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05.11 - 12.11   3 

12.11 - 19.11   2 

19.11 - 26.11   1 

26.11 - 03.12   2 

03.12 - 10.12   1 

10.12 - 17.12   2 

17.12 - 24.12   3 

24.12 - 31.12   2 

31.12 - 07.01.2011  1 

 

IIŁ KIśTRź dywury r“z”“czynają “d ”“niedziaJku “d 8Ł00 d“ 

na Śywury a”tek w Kietrzu nastę”neg“ ”“niedziaJku do 8.00 

Śywury aptek w Kietrzu 

1. Apteka ｭEskulapｬ ul. Wojska Pol. 1d,  tel. 485-41-17 

2. Apteka ｭCentralnaｬ  ul. Wojska Pol.5-7, tel. 471-17-80 

 

01.01 - 03.01 2010 1  

04.01 - 10.01   2 

18.01 - 24.01   2 

01.02 - 07.02   2 

08.02 - 14.02   1 

15.02 - 21.02   2  

22.02 - 28.02   1 

01.03 - 07.03   2 

08.03 - 14.03   1 

15.03 - 21.03   2  

22.03 - 28.03   2  

29.03 - 05.04   1 

06.04 - 12.04   2 

13.04 - 18.04   1 

19.04 - 25.04   2 

26.04 - 02.05   1 

03.05 - 09.05   2 

10.05 - 16.05   1 

17.05 - 23.05   2 

24.05 - 30.05   1 

31.05 - 06.06   2 

07.06 - 13.06   1 

14.06 - 20.06   2 

21.06 - 27.06   1 

28.06 - 04.07   2 

05.07 - 11.07   1 

12.07 - 18.07   2  

19.07 - 25.07   1 

26.07 - 01.08   2 

02.08 - 08.08   1 

09.08 - 15.08   2  

16.08 - 22.08   1 

23.08 - 29.08   2 

30.08 - 05.09   1 

06.09 - 12.09   2 

13.09 - 19.09   1 

20.09 - 26.09   2 

27.09 - 03.10   1 

04.10 - 10.10   2 

11.10 - 17.10   1  

18.10 - 24.10   2  

25.10 - 31.10   1 

01.11 - 07.11   2  

08.11 - 14.11   1 

15.11 - 21.11   2  

22.11 - 28.11   1 

29.11 - 05.12   2 

06.12 - 12.12   1 
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UCHWAIA NR XXXIXł284/2009 

 RAŚY GMINY ŚOBRźśK WIELKI 

 

 z dnia 18 listopada 2009 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

czę`ci wsi Krzanowice 

 

Na podstawie przepisu 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) oraz przepisu art. 20 

ust. 1 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, 
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Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,  

Nr 201, ”“zŁ 1237, Nr 220, ”“zŁ 1413), a takwe 
w związku z uchwaJą Rady Gminy Ś“brzeL Wielki  
Nr XXXVI/320/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.  

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzenneg“ czę`ci wsi Krzan“wice “raz uchwaJą 
Rady Gminy Ś“brzeL Wielki Nr XVIIIł118ł2008  
z dnia 27 marca 2008 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia 
d“ s”“rządzenia zmiany miejsc“weg“ planu zago-

s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ czę`ci wsi Krzano-

wice, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ”r“jektu ”lanu 
ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”o-

dar“wania ”rzestrzenneg“ Gminy Ś“brzeL Wielki 
(uchwaJa Nr XXXł205ł2009 z dnia 12 lutego 

2009 r. w sprawie uchwalenia zmian“waL i kie-

runków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ Gminy 
Ś“brzeL Wielki), uchwala się, c“ nastę”uje: 

 

ŚziaJ I 
Ustalenia ogólne 

 

§ 1.1. Rada Gminy Ś“brzeL Wielki uchwala 
zmianę miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ czę`ci wsi Krzan“wice.  

2. źaJącznikami d“ niniejszej uchwaJy są:  
1) rysunek zmiany planu w skali 1:2000, sta-

nowiący zaJącznik nr 1 d“ uchwaJy; 
2) r“zstrzygnięcie “ s”“s“bie r“z”atrzenia 

uwag do zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego, stanowiące zaJącznik  
nr 2 d“ uchwaJy; 

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, stano-

wiące zaJącznik nr 3 d“ uchwaJyŁ  
 

§ 2. Ilekr“ć w dalszych ”rze”isach uchwaJy 
jest mowa o:  

1) planie ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego,  

“ którym m“wa w § 1 ustŁ 1 niniejszej uchwaJy; 
2) ”rze”isach szczególnych ｦ nalewy ”rzez t“ 

r“zumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 

terenem, wynikające z “statecznych decyzji ad-

ministracyjnych; 

3) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
graficzny za”is ”lanu, będący zaJącznikiem gra-

ficznym, o którym m“wa w § 1 ustŁ 2 ”kt 1; 
4) terenie ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć “bszar 

ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem liczbowym i literowym; 

5) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy 
”rzez t“ r“zumieć ”rzeznaczenie wyznacz“ne d“ 
lokalizacji w danym terenie; 

6) przeznaczeniu uzu”eJniającym ｦ nalewy 
”rzez t“ r“zumieć ”rzeznaczenie inne niw ”“dsta-

wowe, dopuszczone do lokalizacji na danym tere-

nie; jeweli ustalenia szczegóJ“we ”lanu nie stano-

wią inaczej teren m“we z“stać zag“s”“dar“wany 
”rzeznaczeniem uzu”eJniającym w 60 % jeg“ 
powierzchni;  

7) urządzeniach towarzyszących ｦ nalewy 
”rzez t“ r“zumieć “biekty, urządzenia i sieci in-

frastruktury technicznej, z wyJączeniem masztów 
”rzekaunik“wych telef“nii k“mórk“wej, dr“gi 
wewnętrzne, ciągi ”iesze i r“wer“we, miejsca 
”“st“j“we, ”arkingi i garawe, “biekty i urządzenia 
maJej architektury; 

8) usJugach ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć dziaJal-

n“`ci w dziedzinach: handlu detaliczneg“ i hurto-

weg“, gastr“n“mii, rzemi“sJa, szk“lnictwa, zdro-

wia, kultury i r“zrywki, s”“rtu i rekreacji, “bsJugi 
k“munikacji (w tym stacje ”aliw, na”rawy i “bsJugi 
p“jazdów mechanicznych, bazy trans”“rt“we  
i spedycyjne), instytucji finansowych i ubezpiecze-

ni“wych, siedzib st“warzyszeL, związków, izb 
zawodowych i gospodarczych, jednostek projek-

towych i consultingowych, instytucji gospodar-

czych, `r“dków mas“wej k“munikacji i Jączn“`ci 
“raz innych, których ”“wywsze gru”y nie d“tyczą 
bez”“`redni“, a mają charakter usJugi; 

9) wskauniku zabudowy ｦ nalewy ”rzez t“ ro-

zumieć st“sunek ”“wierzchni zabud“wy “biektów 
d“ ”“wierzchni dziaJki; 

10) zieleni urządzonej ｦ nalewy ”rzez t“ rozu-

mieć zieleL t“warzyszącą “biekt“m bud“wlanym 
w postaci zieleni izolacyjnej i ozdobnej.  

 

§ 3.1. Ob“wiązującymi ustaleniami rysunku 
”lanu są:  

1) linie r“zgraniczające tereny “ równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania;  
2) “znaczenia terenów;  
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.  

2. Na terenie “”rac“wania ”lanu “b“wiązują 
ustalenia ”rze”isów szczególnych “raz innych 
“b“wiązujących decyzji, w tym stref “graniczo-

neg“ uwytk“wania, stref “chr“nnychŁ  
3Ł P“z“staJe ustalenia, niewymienione w ust. 1 

i 2, są inf“rmacyjne, sugerujące “kre`l“ne r“zwią-
zania przestrzenne i regulacyjne.  

 

ŚziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe  
 

RozdziaJ 1 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego i bez”ieczeLstwa mieszkaLców oraz 
wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznej  

 

§ 4.1. Obszary ”rzestrzeni ”ublicznej “bejmują 
tereny ulic publicznych w granicach wyznaczo-

nych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii 

zabudowy.  
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2Ł Śla “bszarów ”rzestrzeni ”ublicznej ustala się:  
1) dopuszczenie umieszczenia tablic informa-

cyjnych i reklam“wych, ”unktów inf“rmacyjnych, 
pod warunkiem:  

a) wJa`ciwej eks”“zycji “biektów bud“wlanych,  
b) zach“wania bez”ieczeLstwa pieszych i ru-

chu ”“jazdów,  
c) s”eJnienia ”rze”isów “drębnych, w tym 

techniczno ｦ budowlanych;  

2) wzdJuw linii r“zgraniczających dróg ”ublicz-

nych i ”laców ”ublicznych d“”uszcza się l“kaliza-

cję “gr“dzenia ”rzy zach“waniu nastę”ujących 
warunków:  

a) “dcinki wy“drębniających się ciągów “gro-

dzeL wzdJuw dróg ”ublicznych winny się charak-

teryz“wać jednak“wą wys“k“`cią lub wzajemnie 
d“st“s“wanymi wys“k“`ciami “gr“dzeL ”o-

szczególnych ”“sesji,  
b) maksymalna wys“k“`ć “gr“dzenia nie ”o-

winna ”rzekraczać wys“k“`ci 1,8 m.  

3. Ś“”uszcza się d“k“nywanie n“wych ”o-

dziaJów ge“dezyjnych ”“d warunkiem zapewnie-

nia d“stę”u d“ dr“gi ”ublicznej dla ”“dziel“nych 
nieruch“m“`ci “raz s”eJnienia warunków, jakim 
”“winny “d”“wiadać budynki i ich usytu“wanieŁ  

4. Śla “bsJugi k“munikacyjnej ustala się tereny 
dróg “kre`l“ne liniami r“zgraniczającymi “raz 
dr“gi wewnętrzne dopuszczone do realizacji na 

terenie inwestora.  

5. P“za wyznacz“ną na rysunku ”lanu nie-

”rzekraczalną linią zabud“wy, w tym na granicy 
dziaJki, d“”uszcza się l“kalizację ”“rtierni “raz 
”“jedynczych “biektów maJej architektury i infra-

struktury, pod warunkiem nie umieszczania tych 

elementów w ciągach k“munikacyjnych samo-

chodowych, pieszych i rowerowych.  

 

RozdziaJ 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu ukJadu komunikacyjnego  
 

§ 5. Ustala się linie r“zgraniczające ”rzestrzeL 
”ubliczną w zakresie k“munikacji (dr“gi wraz  
z urządzeniami ”“m“cniczymi) i w”r“wadza się 
ich nastę”ującą klasyfikację funkcj“nalną:  

2. Ustala się ”rzeznaczenie ”“dstaw“we tere-

nu oznaczonego na rysunku planu symbolem:  

1 KDZ ｦ tereny dróg ”ublicznych zbiorczych. 

1) Na ”rzedmi“t“wym terenie “b“wiązuje:  
a) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających ｦ 20 m,  

b) szer“k“`ć jezdni “raz elementów ”rzekr“ju 
poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg,  
c) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa; do-

”uszcza się realizację d“cel“w“ dr“gi dwujez-

dni“wej ”“ dwa ”asy ruchu na jezdnię,  
d) indywidualne bez”“`rednie wJączenia d“ 

dróg ”“ uzg“dnieniu z zarządcą dr“gi,  
e) zakaz lokalizowania miejsc postojowych.  

2) Ob“wiązuje realizacja urządzeL “chr“ny 
akustycznej w miejscach przekroczenia dopusz-

czalnych n“rm dla terenów chr“ni“nychŁ 
3) D“”uszcza się realizację sieci uzbr“jenia 

technicznego terenu pod warunkiem uzyskania 

uzg“dnienia z zarządcą dr“giŁ 
4) Ustala się “b“wiązek r“związania alterna-

tywnych dróg d“jazd“wych “bsJugujących tereny 
”rzylegJe d“ dr“gi. 

5) D“”uszcza się realizację ”rzej`ć dla migru-

jących zwierzątŁ  
3. Ustala się ”rzeznaczenie ”“dstaw“we tere-

nu oznaczonego na rysunku planu symbolem:  

1 KDL ｦ tereny dróg ”ublicznych l“kalnychŁ  
1) Na przedmiotowym terenie “b“wiązuje:  
a) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających ｦ 12 m,  

b) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa,  

c) szer“k“`ć jezdni “raz elementów ”rzekr“ju 
poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg,  
d) zakaz lokalizowania miejsc postojowych. 

2) Dopuszcza się realizację sieci uzbr“jenia 
technicznego terenu pod warunkiem uzyskania 

uzg“dnienia z zarządcą dr“giŁ  
4. Ustala się ”rzeznaczenie ”“dstaw“we tere-

nu oznaczonego na rysunku planu symbolem:  

1 KDD, 2KDD, 3KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych 
dojazdowych.  

1) Na ”rzedmi“t“wym terenie “b“wiązuje:  
a) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających ｦ mi-

nimalna 10 m, d“”uszcza się d“st“s“wanie linii 
r“zgraniczających d“ istniejąceg“ zainwest“wa-

nia,  

b) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa,  

c) minimalna szer“k“`ć jezdni 6 m. 

2) D“”uszcza się realizację sieci uzbr“jenia 
technicznego terenu pod warunkiem uzyskania 

uzg“dnieL z zarządcą dr“giŁ  
 

§ 6.1. W liniach r“zgraniczających dróg i ulic 
d“”uszcza się za zg“dą zarządcy dr“gi:  

1) urządzenie ch“dników, `ciewek r“wero-

wych, miejsc postojowych;  

2) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej; 

3) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

na warunkach “kre`l“nych w ”rze”isach szcze-

gólnych, w “”arciu “ s”“rządz“ne d“kumentacje 
techniczne uzg“dni“ne z zarządcami dróg; 

4) l“kalizację urządzeL “bsJugi k“munikacji 
zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe);  

5) ”“szerzenie linii r“zgraniczających dr“gi  
w celu w”r“wadzenia d“datk“wych elementów 
przekroju poprzecznego drogi (w tym prowadze-

nie `ciewek r“wer“wych); 
6) do czasu realizacji projektowanych odcin-

ków ulic lub ”“szerzenia d“ d“cel“wych ”arame-

trów istniejących ulic d“”uszcza się d“tychcza-

s“wy s”“sób zag“s”“dar“wania terenów, bez 
m“wliw“`ci w”r“wadzania trwaJych “biektów 
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bud“wlanych, uniem“wliwiających d“cel“wą reali-
zację ustaleL ”lanuŁ  

2. Ustala się nastę”ujące “b“wiązujące mini-

malne il“`ci miejsc ”“st“j“wych realiz“wanych 
na terenie inwestora:  

1) lokale mieszkalne ｦ 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie; 

2) biura - 1 miejsce postojowe na 50 m2 po-

wierzchni uwytk“wej; 
3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 

50 m2 ”“wierzchni uwytk“wej; 
4) restauracje, kawiarnie -1 miejsce postojowe 

na 20 m2 ”“wierzchni uwytk“wej; 
5) hotele, pensjonaty - 1 miejsce postojowe na 

5 Jówek; 
6) inna, niw ”“wywsze, zabud“wa usJug“wa ｦ 

1 miejsce ”“st“j“we na 100 m² ”“wierzchni 
uwytk“wejŁ  

 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej  

 

§ 7.1. Ustala się “gólne zasady uzbr“jenia te-

renu w infrastrukturę techniczną:  
1) D“cel“w“ ”rzyjmuje się zasadę, iw wszyst-

kie nowe liniowe elementy infrastruktury tech-

nicznej, ”“za ”rzyJączami d“ ”“szczególnych 
“biektów, ”“winny być usytu“wane ”“d ziemią 
“raz mają ”rzebiegać w liniach r“zgraniczających 
dróg i ulic, lub innych ”rzestrzeniach ”ublicznych, 
w uzg“dnieniu z zarządcami dróg “raz na tere-

nach inwest“raŁ W sytuacjach szczególnie uza-

sadni“nych względami technicznymi bądu bez”ie-

czeLstwa d“”uszcza się ”rze”r“wadzenie sieci 
”“za ukJadem ulic ”“d warunkiem zach“wania 
ustaleL ”rze”isów szczegóJ“wych “b“wiązują-
cych przy projektowaniu sieci.  

2) Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 

za“”atrzenia w cie”J“, w“dę, gaz, energię elek-

tryczną, sieć telek“munikacyjną, “d”r“wadzania 
`cieków “raz l“kalizacji urządzeL technicznych na 
terenie “bjętym ”lanem wymagają uzyskania wa-

runków technicznych “d wJa`ciwych administra-

t“rów sieciŁ  
2. W zakresie za“”atrzenia w w“dę ustala się:  
1) za“”atrzenie dla celów byt“w“ - gospodar-

czych, w tym w“dę zdatną d“ ”icia “raz dla ce-

lów ”rzeciw”“war“wych i grzewczych z istnieją-
cej sieci w“d“ciągowej; 

2) r“zbud“wę sieci na terenach n“weg“ zain-

west“wania wedJug warunków technicznych 
uzgodnionych z administratorem.  

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia 

`cieków ustala się:  
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków d“ gruntu, cieków ”“wierzchniowych 

“raz wód ”“dziemnych; 

2) realizację sieci kanalizacji z “d”r“wadze-

niem d“ gminnej “czyszczalni `cieków, lub innej 
oczyszczalni zgodnie z popisanymi umowami; 

3) wymóg ”“dczyszczania `cieków ”rzemy-

sJ“wych, ”rzed “d”r“wadzeniem d“ kanalizacji, 
zg“dnie z warunkami “kre`l“nymi ”rzez admini-

stratora sieci; 

4) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej do-

”uszcza się indywidualne lub gru”“we gr“madze-

nie i “d”r“wadzenie `cieków, zg“dnie z ”rze”i-

sami szczególnymiŁ  
4. W zakresie “d”r“wadzenia wód deszczo-

wych ustala się:  
1) d“”uszcza się realizacje kanalizacji desz-

czowej na terenie opracowania; 

2) “b“wiązek, ”rzed “d”r“wadzeniem d“ ka-

nalizacji deszczowej lub rozprowadzeniem po 

terenie inwestora, zneutralizowania substancji 

ropopochodnych lub chemicznych, w lokalnych 

urządzeniach “czyszczających; 

3) d“”uszcza się r“z”r“wadzenie wód desz-

czowych po terenie inwestora zgodnie z przepi-

sami szczególnymi; 
4) d“”uszcza się “d”r“wadzenie wód “”ado-

wych d“ cieków wód ”“wierzchni“wych, l“kalną 
siecią kanalizacyjną, na warunkach “kre`l“nych 
”rzez zarządcę ciekuŁ  

5. W zakresie za“”atrzenia w cie”J“ ustala się 
za“”atrzenie w cie”J“ w “”arciu “ indywidualne  
i gru”“we instalacje zasilane gazem, energią elek-

tryczną i innymi ”aliwami nisk“emisyjnymiŁ  
6. W zakresie zaopatrzenia w sieć telek“muni-

kacyjną ustala się r“zbud“wę kabl“wych linii te-

lekomunikacyjnych po uzgodnieniu z administra-

torem.  

7. W zakresie za“”atrzenia w energię elek-

tryczną ustala się:  
1) za“”atrzenie z istniejącej sieci elektr“ener-

getycznej; 

2) r“zbud“wę sieci elektrycznej wraz z nie-

zbędnymi urządzeniami technicznymi wedJug 
technicznych warunków ”rzyJączenia, uzg“dnio-

nych z administratorem sieci; 

3) d“”uszcza się na caJym terenie “”rac“wa-

nia lokalizacje stacji transformatorowych, wyma-

ga się za”ewnienia d“jazdu d“ istniejących i no-

worealizowanych stacji transformatorowych; 

4) przy lokalizowaniu stacji transformatoro-

wych nie “b“wiązują ustal“ne ”lanem linie zabu-

dowy,  

5) dla linii elektroenergetycznej 110 kV ustala 

się strefę “chr“nną w “dlegJ“`ci 14,5 m “d naj-

bliwszeg“ ”rzew“du linii d“ skrajnych elementów 
budynku; l“kalizacja, wzn“szenie budynków  
i innych “biektów, r“zbud“wa, ”rzebud“wa lub 
zmiana ”rzeznaczenia istniejących “biektów  
w granicach strefy wymaga uzg“dnienia z wJa-

`ciwym teren“w“ zakJadem energetycznym,  
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6) w ”rzy”adku wystą”ienia k“lizji z istnieją-
cymi urządzeniami i sieciami ”rzebud“wa urzą-
dzeL będzie “dbywać się w “”arciu “ warunki 
wydane ”rzez zarządcę sieciŁ  

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów:  
1) ustala się “b“wiązek gr“madzenia staJych 

“d”adów byt“w“ - gospodarczych do szczelnych 

”“jemników k“ntenerów zl“kaliz“wanych ”rzy 
posesjach, przy zapewnieniu ich systematyczne-

go wywozu na zorganizowane wysypiska odpa-

dów zg“dne ”rze”isami szczególnymi; 
2) “d”ady ”rzemysJ“we nalewy de”“n“wać 

zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami przyję-
tym uchwaJą Nr XXXIIIł299ł2005 Rady Gminy 
Ś“brzeL Wielki z dnia 22 grudnia 2005 r.  

w s”rawie uchwalenia ｭGminneg“ Pr“gramu 
Ochr“ny _r“d“wiskaｬŁ  

9. W zakresie za“”atrzenia w gaz ustala się:  
1) zasilanie z sieci dystrybucyjnej `rednieg“ ci-

`nienia ”“d warunkiem s”eJnienia wym“gów 

technicznych i ekonomicznych; 

2) bud“wa sieci dystrybucyjnej `rednieg“ ci-

`nienia wymaga uzyskania warunków technicz-

nych ”rzyJączenia d“ sieci gaz“wej wydanych 
”rzez d“stawcę gazuŁ  

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej  

 

§ 8.1. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziem-

nych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieru-

ch“me i nawarstwienia kultur“we ”“dlegają 
ochronie ”rawnej, i wymagają zgJ“szenia d“ 
O”“lskieg“ W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabyt-

ków w O”“lu lub administracji l“kalnejŁ Rat“wni-

cze badania arche“l“giczne ”r“wadzi się zg“dnie 
z ”rze”isami szczególnymiŁ  

2. Na terenie “b“wiązuje “chr“na, zg“dnie  
z przepisami szczególnymi, istniejąceg“ stan“wi-

ska archeologicznego, oznaczonego na rysunku 

planu: stanowisko nr 1 ｦ cmentarzysko, kultura 

Juwycka, “sada, cmentarzysk“ XI wŁ ”unkt “sad-

niczyŁ Wszelkie ”race bud“wlane w “brębie sta-

n“wiska i jeg“ w bez”“`redniej blisk“`ci nalewy 
”r“wadzić ”“d nadz“rem arche“l“gicznym ”“ 
uzyskaniu ”“zw“lenia O”“lskieg“ W“jewódzkieg“ 
K“nserwat“ra źabytków w O”“lu na ”race ”rzy 
zabytku i w jego otoczeniu.  

3. Poza terenem opracowania, w jego bezpo-

`redniej blisk“`ci, znajduje się stan“wisk“ arche-

ologiczne nr 3 ｦ “sada V “kres e”“ki brązuŁ Prace 
bud“wlane ”r“wadz“ne w bez”“`redniej blisk“`ci 
istniejąceg“ stan“wiska arche“l“gicznych nalewy 
”r“wadzić ”“d nadz“rem arche“l“gicznym ”“ 
uzyskaniu pozwolenia OWKZ na prace przy za-

bytku i w jego otoczeniu.  

RozdziaJ 5 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody oraz 
s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów 
”odlegających ochronie na ”odstawie odrębnych 
”rze”isów  

 

§ 9.1. Na “bszarze ”lanu “b“wiązują, wynika-

jące z ”rze”isów “drębnych, “graniczenia d“ty-

czące uwytk“wania gruntów na “bszarze wys“kiej 
“chr“ny GJówneg“ źbi“rnika Wód P“dziemnych 
nr 335: Krapkowice ｦ Strzelce Opolskie.  

2. Na “bszarze najwywszej “chr“ny GJówneg“ 
źbi“rnika Wód P“dziemnych nr 333: O”“le ｦ 

źawadzkie “b“wiązują “graniczenia d“tyczące 
uwytk“wania gruntów wynikające z ”rze”isów 
“drębnychŁ  

 

§ 10. Uciąwliw“`ć ”r“wadz“nej dziaJaln“`ci 
”r“dukcyjnej w zakresie emisji haJasu, wibracji, 
zanieczyszczeL ”“wietrza, substancji zJ“w“nnych 
“raz niej“nizująceg“ ”r“mieni“wania elektr“ma-

gnetyczneg“, nie m“we ”“w“d“wać ”rzekr“cze-

nia d“”uszczalnych ”rze”isami ”rawa standardów 
na granicy wJasn“`ci terenu na jakim jest l“kali-
zowana.  

 

§ 11. W obszarze opracowania planu obowią-
zuje za”ewnienie warunków um“wliwiających 
”r“wadzenie akcji rat“wniczych ”rzeciw”“waro-

wych, ”“”rzez za”ewnienie za“”atrzenia w w“dę 
d“ celów ”rzeciw”“war“wych “raz dróg ”rzeciw-

”“war“wych, zg“dnie ”rze”isami szczególnymiŁ  
 

RozdziaJ 6 

źasady i warunki ”odziaJu terenów na dziaJki 
budowlane  

 

§ 12.1. Ustala się minimalne ”“wierzchnie 
nowo wydzielanych dziaJek bud“wlanych:  

1) w zabud“wie usJug“wej, “znacz“nej sym-

bolem U :1000 m2;  

2) w zabudowie mieszkaniowo ｦ usJug“wej, 
oznaczonej symbolem MN/U; 600 m2;  

3) w zabud“wie usJug“wej: tereny zabud“wy 
usJug“wej i usJug k“mercyjnych z d“”uszczeniem 
obiektów handl“wych “ ”“wierzchni s”rzedawy 
”“wywej 2000 m2, oznaczonej symbolem U/UC: 

3000 m2.  

2. P“d urządzenia infrastruktury technicznej 
“raz w celu wytyczenia dróg, ciągów ”ieszych, 
r“wer“wych, miejsc ”“st“j“wych d“”uszcza się 
wydzielenie dziaJek “ wielk“`ciach i na warun-

kach wynikających z ”rze”isów “drębnychŁ  
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RozdziaJ 7 

Przeznaczenie i zasady, wskauniki zagos”oda-

rowania terenów  
 

§ 13.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

1MNU, 2 MNU ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabu-

dowy mieszkaniowo ｦ usJug“wej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: dr“gi d“jaz-

d“we i wewnętrzne, sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej; 

3) usJugi nalewy realiz“wać jak“ t“warzyszące 
zabudowie mieszkaniowej w formie lokali wbu-

dowanych, dobudowanych lub wolnost“jących; 
4) ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:  

a) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 3 k“n-

dygnacje nadziemne, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
nie więcej niw 12 m “d ”“zi“mu terenu d“ szczy-

tu kalenicy lub najwywszeg“ elementu k“nstruk-

cyjnego obiektu,  

b) maksymalny wskaunik zabud“wy: 50 % 
”“wierzchni dziaJek,  

c) minimalny wskaunik terenu bi“l“gicznie 
czynneg“: 30 % ”“wierzchni dziaJek,  

d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-

kach “d 30 d“ 50°, dla m“derniz“wanych, r“zbu-

dowywanych lub n“w“ bud“wanych “biektów 
usJug“wych d“”uszcza się dachy ”Jaskie,  

e) ustala się ukJad kalenicy dachu budynków 
”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“ ”r“st“”adJy d“ “si 
drogi oznaczonej symbolem 1KDL,  

f) budynki przeznaczenia podstawowego w za-

bud“wie bliuniaczej lub w“ln“st“jącej,  
g) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii roz-

graniczającej dr“gi 1KŚL ｦ 8 m oraz 6 m od linii 

r“zgraniczającej dr“gi “znacz“nej symb“lem 
1KDD,  

h) ustala się “b“wiązek za”ewnienia na terenie 
miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów ”rzebywają-
cych czas“w“ lub “kres“w“, zg“dnie z § 6 ustŁ 2,  

i) d“”uszcza się w”r“wadzanie elementów  
i instalacji reklam“wych, nie wywszych niw 12 m; 

5) zakazuje się l“kaliz“wania:  
a) stacji paliw,  

b) ”rzedsięwzięć m“gących znacząc“ “ddzia-

Jywać na `r“d“wisk“, wymagających s”“rządze-

nia ra”“rtu zg“dnie z ”rze”isami szczególnymi, za 
wyjątkiem sieci, “biektów i urządzeL infrastruktu-

ry technicznej.  

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 3MNU, 

4 MNU ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabu-

dowy mieszkaniowo ｦ usJug“wej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: dr“gi d“jaz-

d“we i wewnętrzne, sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej; 

3) usJugi nalewy realiz“wać jak“ t“warzyszące 
zabudowie mieszkaniowej w formie lokali wbu-

dowanych, d“bud“wanych lub w“ln“st“jących; 
4) ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:  

a) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 3 k“n-

dygnacje nadziemne, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
nie więcej niw 12 m “d ”“zi“mu terenu d“ szczy-

tu kalenicy lub najwywszeg“ elementu k“nstruk-

cyjnego obiektu,  

b) maksymalny wskaunik zabud“wy: 50 % 
”“wierzchni dziaJek,  

c) minimalny wskaunik terenu bi“l“gicznie 
czynneg“: 30 % ”“wierzchni dziaJek,  

d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-

kach “d 30 d“ 50°, dla m“derniz“wanych, r“zbu-

dowywanych lub nowo bud“wanych “biektów 
usJug“wych d“”uszcza się dachy ”Jaskie,  

e) ustala się ukJad kalenicy dachu budynków 
”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“ ”r“st“”adJy d“ “si 
drogi oznaczonej symbolem 1KDL,  

f) budynki przeznaczenia podstawowego  

w zabudowie bliuniaczej lub w“ln“st“jącej, 
g) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii roz-

graniczającej dr“gi 1KŚL ｦ 6 m oraz 6 m od linii 

r“zgraniczającej dr“gi “znacz“nej symb“lem 
3KDD,  

h) ustala się “b“wiązek za”ewnienia na terenie 
miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów ”rzebywają-
cych czas“w“ lub “kres“w“, zg“dnie z § 6 ustŁ 2,  

i) d“”uszcza się w”r“wadzanie elementów  
i instalacji reklam“wych, nie wywszych niw 12 m;  

5) zakazuje się l“kaliz“wania:  
a) stacji paliw,  

b) ”rzedsięwzięć m“gących znacząc“ “ddzia-

Jywać na `r“d“wisk“, wymagających s”“rządze-

nia ra”“rtu zg“dnie z ”rze”isami szczególnymi, za 
wyjątkiem sieci, “biektów i urządzeL infrastruktu-

ry technicznej,  

6) tereny stan“wią czę`ć skJad“wą dziaJek 
bud“wlanych Jącznie z terenami ”“za granicami 
”lanu, d“”uszcza się wydzielanie dziaJek budow-

lanych Jącznie z terenami ”“za teren “”rac“wania 
planu.  

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U, 2 U 

ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabu-

d“wy usJug“wej; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) dr“gi d“jazd“we i wewnętrzne, sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej,  

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:  

a) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 3 k“n-

dygnacje nadziemne, w tym ”“ddasze uwytk“we,  
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nie więcej niw 12 m “d poziomu terenu do szczy-

tu kalenicy lub najwywszeg“ elementu k“nstruk-

cyjnego obiektu,  

b) maksymalna wskaunik zabud“wy: 60 % 
”“wierzchni dziaJek,  

c) minimalny wskaunik terenu bi“l“gicznie 
czynneg“: 20 % ”“wierzchni dziaJek,  

d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-

kach d“ 50° lub dachy ”Jaskie,  
e) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii roz-

graniczającej dr“gi 1KŚź ｦ 8 m oraz 6 m od linii 

r“zgraniczającej dr“gi “znacz“nej symb“lem 
2KDD i 1KDL,  

f) ustala się “b“wiązek za”ewnienia na terenie 
miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów ”rzebywają-
cych czas“w“ lub “kres“w“, zg“dnie z § 6 ustŁ 2,  

g) d“”uszcza się w”r“wadzanie elementów  
i instalacji reklam“wych, nie wywszych niw 12 m;  

4) ustala się “bsJugę k“munikacyjną terenu 
”“”rzez ukJad dróg wewnętrznych i dojazdowych, 

do drogi oznaczonej symbolem 1 KDL i 1KDZ.  

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U/UC 

ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabu-

d“wy usJug“wej i usJug k“mercyjnych z d“”usz-

czeniem “biektów handl“wych “ ”“wierzchni 
s”rzedawy ”“wywej 2000 m2; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: dr“gi d“jaz-

d“we i wewnętrzne, sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej; 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:  

a) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 3 k“n-

dygnacje nadziemne, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
nie więcej niw 16 m “d ”“zi“mu terenu d“ szczy-

tu kalenicy lub najwywszeg“ elementu k“nstruk-

cyjnego obiektu,  

b) maksymalna wskaunik zabud“wy: 60 % 
”“wierzchni dziaJek,  

c) minimalny wskaunik terenu bi“l“gicznie 
czynnego: 20 % powierzchni dziaJek,  

d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spad-

kach do 50° lub dachy jednospadowe,  

e) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii roz-

graniczającej dr“gi 1KŚź ｦ 8 m,  

f) ustala się “b“wiązek za”ewnienia na terenie 
miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów ”rzebywają-
cych czas“w“ lub “kres“w“, zg“dnie z § 6 ustŁ 2,  

g) d“”uszcza się w”r“wadzanie elementów  
i instalacji reklam“wych, nie wywszych niw 12 m,  

h) zakazuje się l“kaliz“wania n“wych budyn-

ków mieszkalnych;  

4) ustala się “bsJugę k“munikacyjną terenu 
poprzez ukJad dróg wewnętrznych i d“jazd“wych, 
od drogi oznaczonej symbolem 1 KDL.  

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZI, 2 ZI 

ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 

izolacyjnej; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: dr“gi ”ubliczne 
i wewnętrzne, sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej;  

3) ustala się zakaz zabud“wy terenu za wyjąt-

kiem “biektów i urządzeL ”rzeznaczenia uzu”eJ-
niająceg“; 

4) d“”uszcza się:  
a) ”“szerzenie “ teren lub jeg“ czę`ć sąsied-

niej drogi,  

b) przeznaczenie terenu na polepszenie warun-

ków dziaJek sąsiednich, z zach“waniem ustal“ne-

go zakazu zabudowy.  

 

RozdziaJ 8 

Jednorazowa o”Jata z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci  

 

§ 14. Ustala się jedn“raz“wą “”Jatę z tytuJu 
wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci ｦ zgodnie  

z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”“zŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) ｦ w wyso-

k“`ci 30 % dla terenów “znacz“nych symb“lem 
U, U/UC, MNU.  

 

ŚziaJ III 
Ustalenia koLcowe  
 

§ 15. Tracą m“c ustalenia miejsc“weg“ ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Krzanowi-

ce, ”rzyjęteg“ uchwaJą Nr XXIIIł271ł2001 Rady 
Gminy Ś“brzeL Wielki z dnia 1 luteg“ 2001 rŁ  
w granicach terenu “bjęteg“ niniejszą uchwaJąŁ  

 

§ 16. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Wój-

t“wi Gminy Ś“brzeL WielkiŁ  
 

§ 17. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
30 dni “d daty jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzę-
d“wym W“jewództwa O”“lskieg“Ł 

 

Przew“dniczący Rady Gminy  

Ś“brzeL Wielki 
Norbert SJabik 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIX/284/2009 

Rady Gminy Ś“brzeL Wielki 
z dnia 18 listopada 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”rawie roz”atrzeniu uwag 
do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania ”rzestrzennego dla terenów usJugo-

wych wsi Krzanowice  

 

W związku z artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 

zmŁ), stwierdza się, we d“ ”r“jektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czę`ci wsi Krzan“wice nie z“staJy zJ“w“ne uwagi, 
brak jest podstaw do rozstrzygania w przedmio-

towej sprawie.  

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIX/284/2009 

Rady Gminy Ś“brzeL Wielki 
z dnia 18 listopada 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktu-

ry technicznej nalewącej do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz zasadach ich finansowania  

 

R“zstrzygnięcia d“k“nan“ na ”“dstawie  
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

neg“ czę`ci wsi Krzan“wice ”rzewiduje realizację 
infrastruktury technicznej “bciąwającej w czę`ci 
budwet gminy i inwest“rów ”rywatnychŁ Realiza-

cja infrastruktury technicznej nalewącej d“ zadaL 
wJasnych gminy “dbywać się będzie ze `r“dków 
wJasnych gminy (z wyk“rzystaniem ”“zyskiwa-

nych “”Jat adiacenckich) “raz wszelkich `r“dków 
”“m“c“wych, funduszy unijnych z m“wliw“`cią 
partycypacji innych jednostek organizacyjnych.  
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UCHWAIA NR XXXIIłń78/09 

 RADY GMINY DOMASZOWICE 

 

 z dnia 1 grudnia 2009 r. 

  
w s”rawie ”rzyjęcia regulaminu ”rzyznawania nagród i wyrównieL Wójta Gminy Śomaszowice  

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczo`ci artystycznej, u”owszechniania i ochrony kultury 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
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, Nr 52, poz. 420) 

“raz artŁ 1 ustŁ 4 ustawy z dnia 25 ”audziernika 
1991 rŁ “ “rganiz“waniu i ”r“wadzeniu dziaJalno-

`ci kulturalnej (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 13, ”“zŁ 123; 
z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 

874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081;  

z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598;  

z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; 

z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i z 2009 r. Nr 62, 

poz. 504), Rada Gminy w Domaszowicach po-

stanawia: 

 

§ 1Ł Przyjąć regulamin ”rzyznawania nagród  
i wyrównieL Wójta Gminy Ś“masz“wice za wy-

bitne “siągnięcia w dziedzinie twórcz“`ci arty-

stycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 

który stan“wiący zaJącznik d“ niniejszej uchwaJyŁ 
 

§ 2Ł Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Wójto-

wi Gminy. 

 

§ 3Ł UchwaJa wch“dzi w wycie w terminie  
14 dni od dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzędo-

wym W“jewództwa O”“lskieg“Ł 
 

Przew“dniczący Rady 

Jan Nowak 

 


