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źaJączni— nr 2 

 do uchwaJy Nr XXXVII/193/09 

  Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Kamiennik w czę-
`ci dotyczące– wsi Sz—lary, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, —tóre nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 w związ—u z artŁ 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 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 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 167 

ust. 2 pkt 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 

zm.), Rada Gminy Kamiennik rozstrzyga, co nastę-
puje: 

 

1. Na terenie ob–ętym zmianą mie–scowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kamienni— w czę`ci dotyczące– wsi Sz—lary, nie 

”rzewidu–e się realizac–i inwestycji z zakresu in-

frastru—tury techniczne– i dróg, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminyŁ 

2. W związ—u z bra—iem zadaL wJasnych gmi-

ny na terenie ob–ętym zmianą ”lanu odstę”u–e się 
od rozstrzygnięcia o s”osobie ich realizac–i i zasa-

dach ich finansowania. 
 

ZaJączni— nr 3 

 do uchwaJy Nr XXXVII/193/09 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o roz”atrzeniu uwag do pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Kamiennik w czę`ci 
dotyczącej wsi Szklary 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 i w związ—u 
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

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 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), Rada Gmi-

ny Kamienni—, rozstrzyga, co nastę”u–e:  
 

Biorąc ”od uwagę stanowis—o Wó–ta o nie-

zgJoszeniu uwag do ”ro–e—tu zmiany ”lanu wyJo-

wonego do ”ublicznego wglądu, nie rozstrzyga się  
o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

294 

 
2 94 

UCHWAIA NR XXXVIIłń94/09 

 RADY GMINY KAMIENNIK 

 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik  

w czę`ci dotyczącej wsi KarJowice Wielkie  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (–ŁtŁ usta-

wy - Dz. U. z 2001 r. poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

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; 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 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111) w związ—u  
z art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. 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 2007 r. Nr 127, poz. 

880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 

1237) ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 
Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odaro-

wania przestrzennego Gminy Kamiennik, postana-

wia się, co nastę”u–e: 
 

§ 1Ł Uchwala się zmiany mie–scowego ”lanu za-

gospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik 

w czę`ci dotyczące– wsi KarJowice Wiel—ie w grani-

cach o—re`lonych na rysun—u zmiany ”lanuŁ 
 

§ 2Ł Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Kamienni— w czę`ci 
dotyczące– wsi KarJowice Wiel—ie, s—Jada się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawarte-

go w niniejszej uchwale; 
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2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1 : 1000, stanowiących zaJączni— nr 1 do niniej-

sze– uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcia o s”osobie realizac–i inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadach ich finansowania stanowiącego zaJącz-

ni— nr 2 do ninie–sze– uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcia o roz”atrzeniu uwag stano-

wiącego zaJączni— nr 3 do ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

Czę`ć I 
Prze”isy ogólne 

 

§ 3Ł W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamienni— w czę`ci doty-

czące– wsi KarJowice Wiel—ie w”rowadza się 
zmiany nastę”u–ące: 

1) tereny oznaczone symbolami UI-4 i UO-2a 

Jączy się w –eden teren zmienia–ąc ich ”rzezna-

czenie z terenu zabudowy usJugowe– z za—resu 
o`wiaty oraz zabudowy usJugowe– inne– na teren 
zabudowy mieszkaniowej mieszanej oznaczony 

symbolem MM-1. 

 

§ 4Ł1Ł Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu są 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

obe–mu–ące: 
1) zmianę ”rzeznaczenia terenów oraz linii roz-

granicza–ących tereny o równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zagospodarowania; 

2) dodat—owe zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu; 

3) stawe— ”rocentowych stanowiących ”odsta-

wę do o—re`lania o”Jaty, o —tóre– mowa w artŁ 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

2Ł W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się 
o—re`lonych w ”lanie: 

1) zasad ochrony i —sztaJtowania ochrony `ro-

dowis—a zawartych w szczególnych warun—ach 
zabudowy i zagos”odarowania terenów; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

byt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–; 
3) zasad ochrony archeologicznych dóbr —ultury; 
4) zasad obsJugi w za—resie —omuni—ac–i dro-

gowej; 

5) zasad obsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej; 

6) zadaL dla realizac–i celów ”ublicznychŁ 
3. W ustaleniach zmiany ”lanu odstę”u–e się od 

ustalenia szczegóJowych zasad i warun—ów scalania 
nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu na dziaJ—i 
gruntu, ”oniewaw w ninie–szym ”lanie nie o—re`lono 
obszarów (i ich granic) ”odlega–ących scaleniu  
i ”odziaJowi ”rzez gminę, zgodnie z ustawą o go-

s”odarce nieruchomo`ciamiŁ  

§ 5Ł1Ł Nastę”u–ące oznaczenia graficzne ry-

sun—u zmiany ”lanu są obowiązu–ącymi ustale-

niami planu: 

1) granica terenu ob–ętego zmianą ”lanu, –a—o 
granica obowiązywania ustaleL zmiany ”lanu; 
2) linie rozgranicza–ące tereny; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol o—re`la–ący zasadniczą fun—c–ę tere-

nu. 

2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne ma–ą cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

Czę`ć II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

§ 6Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia, zasad 
ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz 
”arametrów i ws—auni—ów —sztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu. 

 

Dla terenu oznaczonego symbolem MM- 1  

o ”odstawowym ”rzeznaczeniu ”od zabudowę 
miesz—aniową mieszaną (zabudowa miesz—aniowa 
zagrodowa, jednorodzinna, zabudowa agrotury-

styczna) ustala się nastę”u–ące warun—i zabudo-

wy i zagospodarowania oraz parametry i standar-

dy —sztaJtowania zabudowy: 
1) na—azu–e się odlegJo`ć nie”rze—raczalne– linii 

zabudowy od —rawędzi –ezdni ”ro–e—towanych 
dróg —atŁ ｭŚｬ ｦ 6,0 m;  

2) na—azu–e się ”owierzchnię biologicznie 
czynną- minŁ 50%, a ”owierzchnię zabudowy- 

max. 40%;   

3) na—azu–e się dla nowe– zabudowy miesz—alne–: 
a) wyso—o`ć budyn—ów od ”oziomu terenu do 

okapu max. 4,50 m, a do kalenicy max. 8,50 m,  

b) szero—o`ć frontów ｦ od 9,00 m do max. 

13,0 m (z do”uszczeniem trzech szczytów), 
c) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachy-

leniu 35 - 45o, ”o—ryte dachów—ą ceramiczną lub 
materiaJami dachów—o”odobnymi; 

4) do”uszcza się rozbudowę, zmianę s”osobu 
uwyt—owania istnie–ących budyn—ów w caJo`ci 
albo czę`ci lub ich rozbiór—ę w caJo`ci lub czę`ci; 

5) do”uszcza się w”rowadzenie fun—c–i usJug 
”odstawowych handlu i bytowych rzemiosJa  
w budynku mieszkalnym o powierzchni do 30% 

”owierzchni caJ—owite– budyn—u lub ”rzeznaczenie 
na cele usJugowe budyn—ów gos”odarczych; 

6) do”uszcza się ”rze—sztaJcenie zagród w go-

spodarstwa agroturystyczne; 

7) do”uszcza się realizac–ę obie—tów gos”o-

darczych, parterowych;  

8) na—azu–e się aby budyn—i gospodarcze, inwen-

tars—ie i s—Jadowe nie byJy wywsze od budyn—u 
miesz—alnego oraz aby budyn—i te, za wy–ąt—iem wiat 
na maszyny rolnicze, archite—tonicznie nawiązywaJy 
do budynku mieszkalnego w zakresie geometrii da-

chu, materiaJów wy—oLczenia zewnętrznego;  
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9) na—azu–e się aby ma—symalna wyso—o`ć bu-

dyn—ów gos”odarczych ”eJniących fun—c–ę garawu 
wynosiJa 6,00 m od ”oziomu terenu do o—a”u; 

10) archite—tura ”ro–e—towanych budyn—ów 
winna nawiązywać do mie–scowego stylu budow-

nictwa;  

11) do”uszcza się realizac–ę wolnosto–ącego 
obie—tu usJugowego ”arterowego o geometrii 
dachu analogicznej jak budynek mieszkalny; 

12) do”uszcza się, w ”rzy”ad—u odstą”ienia 
od zabudowy, ”rzeznaczenia terenu obe–mu–ącego 
czę`ć dziaJ—i nr 29 ”od zieleL ”ar—ową; 

13) do”uszcza się ”rzebudowę lub realizac–ę 
obie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne–Ł 

  

Czę`ć III 
Ochrona warto`ci kulturowych 

 

§ 7Ł Od—rycie ”rzedmiotów ”rzy”uszczalnie 
zabyt—owych w tra—cie ”rowadzenia robót bu-

dowlanych i ziemnych wymaga:   

1) wstrzymania robót mogących usz—odzić lub 
zniszczyć od—ryty ”rzedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia; 

3) niezwJocznego ”owiadomienia O”ols—iego 
Wo–ewódz—iego Konserwatora źabyt—ów lub Wój-

ta Gminy Kamiennik.  

 

Czę`ć IV 

O”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
 

§ 8Ł Ustala się nastę”u–ące staw—i ”rocentowe 
stanowiące ”odstawę do o—re`lania o”Jaty, o —tóre– 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

- dla terenu ob–ętego zmianą ”lanu ustala się 
staw—ę w wyso—o`ci 1 %Ł 

 

Czę`ć V 

Prze”isy koLcowe 

 

§ 9Ł Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kamienni— w czę`ci dotyczące– wsi KarJo-

wice Wiel—ie uchwalonego uchwaJą Nr XXXł 
173/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 

2004 rŁ w czę`ci ob–ęte– ninie–szą zmianą ”lanuŁ 
 

§ 10. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy Kamiennik. 

 

§ 11Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego i wchodzi  
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od ogJoszeniaŁ 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Aleksander SJonina 

źaJączni— nr 2 

 do uchwaJy Nr XXXVII/194/09 

  Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, zapisanych 

w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamienni— w czę`ci doty-

czące– wsi KarJowice Wiel—ie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, —tóre nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 w związ—u z artŁ 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 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 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 167 

ust. 2 pkt 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 

zm.), Rada Gminy Kamiennik rozstrzyga, co nastę”u–e: 
 

1. Na terenie ob–ętym zmianą mie–scowego ”la-

nu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

mienni— w czę`ci dotyczące– wsi KarJowice Wiel—ie, 
nie ”rzewidu–e się realizac–i inwestyc–i z za—resu 
infrastru—tury techniczne– i dróg, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminyŁ 

2. W związ—u z bra—iem zadaL wJasnych gmi-

ny na terenie ob–ętym zmianą ”lanu odstę”u–e się 
od rozstrzygnięcia o s”osobie ich realizac–i i zasa-

dach ich finansowania. 

 

źaJączni— nr 3 

 do uchwaJy Nr XXXVII/194/09 

  Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o roz”atrzeniu uwag do pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Kamiennik w czę`ci 
dotyczącej wsi KarJowice Wielkie 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 i w związ—u  
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

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 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), Rada Gmi-

ny Kamienni—, rozstrzyga, co nastę”u–e:  
Biorąc ”od uwagę stanowis—o Wó–ta o niezgJo-

szeniu uwag do projektu zmiany planu wyJowonego 
do ”ublicznego wglądu, nie rozstrzyga się o s”oso-

bie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XXXVII/194/09 
Rady Gminy w Kamienniku 
z dnia 28 grudnia 2009 r. 


