czającymi terenie ustala się następujące rodzaje 
przeznaczenia podstawowego oznaczone symbo-
lami literowymi

1) MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna, usługi;

2) MNu – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna z dopuszczeniem usług;

3) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na;

4) Z – zieleń;
5) ZL – lasy;
6) KDD - droga dojazdowa.
§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o:
1) Planie – należy przez to rozumieć zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru w dzielnicy Wymyślacz miasta 
Lublińca, którego ustalenia zawarte są w niniejszej 
uchwale, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej;

2) Przeznaczenie podstawowe – należy przez 
to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który do-
minuje w wydzielonym liniami rozgraniczającymi 
terenie, któremu powinny być podporządkowane 
inne sposoby użytkowania jako dopuszczalne;

3) Przeznaczenie dopuszczalne - należy przez 
to rozumieć ustalony rodzaj przeznaczenia terenu, 
który uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub 
może z nim współistnieć na warunkach określo-
nych w uchwale;

4) Powierzchnia biologicznie czynna – pojęcie 
rozumiane zgodnie z definicją terenu biologicznie 
czynnego w przepisach prawa budowlanego;

5) Intensywność zabudowy – należy przez to 
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rozumieć wielkość liczbową wyrażającą stosunek 
powierzchni ogólnej budynków zlokalizowanych 
na działce, do powierzchni tej działki;

6) Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej;

7) Rysunku planu – należy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

8) Terenie – należy przez to rozumieć jednostkę 
o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospo-
darowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi;

9) Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla 
usytuowania elementów elewacji budynków lub 
ich części, bez jej przekraczania, linia zabudowy 
nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, 
okapów, zadaszeń nad wejściami;

10) Przepisach odrębnych – należy przez to 
rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami wy-
konawczymi;

11) Ustawie – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 10 
maja 2003 r., poz. 717 z późn. zm.);

12) Uciążliwość oddziaływania - należy przez 
to rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia 
powietrza, wód i ziemi, oraz ponadnormatywne 
oddziaływania hałasu, szkodliwego promieniowa-
nia i drgań dla danego przeznaczenia terenu.

§ 5. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem MN/U 01 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:
a) drogi wewnętrzne, dojazdy,
b) infrastruktura techniczna.
2. Zasady zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu:
1) Rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźnia-

cza;
2) Intensywność zabudowy: max 0,5;
3) Powierzchnia zabudowy – do 40% powierzch-––

ni działki;
4) Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 40% powierzchni działki;
5) Wysokość budynków: do 9,0 m, za wyjątkiem 

istniejących budynków, dla których dopuszcza się 
inną wysokość wynikającą ze zmiany konstrukcji 
dachu;

6) Geometria dachów:
a) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno 

– usługowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia 300-450,

b) dla budynków usługowych dachy kalenicowe 
dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 
150-450,
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c) dla budynków gospodarczych i garaży: da-
chy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe 
o kącie nachylenia 150-450,

d) dla istniejących budynków dopuszcza się 
zachowanie obecnej geometrii dachów;

7) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 5 m licząc od linii rozgraniczającej tereny ozna-

czone na rysunku planu symbolami MN/U i 1.KDD
oraz symbolami MN/U i 3.KDD,

b) 7 m licząc od linii rozgraniczającej teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U od 
strony ulicy Marii Curie Skłodowskiej;

8) Zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowa-
nych elementów betonowych od strony dróg 
publicznych;

9) Ogrodzenia od strony drogi publicznej ażu-
rowe o wysokości do 1,50 m z podmurówką pełną 
do wysokości 0,5 m od poziomu terenu;

10) Strefy techniczne dla sieci infrastruktury 
technicznej, w tym zagospodarowanie terenów 
objętych strefami stosownie do obowiązujących 
norm i przepisów odrębnych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego:

1) Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko dla których jest 
wymagany raport, z wyjątkiem urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;

2) Dopuszcza się ogrzewanie budynków w opar-
ciu o indywidualne rozwiązania przy zastosowaniu 
proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii 
cieplnej charakteryzujących się brakiem emisji lub 
niską emisją substancji do powietrza;

3) Nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów 
w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-
-wodne przed zanieczyszczeniem;

4) Zakaz przekraczania dopuszczalnych norm 
hałasu na terenach akustycznie chronionych, tj.: na 
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN/U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo 
-usługowej;

5) Prowadzenie  gospodark i  odpadami 
(komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi niż 
niebezpieczne) z uwzględnieniem ich segregacji, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
gospodarki odpadami i ochrony środowiska oraz 
z przyjętym na terenie gminy systemem gospodar-
ki odpadami;

6) Zakaz składowania surowców lub mate-
riałów zawierających substancje toksyczne lub 
łatwopalne w ilości mogącej stanowić zagrożenie 
w wypadku ich niekontrolowanego przedostania 
się do środowiska;

7) Zakaz składowania wszelkiego rodzaju od-
padów.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków:

1) Nie występują elementy ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej w szczególności obiekty wpisane do 
rejestru zabytków lub ewidencji gminnej.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodo-
ciągowej, po jej rozbudowie;

2) Dopuszczenie zaopatrzenia z indywidualnych 
ujęć;

3) Odprowadzenie ścieków bytowych do 
gminnej kanalizacji, po rozbudowie kanałów sani-
tarnych;

4) Dopuszczenie odprowadzenia ścieków do 
szczelnych osadników bezodpływowych do czasu 
realizacji kanalizacji sanitarnej;

5) Dopuszczenie odprowadzenia ścieków do 
indywidualnych oczyszczalni ścieków;

6) Zasilanie w energię elektryczną obiektów 
z istniejących stacji transformatorowych oraz z pro-
jektowanych stacji transformatorowych, poprzez 
rozbudowę sieci niskiego napięcia i przyłączy do 
obiektów;

7) Obsługa komunikacyjna poprzez drogi do-
jazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1.KDD, 3.KDD oraz poprzez istniejącą ulicę Marii 
Skłodowskiej Curie;

8) Miejsca parkingowe:
a) dla budownictwa mieszkaniowego jedno-

rodzinnego – minimum 1 miejsce parkingowe na 
jeden budynek mieszkalny,

b) dla usług – minimum 3 miejsca parkingowe 
na 100m2 powierzchni usługowej.

6. Szczegółowe zasady podziałów oraz scaleń 
i podziałów nieruchomości:

1) Minimalna powierzchnia działki z prawem 
zabudowy: 700 m2.;

2) Minimalna szerokość frontu działki: 18 m;
3) Kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego – 60-90°;
4) Dopuszcza się podziały działek niezgodne 

z zasadami określonymi w § 5 ust. 6 pkt 1), 2), 3) 
w celu powiększenia działki lub regulacji granic 
własności.

§ 6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami od MNu 01 do MNu 03 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:
a) usługi nieuciążliwe, wbudowane o po-

wierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 
powierzchni zabudowy mieszkaniowej,

b) drogi wewnętrzne, dojazdy,
c) infrastruktura techniczna;
3) Zakaz lokalizacji funkcji uciążliwych, w szcze-

gólności:
a) usług związanych z obsługą motoryzacji, 

blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacji paliw,
c) usług transportowych,
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d) usług handlu hurtowego,
e) składów, baz,
f) usług opartych na mechanicznej obróbce 

drewna, metalu, kamienia charakteryzujące się 
wysokim poziomem hałasu.

2. Zasady zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) Rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźnia-
cza;

2) Intensywność zabudowy: max 0,4;
3) Powierzchnia zabudowy – do 30% powierzch-––

ni działki;
4) Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50% powierzchni działki;
5) Wysokość budynków: do 9,0 m, za wyjątkiem 

istniejących budynków, dla których dopuszcza się 
inną wysokość wynikającą ze zmiany konstrukcji 
dachu;

6) Geometria dachów:
a) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno 

– usługowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia 300-450,

b) dla budynków gospodarczych i garaży: da-
chy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe 
o kącie nachylenia 150-450,

c) dla istniejących budynków dopuszcza się 
zachowanie obecnej geometrii dachów;

7) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 5 m licząc od linii rozgraniczającej tereny 

oznaczone na rysunku planu symbolami MNu i 
1.KDD oraz symbolami MNu i 2.KDD,

b) 5 m licząc od linii rozgraniczającej tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolem MNu i 
3.KDD,

c) 5 m licząc od linii rozgraniczającej tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolem MNu od 
strony ulicy Marii Curie Skłodowskiej;

8) Zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowa-
nych elementów betonowych od strony dróg 
i terenów publicznych;

9) Ogrodzenia od strony drogi publicznej ażu-
rowe o wysokości do 1,50 m z podmurówką pełną 
do wysokości 0,5 m od poziomu terenu;

10) Strefy techniczne dla sieci infrastruktury 
technicznej, w tym zagospodarowanie terenów 
objętych strefami stosownie do obowiązujących 
norm i przepisów odrębnych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego:

1) Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko dla których 
jest lub może być wymagany raport, z wyjątkiem 
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej;

2) Dopuszcza się ogrzewanie budynków w opar-
ciu o indywidualne rozwiązania przy zastosowaniu 
proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii 
cieplnej charakteryzujących się brakiem emisji lub 
niską emisją substancji do powietrza;

3) Nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów 
w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-
-wodne przed zanieczyszczeniem;

4) Zakaz przekraczania dopuszczalnych norm 
hałasu na terenach akustycznie chronionych, tj.: na 
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MNu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo 
- usługowej;

5) Prowadzenie  gospodark i  odpadami 
(komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi niż 
niebezpieczne) z uwzględnieniem ich segregacji, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
gospodarki odpadami i ochrony środowiska oraz 
z przyjętym na terenie gminy systemem gospodar-
ki odpadami;

6) Zakaz składowania surowców lub mate-
riałów zawierających substancje toksyczne lub 
łatwopalne w ilości mogącej stanowić zagrożenie 
w wypadku ich niekontrolowanego przedostania 
się do środowiska;

7) Zakaz składowania wszelkiego rodzaju od-
padów.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków:

1) Nie występują elementy ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej w szczególności obiekty wpisane do 
rejestru zabytków lub ewidencji gminnej.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej:

1) Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodo-
ciągowej, po jej rozbudowie;

2) Dopuszczenie zaopatrzenia z indywidualnych 
ujęć;

3) Odprowadzenie ścieków bytowych do 
gminnej kanalizacji, po rozbudowie kanałów sani-
tarnych;

4) Dopuszczenie odprowadzenia ścieków do 
szczelnych osadników bezodpływowych do czasu 
realizacji kanalizacji sanitarnej;

5) Dopuszczenie odprowadzenia ścieków do 
indywidualnych oczyszczalni ścieków;

6) Zasilanie w energię elektryczną obiektów 
z istniejących stacji transformatorowych oraz z pro-
jektowanych stacji transformatorowych, poprzez 
rozbudowę sieci niskiego napięcia i przyłączy do 
obiektów;

7) Obsługa komunikacyjna poprzez drogi do-
jazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1.KDD, 2.KDD, 3.KDD oraz poprzez istniejącą ulicę 
Marii Curie Skłodowskiej;

8) Miejsca parkingowe:
a) dla budownictwa mieszkaniowego jedno-

rodzinnego – minimum 1 miejsce parkingowe na 
jeden budynek mieszkalny,

b) dla usług – minimum 3 miejsca parkingowe 
na 100m2 powierzchni usługowej.

6. Szczegółowe zasady podziałów oraz scaleń 
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i podziałów nieruchomości:
1) Minimalna powierzchnia działki z prawem 

zabudowy: 700 m2.;
2) Minimalna szerokość frontu działki: 18 m;
3) Kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego – 60-90°;
4) Dopuszcza się podziały działek niezgodne 

z zasadami określonymi w §6 ust. 6 pkt 1), 2), 3) 
w celu powiększenia działki lub regulacji granic 
własności.

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolami od MN 01 do MN 02 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:
a) drogi wewnętrzne, dojazdy,
b) infrastruktura techniczna.
2. Zasady zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu:
1) Rodzaj zabudowy: wolnostojąca;
2) Intensywność zabudowy: max 0,3;
3) Powierzchnia zabudowy – do 20% powierzch-––

ni działki;
4) Minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 60% powierzchni działki;
5) Wysokość budynków: do 9,0 m;
6) Geometria dachów:
a) dla budynków mieszkalnych dachy kale-

nicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 
nachylenia 300-450,

b) dla budynków gospodarczych i garaży: da-
chy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe 
o kącie nachylenia 150-450;

7) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 5 m licząc od linii rozgraniczającej tereny 

oznaczone na rysunku planu symbolami MN i 
2.KDD,

b) 5 m licząc od linii rozgraniczającej tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolem MN i 
3.KDD;

8) Zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowa-
nych elementów betonowych od strony dróg 
i terenów publicznych;

9) Ogrodzenia od strony drogi publicznej ażu-
rowe o wysokości do 1,50 m z podmurówką pełną 
do wysokości 0,5 m od poziomu terenu;

10) Strefy techniczne dla sieci infrastruktury 
technicznej, w tym zagospodarowanie terenów 
objętych strefami stosownie do obowiązujących 
norm i przepisów odrębnych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego.

1) Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko dla których 
jest lub może być wymagany raport, z wyjątkiem 
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej;

2) Dopuszcza się ogrzewanie budynków w opar-

ciu o indywidualne rozwiązania przy zastosowaniu 
proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii 
cieplnej charakteryzujących się brakiem emisji lub 
niską emisją substancji do powietrza;

3) Nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów 
w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-
-wodne przed zanieczyszczeniem;

4) Zakaz przekraczania dopuszczalnych norm 
hałasu na terenach akustycznie chronionych, tj.: na 
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej;

5) Prowadzenie  gospodark i  odpadami 
(komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi niż 
niebezpieczne) z uwzględnieniem ich segregacji, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
gospodarki odpadami i ochrony środowiska oraz 
z przyjętym na terenie gminy systemem gospodar-
ki odpadami;

6) Zakaz składowania wszelkiego rodzaju od-
padów.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków:

1) Nie występują elementy ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej w szczególności obiekty wpisane do 
rejestru zabytków lub ewidencji gminnej.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej:

1) Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodo-
ciągowej, po jej rozbudowie;

2) Dopuszczenie zaopatrzenia z indywidualnych 
ujęć;

3) Odprowadzenie ścieków bytowych do 
gminnej kanalizacji, po rozbudowie kanałów sani-
tarnych;

4) Dopuszczenie odprowadzenia ścieków do 
szczelnych osadników bezodpływowych do czasu 
realizacji kanalizacji sanitarnej;

5) Dopuszczenie odprowadzenia ścieków do 
indywidualnych oczyszczalni ścieków;

6) Zasilanie w energię elektryczną obiektów 
z istniejących stacji transformatorowych oraz z pro-
jektowanych stacji transformatorowych, poprzez 
rozbudowę sieci niskiego napięcia i przyłączy do 
obiektów;

7) Obsługa komunikacyjna poprzez drogi do-
jazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1.KDD, 2.KDD, 3.KDD;

8) Miejsca parkingowe: dla budownictwa miesz-
kaniowego jednorodzinnego – minimum 1 miejsce 
parkingowe na jeden budynek mieszkalny.

6. Szczegółowe zasady podziałów oraz scaleń 
i podziałów nieruchomości:

1) Minimalna powierzchnia działki z prawem 
zabudowy: 900 m2.;

2) Minimalna szerokość frontu działki: 22 m;
3) Kąt położenia granic działek w stosunku do 
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pasa drogowego – 60-90°;
4) Dopuszcza się podziały działek niezgodne 

z zasadami określonymi w §7 ust. 6 pkt 1), 2), 3) 
w celu powiększenia działki lub regulacji granic 
własności.

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem Z 01 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zieleń;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:
a) zalesienia,
b) infrastruktura techniczna.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania te-

renu:
1) Zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów 

infrastruktury technicznej oraz urządzeń i obiektów 
służących gospodarce przeciwpowodziowej.

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZL 01 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
a) lasy.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania te-

renu:
1) Zabudowa i zagospodarowanie zgodnie 

z przepisami odrębnymi, w szczególności przepi-
sami ustawy o lasach.

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.KDD 01 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
a) droga dojazdowa;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:
a) infrastruktura techniczna.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania te-

renu:
1) Szerokość w liniach rozgraniczających: 12,0 m;
2) Parametry techniczne i geometryczne zgod-

nie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
projektowania dróg.

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami 2.KDD 01, 2.KDD 02 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
a) droga dojazdowa;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:
a) infrastruktura techniczna.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania te-

renu:

1) Szerokość w liniach rozgraniczających: 10,0 m;
2) Parametry techniczne i geometryczne zgod-

nie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
projektowania dróg.

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 3.KDD 01 do 3.KDD 04 ustala 
się:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
a) droga dojazdowa;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:
a) infrastruktura techniczna.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania te-

renu:
1) Szerokość w liniach rozgraniczających: 8,0 m;
2) Parametry techniczne i geometryczne zgod-

nie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
projektowania dróg.

§ 13. 1. W obszarze objętym Planem nie wy-
stępują obszary zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych.

2. W obszarze objętym Planem nie występują ob-
szary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 14. Wszystkie tereny, dla których plan miej-
scowy ustala określone przeznaczenie, mogą 
być zagospodarowane, urządzone i użytkowane 
tymczasowo w sposób dotychczasowy do czasu 
zagospodarowania ich zgodnie z docelowym prze-
znaczeniem.

§ 15. Ustala się stawkę procentową służącą 
naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości objętych planem w wy-
sokości 30%.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie 
internetowej Urzędu Miasta w Lublińcu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Lublińca.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dnia od dnia jej ogłoszenia jej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
mgr inż. Piotr Półtorak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 777/LVIII/2010

Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 19 października 2010 r.



D
zien

n
ik U

rzêd
o

w
y

W
o

jew
ó

d
ztw

a Œ
l¹skieg

o
 N

r 22
D

zien
n

ik U
rzêd

o
w

y
D

zien
n

ik U
rzêd

o
w

y
– 1401 –

Po
z.430

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 777/LVIII/2010

Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 19 października 2010 r.

                                                                      ZAŁ=CZNIK NR 2 

SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA LUBLIēCA – dla terenów w dzielnicy WymyĞlacz miasta LubliĔca 

lp Data 
wpływu 

Nazwisko, imiC nazwa 
jednostki organizacyjnej, 

adres zgłaszaj>cego, 
uwagi 

TreW uwagi, wniosku Oznaczenie 
nieruchomoWci 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenie projektu, stanu którego dotyczy 
uwaga 

- zapis w tekWcie 

Uzasadnienie rozstrzygniCcia 
Burmistrza LubliMca w 

sprawie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzy
gniCcie Rady 

Miasta 
LubliMca 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 08.09.200

9r. 
Grzegorz Jonienc 

ul.ĝwierkowa 4 
42-700 Lubliniec 

Utrzymanie istniejącej funkcji usługowej Dz. Nr 286/16 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Wniosek został uwzglĊdniony 
  przez wprowadzenie MN/U 01 
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 777/LVIII/2010

Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 19 października 2010 r.

          ZAŁĄCZNIK  NR 3

ROZSTRZYGNIĉCIE o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które naleĪą do zadaĔ własnych gminy oraz o zasadach ich

finansowania

1. Na podstawie  art.  20  ust.  1 ustawy z dnia  27  marca  2003 roku /Dz.U.  Nr  80,poz.  717/  Rada
Miejska  w LubliĔcu  uchwalając  zmianĊ  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla
terenów w dzielnicy WymyĞlacz miasta LubliĔca przyjmuje ustalenia planu, stwierdzając, Īe uchwalenie
planu wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleĪą do zadaĔ własnych
gminy.

Rada Miejska w LubliĔcu wskazuje nastĊpujące sposoby realizacji i zasady finansowania:

1) Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleĪą do zadaĔ własnych
gminy,  stosownie  do  art.  111  ust.  2 punkt  1 ustawy  z dnia  26  listopada  1998  roku  o finansach
publicznych, finansowane bĊdą z budĪetu gminy Lubliniec, z zastrzeĪeniem punktu 2, 3 i 4.

2) Dopuszcza siĊ finansowanie ze Ğrodków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno
– prywatnego

3) Dopuszcza siĊ finansowanie ze Ğrodków pochodzących z budĪetu Unii Europejskiej, stosownie do
art. 3 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust.
3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4) Dopuszcza  siĊ  finansowanie  lub  dofinansowanie  ze  Ğrodków  pochodzących  z budĪetu  paĔstwa,
stosownie do art. 74 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.
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POROZUMIENIE NR ZW.4335-12/10
POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych 
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

pomiędzy Miastem Zielona Góra, reprezen-
towanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra 
- Janusza Kubickiego

przy udziale Skarbnika Emilii Wojtuściszyn udzie-
lającego kontrasygnaty, zwanym dalej Miastem

a
Powiatem Raciborskim, z siedzibą w Raciborzu, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu 
którego działają:

- Starosta – Adam Hajduk
- Wicestarosta – Andrzej Chroboczek
przy udziale Skarbnika Ewy Tapper udzielające-

go kontrasygnaty zwanym dalej Powiatem

§ 1. 1. Powiat przekazuje a Miasto przyjmuje do 
realizacji zadanie - kształcenie uczniów Zespołu 
Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teo-
retycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie 
z ramowymi planami nauczania dla oddziałów 
wielozawodowych w publicznych zasadniczych 
szkołach zawodowych, określonymi przez ministra 
właściwego do spraw oświaty.

2. Kształcenie uczniów odbywać się będzie 
w formie 4 – tygodniowych kursów.

§ 2. Kształcenie uczniów, o których mowa w § 1,
będzie realizowane w Ośrodku Dokształcania 


