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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr XIV/96/11 

Rady Miejskiej w Ole`nie 

z dnia 25 ”audziernika 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla terenów ”oJowonych  

w Starym Ole`nie w rejonie ulicy Kluczborskiej. 

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag 

wniesionych do projektu planu podczas wyJowenia 

do publicznego wglądu, Rada Miejska w Ole`nie 

nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze ”óuniejszymi zmia-

nami). 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr XIV/96/11 

Rady Miejskiej w Ole`nie 

z dnia 25 ”audziernika 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

zapisanych w miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego dla terenów ”oJowonych  

w Starym Ole`nie w rejonie ulicy Kluczborskiej, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad 

ich finansowania. 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w tre-

`ci uchwaJy, nie przewiduje się finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nalewących do zadaL wJasnych gminy. 
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UCHWAIA NR XII/120/11 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

 z dnia 24 ”audziernika 2011 r. 

  
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla wsi Szczedrzyk i Pustków (czę`ć obrębu Szczedrzyk oraz czę`ć obrębu Schodnia) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óun. zm.) 

oraz art. 3 ust. 1 i 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 ”óun. zm.), w nawiązaniu do UchwaJy 

Nr XLV/424/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 

31 maja 2010 roku w sprawie ”rzystą”ienia do 

s”orządzenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk  

i Pustków (czę`ć obrębu Szczedrzyk oraz czę`ć 

obrębu Schodnia) oraz UchwaJy Nr VI/56/11 Rady 

Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r.  

w sprawie zmiany granic obszaru opracowania  

w zaJączniku graficznym do UchwaJy Nr XLV/ 

424/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 maja 

2010 r. w sprawie ”rzystą”ienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (czę`ć 

obrębu Szczedrzyk oraz czę`ć obrębu Schodnia)  

i po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium 

uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ozimek uchwalonego 

uchwaJą Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku  

z dnia 20 grudnia 2006 r., na wniosek Burmi-

strza, Rada Miejska w Ozimku uchwala: 

zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków 
(czę`ć obrębu Szczedrzyk oraz czę`ć obrębu 
Schodnia) 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne planu 

§ 1.1. Plan obejmuje cztery obszary o Jącznej 
powierzchni 2,56 ha. 

2. Granicę opracowania planu wyznaczają: 
1) dla obszaru pierwszego: granice dziaJki Nr 497; 

2) dla obszaru drugiego: ”óJnocne granice dzia-

Jek Nr 92/2, 92/1, 93/2, zachodnia granica dziaJki 
Nr 93/2, wschodnia granica dziaJki Nr 92/2 i ”oJu-

dniowe granice dziaJek Nr 93/2, 93/3 i 92/2; 

3) dla obszaru trzeciego: ”óJnocna granica 

dziaJki Nr 470/3, wschodnie granice dziaJek  

Nr 470/3, 470/1 i 478/7, ”oJudniowe granice 

dziaJek Nr 478/4, 478/8, 478/7, zachodnia grani-

ca dziaJki Nr 478/4 i jej ”rzedJuwenie w kierunku 

”óJnocnym przez dziaJkę Nr 470/3; 

4) dla obszaru czwartego: granice dziaJki Nr 213. 

 

§ 2.1. Ustalenia planu zawarte są w formie: 

1) tekstowej ｦ niniejszej uchwaJy zawierającej 
ustalenia okre`lone w § 3; 
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2) graficznej, którą jest Rysunek Planu ｦ spo-

rządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 

1:1000 stanowiący zaJącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwaJy i będący jej integralną czę`cią. 
2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są 

równiew kolejne zaJączniki zawierające: 
1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu planu ｦ zaJącznik Nr 2; 

2) rozstrzygniecie Rady Miejskiej o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej nalewących do zadaL 

wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

ｦ zaJącznik Nr 3. 

 

§ 3.1. Przedmiotem ustaleL planu jest okre`lenie: 
1) przeznaczenia terenu, ”arametrów i wskau-

ników ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenów oraz zasad ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego ｦ rozdziaJ 2; 

2) zasad ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ rozdziaJ 3; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ｦ roz-

dziaJ 4; 

4) granic i s”osobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych ”rze”isów ｦ roz-

dziaJ 5; 

5) szczegóJowych zasad i warunków scalania  

i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych planem miej-

scowym ｦ rozdziaJ 6; 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeL w ich uwytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy ｦ rozdziaJ 7; 

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej ｦ rozdziaJ 8; 

8) stawek procentowych dla nieruchomo`ci, 
których warto`ć wzrasta w związku z uchwale-

niem planu ｦ rozdziaJ 9; 

9) ustaleL koLcowych ｦ rozdziaJ 10. 

2. Na obszarze objętym planem nie wystę”ują 

”rzesJanki do okre`lenia: 
1) wymagaL dotyczących ksztaJtowania prze-

strzeni publicznych; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
3) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji 

stąd tew nie ustala się wymagaL w tym zakre-

sie. 

 

§ 4.1. Na Rysunku Planu Nr 1 obowiązują na-

stę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) granica obszaru objętego planem miejsco-

wym; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

3) obowiązujące linie zabudowy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granica strefy ochrony konserwatorskiej za-

bytkowego ukJadu ruralistycznego; 

6) granica strefy sanitarnej 150 m od terenu 

cmentarza; 

7) symbole literowe okre`lające przeznaczenie 

terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:  
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej,  

RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospo-

darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  

ZL - tereny lasów. 
2. Na Rysunku Planu Nr 1 wystę”ują równiew 

oznaczenia dodatkowe ｦ informacyjne: 

1) granica administracyjna gm. Ozimek; 

2) napowietrzna sieć elektroenergetyczna wraz 

ze strefą techniczną; 
3) hydroizobaty; 

4) zasięg powodzi z lipca 1997 r.; 

5) istniejące i projektowane sieci infrastruktury 

technicznej. 

 

§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) budynku typu bungalow ｦ nalewy przez to 

rozumieć niepodpiwniczony jednokondygnacyjny 

budynek mieszkalny bez poddasza uwytkowego 

lub strychu, z dachem o kącie nachylenia nie 

”rzekraczającym 20 stopni; 

2) dziaJce budowlanej ｦ nalewy przez to rozu-

mieć definicję zawartą w ustawie z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

3) dziaJalno`ci nieuciąwliwej, usJudze nieuciąw-
liwej ｦ jest to taki s”osób zagospodarowania, 

uwytkowania i gospodarowania obiektami i tere-

nami, który nie wykracza poza ramy uzyskanych 

”ozwoleL i nie powoduje przekroczenia standar-

dów jako`ci `rodowiska okre`lonych w przepi-

sach odrębnych, a której ewentualna uciąwliwo`ć 

ogranicza się do granicy dziaJki budowlanej lub 

granicy terenu do którego inwestor posiada tytuJ 
prawny; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 

przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na 

którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 

budowli nadziemnych nie będących liniami prze-

syJowymi, sieciami uzbrojenia technicznego tere-

nu i infrastrukturą telekomunikacyjną w rozumie-

niu ustawy z dnia 16 lipca 2002 r. Prawo tele-

komunikacyjne; 

5) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy przez 

to rozumieć linię, wzdJuw której nalewy sytuować 

budynki o funkcji podstawowej terenu; 

6) planie ｦ nalewy przez to rozumieć ustalenia 

planu zawarte w tek`cie i na rysunku planu zgod-

nie z § 3 i § 4, dotyczące terenów o których 

mowa w § 1; 

7) przeznaczeniu podstawowym ｦ jest to 

przeznaczenie terenu, które ”rzewawa powierzch-

niowo i funkcjonalnie na dziaJce budowlanej lub 
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na terenie do którego inwestor posiada tytuJ 
prawny; 

8) przeznaczeniu uzu”eJniającym, funkcji uzu-

”eJniającej ｦ nalewy przez to rozumieć przezna-

czenie terenu inne niw podstawowe, które uzupeJ-
nia przeznaczenie podstawowe lub mowe z nim 

ws”óJistnieć na warunkach okre`lonych w planie; 

9) przepisach odrębnych ｦ nalewy przez to ro-

zumieć odpowiednie przepisy obowiązujących 

ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi; 

10) powierzchni wewnętrznej budynku ｦ nale-

wy przez to rozumieć definicję zawartą w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-

nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny od”owiadać budynki i ich usytu-

owanie; 

11) powierzchni zabudowy ｦ nalewy przez to 

rozumieć ”owierzchnię kondygnacji parterowej 

budynku lub sumę powierzchni ”arterów wszyst-

kich budynków znajdujących się na okre`lonej 
dziaJce lub terenie, liczoną w zewnętrznym obry-

sie budynku; 

12) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｦ 

nalewy przez to rozumieć definicję zawartą  

w Roz”orządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; 

13) rysunku planu ｦ nalewy przez to rozumieć 

ustalenia planu zawarte w formie graficznej; 

14) strefach technicznych - nalewy przez to ro-

zumieć tereny ”rzylegające do urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej, sJuwące zapewnieniu 

bez”ieczeLstwa ich uwytkowania oraz dostę”owi 
do nich w celu biewącej konserwacji; 

15) terenie ｦ nalewy przez to rozumieć obszar 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczony symbolem literowym okre`la-

jącym jego przeznaczenie; 

16) zabudowie usJugowej ｦ nalewy przez to ro-

zumieć budynki usJug (w tym sportu i rekreacji), 

rzemiosJa oraz handlu. 

2. PozostaJe okre`lenia uwyte w ustaleniach 

planu nalewy rozumieć zgodnie z definicjami za-

wartymi w obowiązujących przepisach odręb-

nych. 

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenu, parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenów oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 

przestrzennego 

§ 6.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1MN ustala się przeznaczenie 

podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jedno-

rodzinną z nieuciąwliwymi usJugami jako funkcją 

uzu”eJniającą. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala 

się: 
1) mowliwo`ć przebudowy, rozbudowy, odbu-

dowy i nadbudowy istniejącej zabudowy mieszka-

niowej, usJugowej i gospodarczej z zachowaniem 

standardów okre`lonych w niniejszym paragrafie; 

2) realizację nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną i drogami; 

3) lokalizację usJug i rzemiosJa jako usJug 

wbudowanych w budynek mieszkalny, których 

uciąwliwo`ć ograniczy się do granicy dziaJki; 
4) dojazdy z drogi publicznej do dziaJek bu-

dowlanych oraz do budynków i urządzeL z nimi 

związanych w drugiej linii zabudowy o szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających 5,0 m i minimalnej 

szeroko`ci jezdni 3,5 m; 

5) budynki mieszkalne i mieszkalno - usJugowe 

wolnostojące i bliuniacze o maksymalnej wysoko-

`ci 10,0 m; 

6) dachy budynków mieszkalnych, mieszkalno 

ｦ usJugowych dwuspadowe lub wielo”oJaciowe  

o kącie nachylenia 30 do 45 stopni, kryte 

wszystkimi rodzajami dachówek za wyjątkiem 

dachówki bitumicznej; 

7) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJki budowlanej - maksymalnie 0,30; 

8) minimalny udziaJ powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej w powierzchni dziaJki budowlanej  

ｦ 60%; 

9) budynki gospodarcze i garawe wolnostojące 

lub jako ”rzybudówki o wysoko`ci nie większej 
niw 5 m, swą formą architektoniczną, geometrią 

dachu, kolorystyką i uwytymi materiaJami elewa-

cyjnymi winny nawiązywać do budynku miesz-

kalnego lub mieszkalno ｦ usJugowego; 
10) zapewnienie staJych miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych w granicach dziaJki 
w ilo`ci minimum 2 stanowiska; 

11) w przypadku lokalizacji usJug wymagane 

jest wydzielenie dodatkowych miejsc postojo-

wych wedJug wskaunika: 3 miejsca postojowe na 

100 m2 powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce postojowe; 

12) dla oznaczonych na rysunku planu obo-

wiązujących linii zabudowy ustala się odlegJo`ci 
sytuowania obiektów budowlanych od linii roz-

graniczającej tereny o równym przeznaczeniu  

ｦ 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

13) w przypadku braku graficznego wyzna-

czenia na rysunku planu linii zabudowy: 

a) od strony drogi publicznej obowiązują  

w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych, 

b) od strony drogi wewnętrznej ustala się mi-

nimalną odlegJo`ć usytuowania budynków od linii 

rozgraniczającej tereny zabudowy mieszkaniowej  

i dróg wewnętrznych na 4,0 m; 
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14) jeweli obowiązujące linie zabudowy nie są 

”rosto”adJe do bocznych granic dziaJki, wówczas 

traktować je nalewy jako linię styczną do jednego 

z narowników budynku z zachowaniem równole-

gJo`ci co najmniej jednej `ciany do granicy dziaJki; 
15) lokalizację infrastruktury telekomunikacyj-

nej wyJącznie o nieznacznym oddziaJywaniu. 
3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala 

się zakaz: 

1) lokalizacji budynków typu bungalow; 

2) lokalizacji nowych budynków przeznaczonych 

do chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich; 

3) przerywania ciągJo`ci systemu melioracji  

i drenawu; 
4) budowy ogrodzeL z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych (”rzęsJa), blach i muru peJ-
nego; 

5) stosowania jako materiaJów elewacyjnych 

wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy 

falistej, trapezowej i innych blach; 

6) wynoszenia pierwszej kondygnacji nad-

ziemnej budynku ”owywej 1,1 m licząc od pozio-

mu terenu. 

4. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopusz-

cza się: 
1) lokalizację obiektów i urządzeL rekreacyjno 

ｦ sportowych oraz usJug z zakresu agroturystyki; 

2) przy nadbudowie o poddasze uwytkowe ist-

niejących dwukondygnacyjnych budynków miesz-

kalnych oraz przebudowie jednokondygnacyjnych 

budynków gospodarczych i garawy, o ile wiąwe się 

to ze zmianą konstrukcji dachu wg standardów 

okre`lonych w niniejszym paragrafie ｦ jeweli pro-

jektowana wysoko`ć budynku przekracza warto`ć 

okre`loną w ust. 2 pkt 5 i pkt 9, wówczas para-

metr wysoko`ci nie obowiązuje; 
3) umieszczanie na obiektach reklam w formie 

neonów lub szyldów; 
4) prowadzenie robót przy przebudowie i pod-

wywszaniu standardu uwytkowego istniejących 

obiektów w granicy dziaJki. 
5. Oznaczone na rysunku planu obowiązujące 

linie zabudowy nie dotyczą istniejących budyn-

ków, obiektów i urządzeL infrastruktury technicz-

nej i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

6. Dla budynków lokalizowanych na terenach 

”rzylegJych do terenów le`nych i oznaczonych na 

rysunku planu symbolami 1MN obowiązuje mini-

malna odlegJo`ć od granicy lasu okre`lona zgod-

nie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. 

 

§ 7.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1RM do 4RM ustala się prze-

znaczenie pod zabudowę zagrodową. 
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się: 
1) mowliwo`ć przebudowy, rozbudowy, odbu-

dowy i nadbudowy istniejącej zabudowy z za-

chowaniem standardów okre`lonych w niniej-

szym paragrafie; 

2) realizację nowej zabudowy zagrodowej 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dro-

gami do obsJugi tej zabudowy z zastrzeweniem 

ustaleL zawartych w § 14; 

3) budynki mieszkalne wolnostojące o maksy-

malnej wysoko`ci 10,0 m; 

4) budynki gospodarcze i inwentarskie o mak-

symalnej wysoko`ci 10,0 m; 

5) dachy budynków dwu - lub wielo”oJaciowe 

o kącie nachylenia 20 do 45 stopni, kryte wszyst-

kimi rodzajami dachówek i blacho dachówką; 
6) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJki lub terenu - maksymalnie 0,40; 

7) minimalny udziaJ powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej w powierzchni dziaJki budowlanej  

ｦ 40%; 

8) ograniczenie wielko`ci hodowli i chowu 

zwierząt gospodarskich do 5DJP, za wyjątkiem 

istniejących hodowli; 

9) na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1RM ustala się minimalną odlegJo`ć 

usytuowania obiektów budowlanych na 100 m 

od linii brzegowej Jeziora Turawa, za wyjątkiem 

zabudowy związanej z prowadzeniem racjonalnej 

gospodarki rolnej, le`nej lub rybackiej; 

10) dla oznaczonych na rysunku planu nie-

przekraczalnych linii zabudowy ustala się mini-

malne odlegJo`ci usytuowania obiektów budow-

lanych od linii rozgraniczającej tereny o równym 

przeznaczeniu ｦ 10,0 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

11) dla oznaczonych na rysunku planu nie-

przekraczalnych linii zabudowy ustala się mini-

malną odlegJo`ć usytuowania obiektów budowla-

nych od krawędzi jezdni (ulica Opolska) na 8,0 m; 

12) przy lokalizacji obiektów budowlanych na 

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

1RM w odlegJo`ci mniejszej niw 50 m od podsta-

wy waJu obowiązują przepisy ustawy z dnia  

18 lipca 2001 r. Prawo wodne; 

13) w przypadku braku graficznego wyzna-

czenia na rysunku planu linii zabudowy od strony 

drogi publicznej obowiązują w tym zakresie prze-

pisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych; 

14) przy lokalizacji i projektowaniu nowej za-

budowy nalewy uwzględnić wystę”owanie strefy 

”Jytkiego zalegania pierwszego poziomu wód 

gruntowych oznaczonej graficznie na rysunku 

planu (hydroizobaty 1 i 2 m); 

15) lokalizację infrastruktury telekomunikacyj-

nej wyJącznie o nieznacznym oddziaJywaniu. 
3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się zakaz: 

1) przerywania ciągJo`ci systemu melioracji  

i drenawu; 
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2) budowy ogrodzeL z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych (”rzęsJa), blach i muru peJ-
nego; 

3) stosowania jako materiaJów elewacyjnych 

wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy 

falistej, trapezowej i innych blach. 

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do-

puszcza się: 
1) krycie dachów wiat wszystkimi materiaJami; 
2) lokalizację obiektów i urządzeL rekreacyjno ｦ 

sportowych oraz usJug z zakresu agroturystyki; 

3) lokalizację budowli związanych z prowa-

dzeniem gospodarstwa rolnego; 

4) lokalizację urządzeL wodnych; 

5) realizację sieci i urządzeL infrastruktury 

technicznej, w tym napowietrznych i kablowych 

linii elektroenergetycznych oraz kubaturowych 

stacji transformatorowych, dróg dojazdowych, 

urządzonych ciągów pieszych, ”arkingów i garawy 

niezbędnych dla obsJugi terenu i zabudowy. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4RM dopuszcza się: 
1) lokalizację samodzielnej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej o ustaleniach i parame-

trach okre`lonych w § 6 ust. 2 pkt 2, pkt 3,  

pkt 5 do 11, z zastrzeweniem ust. 3 pkt 1; 

2) lokalizację obiektów usJugowych samo-

dzielnych lub jako przybudowanych do budynku 

mieszkalnego, których uciąwliwo`ć ograniczy się 

do granicy dziaJki i których powierzchnia we-

wnętrzna nie mowe ”rzekraczać 50% powierzchni 

wewnętrznej budynków o funkcji podstawowej 

zlokalizowanych na tej samej dziaJce budowlanej. 

6. Oznaczone na rysunku planu i okre`lone  

w tek`cie w ust. 2, pkt 10 i pkt 11 obowiązujące 

i nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą 

istniejących budynków, obiektów i urządzeL in-

frastruktury technicznej i infrastruktury telekomu-

nikacyjnej. 

 

§ 8.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1ZL ustala się przeznaczenie pod lasy. 

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 zasady 

zagospodarowania i ochrony nalewy ”rowadzić 

wedJug uproszczonego planu urządzenia lasu 

zgodnie z ustawą z dnia 28 wrze`nia 1991 r.  

o lasach. 

 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego 

§ 9.1. Na obszarze objętym planem ustala się 

zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco i potencjalnie znacząco oddziaJywać na 

`rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 ”audzier-

nika 2008 r. o udostę”nianiu informacji o `rodowi-

sku i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa  

w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywa-

nia na `rodowisko, z zastrzeweniem ust. 2 i ust. 4. 

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się 

realizację inwestycji celu publicznego z zakresu 

infrastruktury technicznej i drogowej, Jączno`ci 
publicznej i sygnalizacji, urządzeL przeciwpowo-

dziowych oraz rozbudowę i modernizację istnieją-
cych. 

3. źasięg oddziaJywania na `rodowisko dziaJal-

no`ci usJugowej, handlowej lub rzemie`lniczej pro-

wadzonej na terenach MN i RM nie mowe przekra-

czać granicy terenu lub nieruchomo`ci, do której 
”rowadzący dziaJalno`ć posiada tytuJ prawny. 

4. Na obszarze objętym planem ustala się za-

kaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich po-

wywej 5 DJP, za wyjątkiem istniejących hodowli 

dla których dopuszcza się realizację ”rzedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaJywać na 

`rodowisko oraz terenów zabudowy zagrodowej 

o których mowa w § 7 dla których przy realizacji 

nowych obiektów ogranicza się wielko`ć chowu 

lub hodowli zwierząt do 40 DJP. 

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, na 

terenach inwestycji budowlanych ustala się obo-

wiązek zdejmowania humusu i wykorzystania go 

w biologicznie czynnej czę`ci dziaJek budowla-

nych lub do rekultywacji innych terenów zdegra-

dowanych. 

6. W zakresie ochrony powietrza ustala się 

obowiązek ochrony powietrza ”olegający na za-

pobieganiu powstawania i ograniczaniu wprowa-

dzanych do powietrza substancji zgodnie z prze-

pisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony `rodowiska oraz zaleca się wykorzysty-

wanie do celów grzewczych i związanych z pro-

dukcją ｦ paliw ekologicznych (np. energii elek-

trycznej, gazu, oleju o”aJowego). 
7. W zakresie ochrony wód podziemnych usta-

la się: 
1) zakaz odprowadzania `cieków bez”o`rednio 

do gruntu i wód powierzchniowych oraz nakaz 

odprowadzania `cieków poprzez kanalizację miej-

ską do oczyszczalni `cieków; 
2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sani-

tarnej dopuszcza się unieszkodliwianie `cieków  

w obrębie wJasnej dziaJki za ”omocą szczelnych 

zbiorników bezod”Jywowych na nieczysto`ci ”Jyn-

ne. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej nakaz 

”odJączenia się do niej i likwidacji zbiornika na 

`cieki; 
3) ze względu na ”oJowenie obszaru planu  

w granicach GJównego Zbiornika Wód Podziem-

nych (335 Krapkowice ｦ Strzelce Opolskie), 

obowiązuje zakaz: 

a) wysypywania i wylewania nieczysto`ci do 

wód i do gruntu, 

b) lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczy-

`cić wody podziemne ze względu na wytwarzane 
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`cieki, emitowane ”yJy i gazy oraz skJadowane 

odpady, 

c) lokalizacji inwestycji mogących ”ogorszyć 

stan `rodowiska wodnego. 

8. W zakresie ochrony przed haJasem ustala się, 
we poziom haJasu ”rzenikający do `rodowiska nie 

mowe ”rzekraczać dopuszczalnych warto`ci okre-

`lonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony `rodowiska, przy czym 

wskazuje się, zgodnie z ”rzywoJaną ustawą, we dla 

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

1MN, oraz w miejscach lokalizacji funkcji mieszka-

niowej na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 1RM do 4RM, obowiązują poziomy 

haJasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabu-

dowę mieszkaniową. 
9. W zakresie ochrony przed polami elektro-

magnetycznymi ustala się, we poziom ”ól elek-

tromagnetycznych w `rodowisku nie mowe prze-

kraczać dopuszczalnych warto`ci okre`lonych 

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony `rodowiska, przy czym: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN i RM obowiązują dopuszczalne po-

ziomy ”ól elektromagnetycznych jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; 
2) dla wszystkich ”ozostaJych terenów w gra-

nicach planu, obowiązują dopuszczalne poziomy 

”ól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostęp-

nych dla ludno`ci. 
10. Nawóz naturalny ”owstaJy w wyniku cho-

wu i hodowli zwierząt gospodarskich nalewy zago-

s”odarować zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 

2007 r. o nawozach i nawoweniu. 
11. W zakresie ”ostę”owania z odpadami 

ustala się: 
1) obowiązuje odbiór od”adów w systemie 

zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzyma-

niu czysto`ci i ”orządku w gminach; 

2) z ”adJymi zwierzętami nalewy ”ostę”ować 

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

o odpadach; 

3) zakaz wylewania, zakopywania i skJadowa-

nia od”adów na terenach nieprzeznaczonych do 

tego celu oraz skJadowania od”adów niebez-

piecznych dla `rodowiska. 
12. W zakresie ochrony przyrody ustala się 

nakaz utrzymania istniejących terenów le`nych. 
13. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowe-

go ustala się preferowanie zabudowy w stylu 

nawiązującym do tradycji lokalnych. 

 

§ 10. Dla obszaru chronionego krajobrazu ｭLa-

sy Stobrawsko ｦ Turawskieｬ ustanowionego Roz-

”orządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/ 

16/2006 z dnia 8 maja 2006 r., (caJo`ć obszaru 

zmiany planu) obowiązują dziaJania i zakazy za-

warte w ”rzywoJanym roz”orządzeniu. 
 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 

§ 11.1. Dla wyznaczonej strefy ochrony histo-

rycznego ukJadu ruralistycznego oznaczonej gra-

ficznie na rysunku planu, ustala się: 
1) nakaz zachowania ukJadu ulic i linii zabudowy; 

2) zakaz ”rzysJaniania dominanty ko`cioJa, po-

Jowonego poza granicami planu; 

3) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam  

i masztów reklamowych; 

4) zakaz wprowadzania w ”rzestrzeL tego tere-

nu obiektów tymczasowych takich jak: blaszane 

pawilony handlowe, typowe kioski wolnostojące; 
5) elementy maJej architektury, w szczególno-

`ci: lampy o`wietleniowe, Jawki, sJu”y ogJosze-

niowe i inne elementy zagospodarowania terenu 

w przestrzeni ulicy muszą mieć ujednolicony cha-

rakter; 

6) warunki konserwatorskie dla realizacji in-

westycji celu publicznego z zakresu telekomuni-

kacji zostaną okre`lone w trybie ”rze”isów usta-

wy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. 

2. Dla obszaru caJego planu przy inwestycjach 

liniowych nalewy zabez”ieczyć nadzór archeolo-

giczny przy pracach ziemnych. 

 

RozdziaJ 5 

Granice i s”osób zagospodarowania terenów 

lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych ”rze”isów 

§ 12.1. Dla obszaru chronionego krajobrazu 

ｭLasy Stobrawsko ｦ Turawskieｬ, o którym mowa 

w § 10, obejmującego caJy obszar opracowania 

ustala się zakaz lokalizowania obiektów budowla-

nych w pasie szeroko`ci 100 m od linii brzegów 

rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wy-

jątkiem urządzeL wodnych oraz obiektów sJuwą-
cych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 

le`nej lub rybackiej. 

2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy: 

1) obszarów zwartej zabudowy wsi, gdzie do-

puszcza się uzu”eJnienie zabudowy mieszkanio-

wej i usJugowej; 
2) dziaJek siedliskowych ｦ w zakresie uzupeJ-

niania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne 

do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod wa-

runkiem nie przekraczania dotychczasowej linii 

zabudowy od brzegu; 

3) dziaJek przeznaczonych pod zabudowę wy-

znaczonych w miejscowych planach zagospoda-

rowania przestrzennego lub decyzjach lokalizacyj-

nych, obowiązujących w dniu wej`cia w wycie 

roz”orządzenia, o którym mowa w § 10. 
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RozdziaJ 6 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i po-

dziaJu nieruchomo`ci 

§ 13.1. PodziaJy terenów na dziaJki budowlane 

w ramach jednej wJasno`ci mogą być dokonywa-

ne w trybie indywidualnym przez wJa`cicieli  
z uwzględnieniem ”rze”isów ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

`ciami. 
2. Scalenia nieruchomo`ci i ponownego po-

dziaJu na dziaJki budowlane dokonywać nalewy  

w trybie ”rze”isów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomo`ciami i z za-

chowaniem nastę”ujących warunków: 
1) dla terenów MN minimalna powierzchnia 

dziaJki budowlanej przy lokalizacji: 

a) budynków wolnostojących ｦ 800 m2 i mi-

nimalnej szeroko`ci frontu dziaJki 18,0 m, 

b) zabudowy bliuniaczej ｦ 400 m2 i minimalnej 

szeroko`ci frontu dziaJki 14,0 m; 

2) dla terenów RM minimalna powierzchnia 

dziaJki budowlanej ｦ 1.200 m2 i minimalnej sze-

roko`ci frontu dziaJki 20,0 m,  

przy czym dla wszystkich terenów ustala się, 
we kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

pasa drogowego ma zawierać się w przedziale od 

45 do 100 stopni. 

3. Minimalna powierzchnia dziaJki budowlanej  

o której mowa w ust. 2 nie dotyczy wydzielanie 

dziaJek w celu poprawy zagospodarowania nieru-

chomo`ci sąsiadujących, pod urządzenia infrastruk-

tury technicznej i drogi oraz jeweli wynika to z wy-

dzielenia dróg publicznych i dróg wewnętrznych. 
4. Wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci gruntowej 

zabudowanej dokonywany w s”osób, który dzieli 

istniejące budynki dopuszczalny jest na zasadach 

okre`lonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomo`ciami. 
 

RozdziaJ 7 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 14.1. W zagospodarowaniu terenów ”oJowo-

nych w strefie sanitarnej 150 m od terenu cmen-

tarza, oznaczonej graficznie na rysunku planu 

dopuszcza się wyJącznie lokalizację budynków, 
które będą ”odJączone do sieci wodociągowej. 

2. Ustala się nakaz przestrzegania ograniczeL 

w zagospodarowaniu terenów ”oJowonych w stre-

fach technicznych napowietrznych linii elektro-

energetycznych `redniego na”ięcia (EN15KV) 

zgodnie z warunkami okre`lonymi na podstawie 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-

ny `rodowiska. 
3. Dla budynków lokalizowanych na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną 

obowiązuje minimalna odlegJo`ć od granicy lasu 

okre`lona zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 

RozdziaJ 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej 

§ 15. Ustala się nastę”ujące zasady ogólne: 
1) prowadzenie nowych sieci w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i planowanych 

dróg, ciągów pieszo ｦ rowerowych oraz zieleni; 

2) dopuszcza się korekty przebiegu istniejących 

sieci oraz lokalizację urządzeL infrastruktury tech-

nicznej w s”osób nieograniczający podstawowego 

przeznaczenia terenu oraz uwzględniający wymogi 

ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego; 

3) obowiązek stosowania urządzeL podczysz-

czających przy ujmowaniu wód opadowych  

z terenów ”arkingów i utwardzonych ”laców, 
za”ewniających osiągnięcie w wodach opado-

wych zawarto`ci zawiesin ogólnych i substancji 

ropopochodnych zgodnych z warto`ciami okre-

`lonymi na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne. 

 

§ 16.1. Ustala się we ”eJne pokrycie zapotrze-

bowania na wodę na cele bytowo ｦ komunalne 

oraz na potrzeby zabezpieczenia ”rzeciw”owaro-

wego (urządzeL hydrantowych) dla obszaru planu 

realizowane będzie na bazie istniejących sieci 

wodociągowych, poprzez ich rozbudowę, sto-

sownie do potrzeb. 

2. Dopuszcza się realizację ujęć wód podziem-

nych (studni), zgodnie z warunkami okre`lonymi 
w Roz”orządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny od”owiadać budynki  

i ich usytuowanie. 

 

§ 17.1. Ustala się nastę”ujące zasady w za-

kresie odprowadzania `cieków sanitarnych: 

1) docelowe odprowadzenie `cieków sanitar-

nych do istniejącej oczyszczalni `cieków "Anto-

niów", zlokalizowanej poza granicą planu, poprzez 

”lanowaną do realizacji kanalizację sanitarną; 
2) do czasu realizacji systemu, o którym mo-

wa w pkt 1 dopuszcza się dla budynków uniesz-

kodliwianie `cieków w obrębie wJasnej dziaJki 
poprzez oczyszczalnie przydomowe z zakazem 

rozsączania `cieków do gruntu lub za ”omocą 

szczelnych zbiorników bezod”Jywowych. Po zre-

alizowaniu kanalizacji sanitarnej nakaz ”odJącze-

nia się do niej i likwidacji zbiornika na `cieki. 
2. Przy realizacji przydomowych oczyszczalni 

`cieków obowiązuje nakaz uwzględnienia warun-

ków hydrogeologicznych okre`lonych na podsta-

wie badaL geotechnicznych oraz warunków okre-
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`lonych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne. 

3. Ustala się, we wody opadowe odprowadza-

ne będą do lokalnych odbiorników zgodnie  

z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

4. Dopuszcza się odprowadzanie wód opado-

wych i roztopowych do ziemi przy s”eJnieniu 

wymogów okre`lonych zgodnie z ustawą z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

 

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo  

z uwagi na brak zorganizowanego systemu cie-

”Jowniczego, ustala się stosowanie indywidual-

nych ekologicznych nowoczesnych technologii, 

cechujących się niską emisją zanieczyszczeL  

w procesie spalania. 

 

§ 19. Ustala się, we dostawa gazu dla nowych 

odbiorców zlokalizowanych w obszarze opraco-

wania realizowana będzie z projektowanej sieci, 

po jej budowie stosownie do potrzeb. 

 

§ 20. Ustala się nastę”ujące zasady zaopa-

trzenia w energię elektryczną: 
1) bez”o`rednią obsJugę odbiorców z istnieją-

cej sieci rozdzielczej niskiego na”ięcia, po nie-

zbędnej modernizacji oraz z sieci projektowanej; 

2) dopuszcza się wymianę transformatorów na 

jednostki o większej mocy na stacjach transfor-

matorowych ”osiadających odpowiednie warunki 

techniczne. 

 

§ 21. Ustala się nastę”ujące zasady w zakre-

sie telekomunikacji: 

1) rozwój telekomunikacji w oparciu o istnieją-
cą i nową sieć z dopuszczeniem obsJugi przez 

równych uprawnionych o”eratorów sieci; 

2) realizację sieci i obiektów telekomunikacyj-

nych w ilo`ci od”owiadającej potrzebom istnieją-
cego i planowanego zainwestowania. 

RozdziaJ 9 

Stawki procentowe dla nieruchomo`ci, dla 

których warto`ć wzrasta w związku z uchwale-

niem planu i na podstawie których ustala się 

o”Jatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 22.1. Dla nieruchomo`ci lub czę`ci nieru-

chomo`ci ”oJowonych w granicach terenu ozna-

czonego na rysunku planu symbolem 1MN, dla 

których w planie dokonano przeznaczenia grun-

tów le`nych na cele budownictwa mieszkaniowe-

go ustala się stawkę ”rocentową od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 30% 

(sJownie: trzydzie`ci procent). 

2. Dla ”ozostaJych terenów, ustalenia niniej-

szego planu nie s”owodowaJy wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci, stąd nie ustala się dla nich stawki 

procentowej. 

 

RozdziaJ 10 

Ustalenia koLcowe 

§ 23. UchwaJa podlega opublikowaniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego i na 

stronie internetowej miasta Ozimek. 

 

§ 24. Wykonanie UchwaJy powierza się Bur-

mistrzowi Ozimka. 

 

§ 25. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Joachim Wiesbach 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 136 ｦ 7871 ｦ Poz. 1652 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 136 ｦ 7872 ｦ Poz. 1652 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr XII/120/11 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 24 ”audziernika 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Szczedrzyk i Pustków (czę`ć obrębu Szczedrzyk 

oraz czę`ć obrębu Schodnia) 

Brak uwag wniesionych do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków (czę`ć 

obrębu Szczedrzyk oraz czę`ć obrębu Schodnia) 

w trakcie jego wyJowenia do publicznego wglądu  

i nieuwzględnionych przez Burmistrza Ozimka. 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr XII/120/11 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 24 ”audziernika 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie miejscowym inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich 

finansowania 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednoli-

ty tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z ”óuniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmia-

nami), w oparciu o ｭPrognozę skutków finanso-

wych uchwalenia miejscowego ”lanuｬ Rada Miej-

ska w Ozimku rozstrzyga o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 

§ 1. W związku z uchwaleniem zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wsi Szczedrzyk i Pustków (czę`ć obrębu 

Szczedrzyk oraz czę`ć obrębu Schodnia), gmina 

Ozimek nie poniesie wadnych wydatków na reali-

zację inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 
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UCHWAIA NR X/71/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIś 

 

 z dnia 29 wrze`nia 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi ZJotniki, gmina PrószkówŁ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.), po 

stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarunko-

waL i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Prószkówｬ uchwalonym przez Radę 

Gminy w Prószkowie uchwaJą Nr IV/19/98 z dnia 

29 grudnia 1998 r., ze zmianą w”rowadzoną 

uchwaJą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXVII/ 

193/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. oraz  

w nawiązaniu do uchwaJy Nr XXXV/312/2009 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 ”audzier-

nika 2009 r. w sprawie ”rzystą”ienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego wsi źJotniki, Rada Miejska 

w Prószkowie uchwala, co nastę”uje:  
 

RozdziaJ I 
Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi źJotniki, 
gmina Prószków, zwaną dalej planem. 


