
Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 8 – 370 – Poz. 122-123 
 

źaJącznik nr 1  
d“ uchwaJy Nr XXXIIł178ł09  

Rady Gminy w Domaszowicach 

z dnia 1 grudnia 2009 r. 

 

Regulamin ”rzyznawania nagród i wyrównieL 
Wójta Gminy Śomaszowice za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczo`ci artystycznej, u”o-

wszechniania i ochrony kultury 

 

§ 1Ł1Ł Regulamin “kre`la zasady ”rzyznawania 
nagród i wyrównieL za wybitne d“k“nania w dzie-

dzinie twórcz“`ci artystycznej, w tym wyk“ny-

wania wieLców i arcydzieJ d“wynk“wych na do-

wynkach gminnych Gminy Ś“masz“wiceŁ 
2Ł K“nkurs wieLców i arcydzieJ d“wynk“wych, 

który ma charakter “twarty “gJasza Wójt GminyŁ 
3. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji 

związanych z “bch“dami _więta Pl“nówŁ 
4Ł Ś“ “ceny d“”uszcz“ne są wszystkie k“ro-

ny, wieLce i inne f“rmy twórcz“`ci lud“wej ak-

centujące tematykę d“wynk“wą, z terenu Gminy 
Domaszowice.  

5Ł Ustala się nastę”ującą klasyfikację:  
- I miejsce       - 500 zJ 
- II miejsce      - 400 zJ  
- III miejsce     - 300 zJ  
- wyrównienie  - 150 zJ. 
 

§ 2Ł1Ł Nagr“dy i wyrównienia m“gą mieć cha-

rakter indywidualny lub zbiorowy. 

2Ł Nagr“dy i wyrównienia mają f“rmę finanso-

wą bądu rzecz“wąŁ 
3Ł Nagr“dy i wyrównienia Wójta Gminy m“gą 

być ”rzyznane za: 

1) “siągnięcia w zakresie twórcz“`ci arty-

stycznej; 

2) u”“wszechnianie i kultyw“wanie twórczo-

`ci lud“wej “raz “chr“ny dziedzictwa kultur“we-

go Gminy. 

4Ł Nagr“dy i wyrównienia Wójta Gminy Ś“ma-

sz“wice za “siągnięcia w dziedzinie twórcz“`ci 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

są wy”Jacane i zaku”ywane ze `r“dków budwetu 
Gminy Domaszowice. 

5Ł Wyrównieniem za “siągnięcia w dziedzinie 
twórcz“`ci artystycznej, u”“wszechniania i “chro-

ny kultury m“gą być n”Ł dy”l“my, statuetki, na-

grody ksiąwk“weŁ 
6Ł Nagr“dy i wyrównienia ”rzyznawane są 

”rzez Wójta Gminy Ś“masz“wice, w “”arciu  
“ “”inię K“misji k“nkurs“wejŁ 

 

§ 3Ł _r“dki finans“we na nagr“dy i wyrównie-

nia Rada Gminy Ś“masz“wice “kre`la uchwaJa 
budwet“wa na dany r“k budwet“wyŁ  

 

§ 4Ł1. Do oceny ”rac Wójt Gminy Ś“masz“wi-

ce ”“w“Juje K“misję k“nkurs“wą, w skJadzie c“ 
najmniej 3 “s“b“wym, w skJad której wch“dzą: 

- Przew“dniczący k“misji, 
- Sekretarz komisji,  

- czJ“nk“wieŁ 
2Ł K“misja d“k“nuje “ceny wieLców d“wyn-

k“wych z zach“waniem nastę”ujących kryteriów: 
- forma korony (parzysta liczba ramion),  

- gatunki zbów (wszystkie),  
- ozdoby (naturalne). 

3Ł K“misja zak“Lczy ”race s”“rządzeniem sto-

s“wneg“ ”r“t“k“JuŁ  
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UCHWAIA NR XXXIXł339/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

 

 z dnia 24 listopada 2009 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego  

wsi Skorogoszcz i Chró`cina 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym 
(Dz. 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, 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, 

Nr 167, poz. 1759; 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), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413),  
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w związku z uchwaJą Nr XVIł113ł2007 Rady 
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 grudnia 

2007 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia d“ zmiany  
w planie zagospodarowania przestrzennego wsi 

Chró`cina, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustale-

niami Studium uwarunk“waL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brze-

ski, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, 

c“ nastę”uje 

 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się zmianę miejsc“weg“ ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Skoro-

g“szcz i Chró`cina uchwal“neg“ uchwaJą Nr XXIł 
196/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  

z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Opol-

skiego z 2005 rŁ Nr 25, ”“zŁ 661) “bejmującą 
“bszar ”“J“w“ny we wsi Chró`cina ”rzylegJy “d 
str“ny ”óJn“cnej d“ dr“gi w“jewódzkiej nr 459,  
a “d str“ny wsch“dniej, zach“dniej i ”“Judni“wej 
d“ istniejących terenów zabud“wy zagr“d“wejŁ 

2. Przedmiotem zmiany planu jest wprowa-

dzenie w miejscu zabudowy zagrodowej, zabu-

d“wy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej “raz usJug 
sportu i rekreacji. 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 
1) rysunek ”lanu, stan“wiący zaJącznik nr 1  

w skali 1:1000; 
2) r“zstrzygnięcie w s”rawie sposobu realizacji 

i zasad finansowania inwestycji w zakresie infra-

struktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJa-

snych Gminy, stan“wiący zaJącznik nr 2; 
3) r“zstrzygnięcie w s”rawie r“z”atrzenia uwag 

do projektu planu, stan“wiący zaJącznik nr 3Ł 
 

§ 2Ł źakres ustaleL ”lanu “bejmuje: 
1) ”rzeznaczenie terenów “raz linie r“zgrani-

czające tereny “ równym ”rzeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rze-

strzennego; 

3) zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) wymagania wynikające z ”“trzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

6) ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty “biektów i wskauniki inten-

sywn“`ci zabud“wy; 
7) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub “biektów ”“dlegających “chr“nie, usta-

lonych na podstawie “drębnych ”rze”isów,  
w tym terenów górniczych, a takwe naraw“nych 
na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi “raz zagr“w“nych 
“suwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegóJ“we zasady i warunki scalania  
i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “bjętych ”lanem miej-

scowym; 

9) szczególne warunki zag“s”“dar“wania te-

renów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu,  
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów k“munikacji i infrastruktury technicznej; 
11) s”“sób i termin tymczas“weg“ zag“s”o-

dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenów; 
12) stawki ”r“cent“we, na ”“dstawie których 

ustala się “”Jatę, “ której m“wa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym; 
13) granice “bszarów wymagających ”rze-

”r“wadzenia scaleL i ”“dziaJów nieruch“m“`ciŁ 
 

§ 3Ł1Ł Na “bszarze “bjętym ”lanem nie wy-

stę”ują tereny lub “biekty ”“dlegające ochronie, 

ustal“nych na ”“dstawie “drębnych ”rze”isów, 
w tym: 

1) terenów górniczych; 

2) terenów narawonych na niebezpieczeLstwo 

powodzi; 

3) terenów zagr“wonych osuwaniem się mas 

ziemnych. 

 

§ 4Ł1Ł Na rysunku ”lanu “b“wiązującymi usta-

leniami są: 
1) “znaczenia “gólne: 

a) granice obszaru objętego planem miejsco-

wym, 

b) linie rozgraniczające tereny “ równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagospodarowa-

nia; 

2) elementy kompozycji: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2Ł Niewymieni“ne w ustŁ 1 ”“z“staJe elemen-

ty rysunku, mają charakter inf“rmacyjnyŁ 
 

§ 5Ł1Ł Ilekr“ć jest m“wa “: 
1) uchwale - nalewy ”rzez t“ r“zumieć niniejszą 

uchwaJę Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim; 

2) planie - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”rze”isy 
zawarte w niniejszej uchwale; 

3) rysunku planu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
rysunek planu w skali 1:1000; 

4) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez t“ ro-

zumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wyk“naw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-

nem, wynikające z ”raw“m“cnych decyzji admi-

nistracyjnych; 

5) terenie - nalewy ”rzez t“ r“zumieć teren, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, “znacz“ny symb“lem, w “bszarze które-

g“ “b“wiązują “d”“wiednie ustalenia; 
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6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy 
”rzez t“ r“zumieć linię, “graniczającą “bszar, na 
którym d“”uszcza się wzn“szenie budynków “raz 
“kre`l“nych w ustaleniach ”lanu r“dzajów bu-

d“wli naziemnych niebędących liniami ”rzesyJo-

wymi i sieciami uzbr“jenia terenu, uwzględniając 
m“wliw“`ć ”rzekr“czenia linii elementem kubatu-

rowym budynku “ ”“wierzchni nie większej niw 
25% szer“k“`ci fr“ntu ”Jaszczyzny budynku 
przylegającej d“ nieprzekraczalnej linii zabudowy 

w poziomie terenu; 

7) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez 
t“ r“zumieć r“dzaj uwytk“wania terenu, który 
dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgrani-

czającymi; 
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy ”rzez 

t“ r“zumieć r“dzaj uwytk“wania inny niw ”“dsta-

w“wy, który uzu”eJnia, wzb“gaca lub zastę”uje 
”rzeznaczenie ”“dstaw“we na zasadach “kre`lo-

nych w ustaleniach szczegóJ“wych; 
9) usJugach komercyjnych - nalewy przez to 

rozumieć usJugi realizowane ze `r“dków nie”u-

blicznych; w szczególn“`ci usJugi z zakresu han-

dlu gastr“n“mii, biur“we, “bsJugi przedsię-
biorstw, urządzeL i “biektów sportu i turystyki 

“raz inne usJugi “ zbliw“nym charakterze z wyJą-
czeniem stacji paliw; 

10) urządzeniach towarzyszących - nalewy 

przez to rozumieć “biekty i urządzenia techniczne-

go wyposawenia i infrastruktury technicznej (stacje 

transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie `cieków, sieci 
it”Ł), dr“gi wewnętrzne, zaplecze parkingowe dla 

przeznaczenia podstawowego oraz inne urządzenia 

peJniące sJuwebną rolę wobec przeznaczenia pod-

stawowego lub dopuszczalnego; 

11) powierzchni zabudowy - nalewy przez to 

rozumieć powierzchnię zabud“wy “biektów bu-

dowlanych wraz z ”“wierzchnią utwardz“nych 
d“jazdów, ”laców, miejsc ”“st“j“wych na samo-

ch“dy “raz d“j`ć pieszych. 

2Ł Niezdefini“wane ”“jęcia nalewy r“zumieć 
zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 rŁ “ ”lano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) ustawą z dnia 7 li”ca 1994 rŁ Praw“ bu-

dowlane; 

3) przepisami wykonawczymi do wywej wy-

mienionych ustaw oraz ustaw związanych z ”la-

nowaniem przestrzennym i przepisami wykonaw-

czymi do nich. 

 

§ 6Ł Przedmi“tem ustaleL ”lanu jest teren, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i “znacz“ny symb“lami: MN - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

 

§ 7Ł Śla terenu “znacz“neg“ symb“lem MN 
ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ teren zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne ｦ teren sportu  

i rekreacji; 

3) dopuszcza się przeznaczenie terenu pod-

stawowe lub dopuszczalne. 

2Ł źasady “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rze-

strzennego oraz zasady zagospodarowania terenu 

dla przeznaczenia podstawowego. 

1) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sun-

ku do powierzchni terenu ｦ max. 50 %; 

2) wielk“`ć ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej 
winna wynosić minŁ 50% ”“wierzchni terenu; 

3) szer“k“`ć elewacji frontowej ｦ max. 18 m; 

4) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL t“warzy-

szących, “ których m“wa § 5 ”kt 10 uchwaJy, 

“raz urządzeL i “biektów reklamowych; 

5) ustala się “b“wiązek za”ewnienia w “brębie 
dziaJki, c“ najmniej 2 miejsc ”“st“j“wych na  
1 budynek mieszkalny, w tym 1 wbudowane ｦ 

garaw“we; 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ 6 m od 

linii rozgraniczającej dr“gę w“jewódzką nr 459; 
7) d“”uszcza się sytu“wanie budynków ”rzy 

granicy dziaJki lub jak“ d“bud“wane `cianą d“ 
takiego samego budynku na dziaJce sąsiedniej, 

8) d“”uszcza się usJugi k“mercyjne wbud“wa-

ne “ ”“wierzchni uwytk“wej nie”rzekraczającej 
30% powierzchni mieszkalnej; 

9) “gr“dzenie terenu nie m“we stwarzać za-

gr“wenia dla bez”ieczeLstwa ludzi i zwierzątŁ 
Ob“wiązują “gr“dzenia awur“we “ maksymalnej 
wys“k“`ci 1,60 mŁ Umieszczanie na “gr“dze-

niach “str“ zak“Lcz“nych elementów, drutu kol-

czasteg“, tJucz“neg“ szkJa “raz innych ”“d“b-

nych wyr“bów i materiaJów jest zabr“ni“neŁ 
Bramy i furtki w “gr“dzeniu nie m“gą “twierać 
się na zewnątrz dziaJki i mieć ”r“gów utrudniają-
cych wjazd “sób nie”eJn“s”rawnych na wózkach 
inwalidzkich; 

10) ustala się zakaz realizacji inwestycji zwią-
zanej z gr“madzeniem zJ“mu, “d”adów w tym 
czę`ci ”“jazdów i urządzeL mechanicznychŁ 

3Ł źasady “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rze-

strzenneg“ “raz zasady ksztaJt“wania zabudowy 

dla przeznaczenia podstawowego: 

1) wys“k“`ć zabud“wy: licząc “d ”“zi“mu te-

renu ”rzed gJównym wej`ciem d“ najwywej ”“Jo-

w“neg“ ”unktu kalenicy max. 11 m; 
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2) geometria dachu ｦ “b“wiązują dachy dwu-

s”ad“we “ kącie nachylenia ”“Jaci dach“wych 
min. 40o max. 50o. Przy realizacji ganków, zada-

szeL, garawy d“”uszcza się dachy ”Jaskie. Zaka-

zuje się st“s“wania dachów “ mijających się ”o-

Jaciach na wys“k“`ci kalenicy “raz dachów  
“ asymetrycznym nachyleniu ”“JaciŁ 

4Ł źasady “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rze-

strzennego oraz zasady zagospodarowania terenu 

dla przeznaczenia dopuszczalnego: 

1) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy w st“sun-

ku do powierzchni terenu max. 60%; 

2) wielk“`ć ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej 
winna wyn“sić minŁ 40% ”“wierzchni terenu; 

3) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL i “biek-

tów s”“rt“wych i rekreacji indywidualnej takich 
jak: mini b“isk, ”ól d“ gier it”Ł “raz urządzeL  
i “biektów maJej architektury ”ark“wej w tym 
zieleLców; 

4) d“”uszcza się sytu“wanie w granicach te-

renu wy“drębni“neg“ liniami r“zgraniczającymi 
urządzeL t“warzyszących, “ których m“wa w § 5 
”kt 10 uchwaJy, oraz urządzeL i “biektów rekla-

mowych; 

5) d“”uszcza się l“kalizację “biektów s”“rto-

wych nami“t“wych, w tym altan na cele związa-

ne z funkcją terenu; 
6) zakazuje się l“kalizacji budynków; 
7) ustala się “b“wiązek wyznaczenia w grani-

cach terenu miejsc postojowych na samochody  

w il“`ci d“st“s“wanej do projektowanego pro-

gramu uwytk“weg“, lecz nie mniej niw 3 miejsca. 

5Ł źasady “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rze-

strzenneg“ “raz zasady ksztaJt“wania zabudowy 

dla przeznaczenia dopuszczalnego: 

1) nieprzekraczalne linia zabudowy - 6 m od li-

nii r“zgraniczającej dr“gę w“jewódzką nr 459; 
2) altany z dachami spadzistymi - dopuszczal-

ne wielospadowe o spadkach 25o - 35o; pokryte 

dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym; 

3) d“”uszcza się st“s“wanie “gr“dzeL na za-

sadach “kre`l“nych w § 7 ust. 2 ”kt 9 uchwaJyŁ 
 

§ 8Ł Ustalenia w zakresie zasad “chr“ny `ro-

dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obo-

wiązujące na “bszarze “”rac“wania ”lanu: 
1) “bszar ”lanu ”“J“w“ny jest w zasięgu 

GJówneg“ źbi“rnika Wód P“dziemnych nr 335 
ｭKra”k“wice Strzelce O”“lskieｬ; na terenie “bo-

wiązują nakazy, zakazy, d“”uszczenia i “grani-

czenia wynikające z ”rze”isów szczególnych; 

2) zakazuje się “d”r“wadzania `cieków d“ 
wód ”“wierzchni“wych, grunt“wych “raz d“ 
gruntu; 

3) zakazuje się na “bszarze “bjętym niniejszym 
”lanem l“kalizacji ”rzedsięwzięć m“gących zna-

cząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“ w r“zumieniu 
”rze”isów “drębnych; 

4) ”“wywszy warunek nie d“tyczy l“kalizacji 
inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepi-

sów “drębnych; 

5) dziaJaln“`ć usJug“wa realizująca ustalenia 
niniejszeg“ ”lanu nie m“we ”“w“d“wać uciąwli-
w“`ci na terenach sąsiednich “raz ”“nadn“rma-

tywneg“ “bciąwenia `r“d“wiska ”“za granicami 
dziaJki, d“ której inwest“r ”“siada tytuJ ”rawny; 

6) nakazuje się zach“wanie ”“zi“mu haJasu jak 
dla terenów zabud“wy mieszkani“wej jedn“ro-

dzinnej; 

7) ustala się zasadę “dbi“ru “d”adów w sys-

temie zorganizowanym pod nadzorem Gminy 

Lewin Brzeski lub na zasadzie indywidualnych 

umów z “dbi“rcą “d”adów, zg“dnie z “b“wiązu-

jącymi ”rzepisami o odpadach oraz o utrzymaniu 

”“rządku i czyst“`ci w gminie; 

8) ustala się indywidualny s”“sób za“”atrzenia 
w cie”J“ “biektów, z k“nieczn“`cią wyk“rzysta-

nia ekologicznych n“`ników energii jak gaz, ener-

gia elektryczna, lekki “lej “”aJ“wy lub wyk“rzy-

stania ”aliw staJych ”“d warunkiem stosowania 

wys“k“s”rawnych urządzeL energetycznych; 
9) zakazuje się dziaJaln“`ci związanej ze skJa-

dowaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpa-

dów; 

10) w przypadku dokonania odkrycia kopal-

nych szczątków r“`lin lub zwierząt nalewy ”“wia-

d“mić W“jew“dę O”“lskieg“, a jeweli nie jest t“ 
m“wliwe Burmistrza Lewina Brzeskieg“; 

11) ochrona powietrza ｦ na terenie “bjętym 
ustaleniami ”lanu ustala się zakaz ”rzekraczania 
dopuszczalnych ”“zi“mów zanieczyszczeL ”“wie-

trza “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnych; 
12) “chr“na wód ｦ polega na unikaniu, elimina-

cji i “graniczaniu zanieczyszczenia wód, w szcze-

góln“`ci zanieczyszczenia substancjami szczególnie 
szk“dliwymi dla `r“d“wiska w“dneg“; 

13) ochrona powierzchni ziemi ｦ przed podję-
ciem dziaJaln“`ci inwestycyjnej związanej z ”ro-

wadzeniem prac ziemnych ustala się “b“wiązek 
zdjęcia warstwy ”róchniczej z czę`ci terenu ”rze-

znaczonego pod obiekty budowlane oraz po-

wierzchnie utwardz“ne, a nastę”nie jej “d”o-

wiednie zagospodarowanie. 

 

§ 9Ł Ustalenia w zakresie zasad ochrony dzie-

dzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultu-

ry ws”óJczesnej: w ”rzy”adku ujawnienia ”“d-

czas r“bót ziemnych ”rzedmi“tu, c“ d“ któreg“ 
istnieje ”rzy”uszczenie, iw jest “n zabytkiem wy-

k“nawca z“b“wiązany jest wstrzymać wszelkie 
rob“ty m“gące g“ uszk“dzić lub zniszczyć, za-

bez”ieczyć “dkryty ”rzedmi“t ”rzy uwyciu do-

stę”nych `r“dków i miejsce jeg“ “dkrycia “raz 
niezwJ“cznie ”“wiad“mić W“jewódzkieg“ K“n-

serwat“ra źabytków lub Burmistrza Lewina Brze-

skiego. 
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§ 10Ł Ustalenia w zakresie wymagaL wynika-

jących z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni pu-

blicznych: d“”uszcza się umieszczanie “d str“ny 
terenów ”ublicznych na elewacjach budynków 
tablic reklam“wych “raz “biektów reklam“wych 
w“ln“st“jących takwe niezwiązanych bez”“`red-

nio z przeznaczeniem terenu lub obiektu.  

 

§ 11Ł Ustalenia w zakresie “gólnych zasad za-

gospodarowania terenu oraz modernizacji, rozbu-

d“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infra-

struktury technicznej: 

1Ł System k“munikacji “”arty “ dr“gę w“je-

wódzką z d“”uszczeniem jedneg“ zjazdu publicz-

neg“ lub indywidualneg“ na warunkach “kre`lo-

nych ”rzez zarządcę dr“giŁ 
2Ł W zakresie za“”atrzenia w w“dę ustala się: 

za“”atrzenie terenu w w“dę z istniejącej wiejskiej 

sieci w“d“ciąg“wejŁ 
3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwia-

nia `cieków ustala się: d“ wiejskiej kanalizacji 

sanitarnej, do czasu realizacji sieci tymczasowo 

d“ bez“d”Jyw“wych zbi“rników wybieralnych. 

4Ł W zakresie “d”r“wadzania wód “”ad“wych 
ustala się: d“”uszcza się “d”r“wadzenie wód 
deszcz“wych i r“zt“”“wych z ”“Jaci dach“wych 

“raz innych terenów utwardz“nych na tereny 

wJasne inwest“ra ”“d warunkiem s”eJnienia wy-

m“gów “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 
5Ł W zakresie za“”atrzenia w gaz ustala się: 

d“”uszcza się za“”atrzenie w gaz ziemny, z in-

frastruktury gazowej zlokalizowanej poza obsza-

rem “”rac“wania ”lanu ”“ jej niezbędnej rozbu-

dowie. 

6Ł W zakresie za“”atrzenia w energię cie”lną 
ustala się: ustala się indywidualny s”“sób zaopa-

trzenia w cie”J“ “biektów, z k“nieczn“`cią wyko-

rzystania ek“l“gicznych n“`ników energii jak gaz, 

energia elektryczna, lekki “lej “”aJ“wy lub wyko-

rzystania ”aliw staJych ”“d warunkiem stosowa-

nia wys“k“s”rawnych urządzeL energetycznychŁ 
7Ł W zakresie za“”atrzenia w energię elek-

tryczną “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: zaopa-

trzenie w energię elektryczną w oparciu o istnie-

jący ukJad sieci elektrycznejŁ 
8Ł W zakresie sieci teletechnicznych ustala się: 

prowadzenie linii sieci teletechnicznych - Jączno-

`ci, telek“munikacji i telewizji kabl“wej jak“ ”“d-

ziemne w wydzielonej kanalizacji lub bez”“`red-

nio w gruncie tylk“ jak“ ”rzyJącza d“ “biektów 
budowlanych. 

 

§ 12Ł Ustalenia w zakresie s”“s“bu i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i uwytk“wania terenów: teren m“we być tymcza-

s“w“ uwytk“wany w s”“sób dotychczasowy, pod 

warunkiem ud“stę”nienia czę`ci gruntów dla 
realizacji d“jazdów i uzbrojenia. 

 

§ 13Ł Ustalenia w zakresie szczegóJ“wych za-

sad i warunków scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci 
“bjętych ”lanem miejsc“wymŁ 

1Ł W granicach “bjętych ”lanem nie wystę”ują 
“bszary wymagające d“k“nania scaleL nierucho-

m“`ci, a nastę”nie ich ”“wtórneg“ ”“dziaJu,  
“ których m“wa w ”rze”isach “drębnych. 

2Ł Ś“”uszcza się wydzielanie w ramach terenu 
ciągu ”iesz“ ｦ jezdneg“ “ szer“k“`ci w liniach 

rozgraniczenia min. 5 m. 

 

§ 14Ł Ustalenia w zakresie szczególnych wa-

runki zagosp“dar“wania terenów “raz ogranicze-

nia w ich uwytk“waniu, w tym zakaz zabud“wyŁ 
1Ł W granicach “bjętych ”lanem nie wystę”ują 

tereny dla których ustala się “graniczenia  

w uwytk“waniu terenu “raz zakaz zabud“wyŁ 
 

§ 15Ł źg“dnie z artŁ 36 ustŁ 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu ”rzestrzennym ustala się stawkę ”r“cen-

t“wą w wys“k“`ci 10%Ł 
 

RozdziaJ 3 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 16Ł Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmi-

strzowi Lewina Brzeskiego. 

 

§ 17Ł UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
30 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzędo-

wym W“jewództwa O”“lskieg“Ł 
 

Przew“dniczący Rady 

MieczysJaw AdaszyLski 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr XXXIX/339/2009 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 24 listopada 2009 r. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 8 – 376 – Poz. 123-124 
 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIX/339/2009 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 24 listopada 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Lewinie 

Brzeskim z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie 

sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
d“ zadaL wJasnych gminy 

 

W ramach realizacji ustaleL m”z” nie ”rzewi-

duje się realizacji inwestycji wyJącznie dla obszaru 

“bjęteg“ zmianą ”lanu z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gmi-

ny. Docelowo plan przewiduje odprowadzanie 

`cieków d“ sieci kanalizacji sanitarnej. Ze wzglę-
du na niewielki obszar objęty zmianą ”lanu k“sz-

tów tych nie wlicza się jedn“raz“w“ jak“ związa-

nych z realizacją ustaleL ”lanu, gdyw sieć kanali-
zacji sanitarnej będzie realiz“wana d“cel“w“ dla 
caJej wsiŁ 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIX/339/2009 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 24 listopada 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag do ”rojektu 
planu 

 

W trakcie wyJ“wenia zmiany ”lanu d“ ”ublicz-

neg“ wglądu nie w”JynęJy wadne uwagi, zatem 

r“zstrzygnięcie w tej s”rawie jest bez”rzedmio-

towe. 
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UCHWAIA NR XXXVIł3ń9/2009 

 RAŚY MIśJSKIśJ W PRÓSZKOWIE 

 

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

  
w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40  

ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

“ sam“rządzie gminnym (Dz. 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, 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), Rada Miejska w Pró-
szk“wie uchwala, c“ nastę”uje: 

 

§ 1Ł Ustala się l“kalizację targ“wiska gminneg“ 
”rzy ulŁ ŚaszyLskieg“ na ”lacu za skle”em ｭCen-

tr“ｬ- wedJug ma”y stan“wiącej zaJącznik nr 1Ł 
 

§ 2. Ustala się regulamin targ“wiska, stano-

wiący zaJącznik nr 2Ł 
 

§ 3. Traci m“c uchwaJa Nr XXVIł249ł2001 
Rady Gminy w Prószk“wie z dnia 28 maja  
2001 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska 

i jeg“ regulaminu “raz uchwaJa Nr VIII/63/2003 

Rady Gminy Prószków z dnia 2 czerwca 2003 r. 
w s”rawie zmiany uchwaJy Nr XXVI/249/2001 

Rady Gminy w Prószk“wie z dnia 28 maja 2001 rŁ 
w sprawie lokalizacji targowiska i jego regulami-

nu.  

 

§ 4. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmi-

strzowi Prószk“waŁ 
 

§ 5. UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu na tablicy 
“gJ“szeL w Urzędzie Miejskim w Prószk“wie, na 

targ“wisku “raz w Śzienniku Urzęd“wym W“je-

wództwa O”“lskieg“Ł 
 

§ 6. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 14 
dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzędo-

wym W“jewództwa O”“lskieg“Ł  
 

Przew“dniczący Rady 

Klaudia Lakwa 

 


