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UCHWAIA NR XIIłńŃńł2011 

 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

 

 z dnia 27 wrze`nia 2011 rŁ 
  

w sprawie uchwalenia zmiany  

ｭzmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Lewin Brzeskiｬ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-

rządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z ”óunŁ zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

                                            
1 zmiany opublikowane w Dz. U. 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 

oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, 

poz. 717, z ”óun. zm.)2 “raz uchwaJy Nr XV-

LI/407/2010 Rady Miejska w Lewinie Brzeskim  

z dnia 27 kwietnia 2010 rŁ w s”rawie ”rzystą”ie-

nia d“ s”“rządzenia zmiany ｭzmiany miejsc“weg“ 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lewin Brzeski, uchwala się, c“ nastę”uje:  
  

                                            
2 zmiany opublikowane w Dz. U. 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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r.  

Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 

1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901 
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ŚźIAI I 
USTALśNIA OGÓLNś 

§ 1Ł1Ł Uchwala się zmianę ｭzmiany miejsc“we-

go plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lewin Brzeskiｬ, uchwal“ną uchwaJą nr XXIIIł 
173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

(“gJ“sz“ną w ŚzŁ UrzŁ W“jŁ O”“lskieg“ Nr 61, ”“zŁ 
1797 z dnia 20 sier”nia 2008 rŁ), zwaną dalej ”la-

nem, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami ｭStu-

dium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
przestrzennego gminy Lewin Brzeski". 

2Ł Plan “bejmuje “bszar, któreg“ granice “kre-

`la zaJącznik nr 1 d“ uchwaJyŁ 
3Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu są: 
1) rysunek ”lanu w skali 1:500, stan“wiący 

zaJącznik nr 1; 
2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“, stan“wiące zaJącznik nr 2; 
3) r“zstrzygnięcie “ s”“s“bie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapi-

sanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzenneg“, które nalewą d“ zadaL wJasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z ”rze”isami “ finansach ”ublicznych, stan“wiące 
zaJącznik nr 3Ł 

 

§ 2Ł1Ł Ilekr“ć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy 
jest mowa o: 

1) dziaJce ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć dziaJkę 
bud“wlaną w r“zumieniu ustawy “ ”lan“waniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) dojazdach ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć dr“gi 
sJuwące wewnętrznej “bsJudze k“munikacyjnej 
terenów, nie mające charakteru dróg ”ublicznych; 

3) liczbie kondygnacji ｦ nalewy ”rzez t“ r“zu-

mieć liczbę k“ndygnacji nadziemnych budynku; 
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 

”rzez t“ r“zumieć linię wyznacz“ną na rysunku 
”lanu, “kre`lającą najbliwsze m“wliwe ”“J“wenie 
`ciany budynku w st“sunku d“ granicy dziaJki, 
której nie m“gą ”rzekr“czyć elementy k“nstruk-

cyjne budynku; d“”uszcza się ”rzekr“czenie tej 
linii “ nie więcej niw 2 m elementów takich jak: 
gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, schody, pod-

jazdy i ganki; 

5) “biekcie maJej architektury ｦ nalewy ”rzez 
t“ r“zumieć “biekty maJej architektury w r“zu-

mieniu ustawy prawo budowlane; 

6) “gr“dzeniu awur“wym ｦ nalewy ”rzez t“ ro-

zumieć “gr“dzenie “ maksymalnej wys“k“`ci d“ 
1,5 m, w którym czę`ć awur“wa ”“między elemen-

tami k“nstrukcyjnymi stan“wi nie mniej niw 70% 
”“wierzchni caJk“witej “gr“dzenia, za wyjątkiem 
”“dmurówki “ wys“k“`ci nie większej niw 0,5 m; 

7) “gr“dzeniu ”eJnym ｦ nalewy ”rzez t“ r“zu-

mieć “gr“dzenie, w którym czę`ć awur“wa ”o-

między elementami k“nstrukcyjnymi stan“wi nie 

więcej niw 30% ”“wierzchni caJk“witej “gr“dze-

nia, za wyjątkiem ”“dmurówki “ wys“k“`ci nie 
większej niw 0,5 m; 

8) powierzchni zabudowy ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć zabud“waną ”“wierzchnię dziaJki zajętą 
pod budynki;  

9) ”rze”isach “drębnych ｦ nalewy ”rzez t“ ro-

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

czymi “raz zarządzenia W“jew“dy i uchwaJy Rady 
Miejskiej w Lewinie Brzeskim; 

10) reklamie ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć n“`nik 
inf“rmacji wizualnej w f“rmie tablic i urządzeL 
reklamowych wraz z elementami konstrukcyjnymi 

i zamocowaniami; 

11) szyldzie ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć reklamę 
dziaJaln“`ci umieszcz“ną na budynku lub na tere-

nie, na którym dana dziaJaln“`ć jest wyk“nywana; 
12) terenie ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć “bszar, 

wyznacz“ny liniami r“zgraniczającymi “raz “kre-

`l“ny symb“lem; 
13) uchwale ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć niniej-

szą uchwaJę; 
14) uciąwliw“`ci ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć 

szk“dliwe ”r“mieni“wanie i “ddziaJywanie ”ól 
elektr“magnetycznych, haJas i drgania (wibracje), 
zanieczyszczenie ”“wietrza, gruntu i wód, zale-

wanie wodami opadowymi oraz osuwiska gruntu; 

15) urządzeniach bud“wlanych ｦ nalewy ”rzez 
t“ r“zumieć urządzenia bud“wlane w r“zumieniu 
ustawy ”raw“ bud“wlane, tjŁ urządzenia technicz-

ne związane z “biektem bud“wlanym, za”ewniają-
ce m“wliw“`ć uwytk“wania “biektu zg“dnie z jeg“ 
przeznaczeniem, jak ”rzyJącza i urządzenia instala-

cyjne, w tym sJuwące “czyszczaniu lub gr“madze-

niu `cieków, a takwe ”rzejazdy, “gr“dzenia, ”lace 
”“st“j“we i ”lace ”“d `mietniki; 

16) usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć usJugi z wyJączeniem ”rzedsięwzięć 
m“gących zawsze znacząc“ lub ”“tencjalnie “d-

dziaJywać na `r“d“wisk“, na ”“dstawie ”rze”i-

sów “drębnych w zakresie “chr“ny `r“d“wiska; 
17) ustawie ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć ustawę 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

z dnia 27 marca 2003 r. (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,  

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 

poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871); 

18) wskauniku intensywn“`ci zabud“wy ｦ na-

lewy ”rzez t“ r“zumieć st“sunek sumy ”“wierzchni 
wszystkich k“ndygnacji nadziemnych budynków 
licz“nej w zewnętrznym “brysie `cian, bez 

uwzględniania balk“nów i tarasów, d“ ”“wierzchni 
dziaJki, na której usytu“wane są te budynki; 

19) wys“k“`ci zabud“wy ｦ nalewy ”rzez t“ ro-

zumieć maksymalny ”i“n“wy wymiar budynku 
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licz“ny “d ”“zi“mu terenu d“ najwywej ”“J“w“nej 
krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu po-

Jaci dach“wych; 
20) zieleni ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć tereny 

zieleni w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. 

2Ł P“jęcia i “kre`lenia uwyte w uchwale, a nie 
zdefiniowane w ust. 1, nalewy r“zumieć zg“dnie  
z “b“wiązującymi w dniu uchwalenia planu prze-

pisami. 

 

§ 3Ł1Ł Plan “kre`la: 
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, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 
5) wymagania wynikających z ”“trzeb ksztaJ-

towania przestrzeni publicznych; 

6) ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabud“wy, gabaryty “biektów i wskauniki inten-

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

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

l“nych na ”“dstawie ”rze”isów “drębnych; 
8) szczegóJ“we zasady i warunki scalania  

i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “bjętych ”lanem; 
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

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

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

ustala się “”Jatę, “ której m“wa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy. 

2Ł źe względu na brak k“nieczn“`ci w”r“wa-

dzenia ustaleL w ”lanie nie “kre`la się: 
1) szczególnych warunków zag“s”“dar“wania 

terenów “raz “graniczeL w ich uwytk“waniu,  
w tym zakazu zabudowy; 

2) zasad “chr“ny dóbr kultury ws”óJczesnej; 
3) terenów górniczych, naraw“nych na niebez-

”ieczeLstw“ ”“w“dzi “raz zagr“w“nych “suwa-

niem się mas ziemnychŁ 
 

§ 4Ł1Ł Nastę”ujące “znaczenia graficzne 
”rzedstawi“ne na rysunku ”lanu są “b“wiązują-
cymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru “bjęteg“ ”lanem; 
2) linie r“zgraniczające tereny “ równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wa-

nia oraz ich oznaczenia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) strefa ｬBｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej; 
5) przeznaczenie terenu. 

2Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne przed-

stawi“ne na rysunku ”lanu są “znaczeniem gra-

ficznym wynikającym z ”rze”isów “drębnych: 
1) teren ”“J“w“ny w granicach “bszaru wyso-

kiej “chr“ny GJówneg“ źbi“rnika Wód P“dziem-

nych nr 335 ｭźbi“rnik Kra”k“wice ｦ Strzelce 

O”“lskieｬŁ 
3. P“z“staJe “znaczenia graficzne ”rzedsta-

wi“ne na rysunku ”lanu są inf“rmacyjnymi “zna-

czeniami planu. 

 

§ 5Ł W zakresie zasad “chr“ny i ksztaJt“wania 
Jadu ”rzestrzenneg“ ustala się: 

1) “b“wiązek l“kalizacji n“wych budynków 
przy zachowaniu wyznaczonych na rysunku planu 

linii zabudowy; 

2) d“”uszczenie l“kaliz“wania urządzeL i bu-

dowli infrastruktury technicznej poza wyznaczo-

nymi w planie liniami zabudowy; 

3) d“”uszczenie l“kalizacji n“wych budynków 
na granicy dziaJki, ”rzy zach“waniu ”rze”isów 
“drębnych; 

4) zakaz l“kalizacji “biektów handl“wych  
“ ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m2; 

5) zakaz lokalizacji reklam o powierzchni re-

klam“wej większej niw 3 m2 ”rzy”adającej na 
jeden n“`nik; 

6) d“”uszczenie l“kaliz“wania szyldów “ ”o-

wierzchni reklam“wej nie większej niw 1,5 m2 

”rzy”adającej na jeden n“`nik; 
7) nastę”ujące zasady realizacji “gr“dzeL: 
a) zakaz st“s“wania “gr“dzeL ”eJnych “ wy-

s“k“`ci większej niw 1,8 m, 
b) zakaz realizacji “gr“dzeL z materiaJów ”re-

fabryk“wanych, za wyjątkiem ”refabryk“wanych 
sJu”ków “gr“dzenia,  

c) “d str“ny terenów dróg ”ublicznych i cią-
gów ”iesz“-jezdnych “b“wiązek gr“dzenie dziaJek 
wyJącznie w ”“staci “gr“dzenia awur“weg“Ł 

 

§ 6Ł W zakresie zasad “chr“ny `r“d“wiska, 
”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“weg“ ustala się: 

1) “b“wiązek st“s“wania r“związaL mających 
na celu minimalizację uciąwliw“`ci s”“w“d“wa-

nych ”r“wadzeniem dziaJaln“`ci g“s”“darczej; 
2) w my`l ”rze”isów “ “chr“nie `r“d“wiska 

”rzed haJasem, dla terenu “znacz“neg“ symbo-

lem 1MN,U wyznacza się standardy akustyczne 
jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3) w zakresie ochrony przed polem elektroma-

gnetycznym związanym z “biektami elektr“ener-

getycznymi i telek“munikacyjnymi “b“wiązują 
zasady d“tyczące bud“wy i l“kalizacji urządzeL  
i sieci infrastruktury “kre`l“ne w wymaganiach 

przepisów “drębnych; 
4) zakaz l“kalizacji ”rzedsięwzięć m“gących 

zawsze znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“  
w r“zumieniu ”rze”isów “drębnych, za wyjątkiem 
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inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruk-

tury technicznej, dróg ”ublicznych; 
5) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć m“gących 

”“tencjalnie znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“ 
w r“zumieniu ”rze”isów “drębnych, za wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruk-

tury technicznej, dróg ”ublicznych; 
6) zakaz skJad“wania “d”adów i zJ“muŁ 
 

§ 7Ł1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 

kultur“weg“ i zabytków ustala się strefę ｬBｬ 
“chr“ny k“nserwat“rskiej, dla której “b“wiązują 
ustalenia zawarte w ust. 2. 

2Ł Śla strefy ｬBｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
wskazanej na rysunku ”lanu, ustala się: 

1) “b“wiązek “”rac“wania r“związaL inwesty-

cyjnych na ”“dstawie zaleceL k“nserwat“rskich  
i prowadzenie wszelkich inwestycji zgodnie z prze-

”isami “drębnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytków; 
2) “b“wiązek d“st“s“wania n“wych “biektów 

do historycznej kompozycji przestrzennej i lokal-

nej architektury; 

3) “b“wiązek zach“wania i wyeks”“n“wania 
elementów hist“ryczneg“ ukJadu ”rzestrzenneg“, 
tjŁ linii zabud“wy, k“m”“zycji wnętrz urbani-

stycznych oraz kompozycji zieleni; 

4) wskazane jest zaznaczenie `ladów nieistnie-

jących fragmentów historycznej kompozycji prze-

strzennej; 

5) nalewy ”refer“wać inwestycje stan“wiące 
r“zszerzenie lub uzu”eJnienie juw istniejących f“rm 
zainwestowania terenu. 

 

§ 8Ł W zakresie wymagaL wynikających z ”o-

trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych ustala 
się: 

1) “b“wiązek uwzględnienia r“związaL ”rzy-

stosowanych do korzystania przez osoby niepeJ-
nosprawne w przypadku budowy lub przebudowy 

“biektów bud“wlanych;  
2) “b“wiązek l“kalizacji “biektów bud“wla-

nych w s”“sób za”ewniający “chr“nę ludn“`ci 
zgodnie z wymogami obr“ny cywilnej, “kre`lo-

nymi ”rze”isami “drębnymi; 
3) d“”uszczenie realiz“wania “`wietlenia  

i “biektów maJej architektury w “”arciu “ s”ójne, 
f“rmy, gabaryty, k“l“rystykę; 

4) dopuszczenie realizowania zieleni; 

5) zakaz l“kalizacji “biektów tymczas“wych, za 
wyjątkiem “gródków gastr“n“micznych, “ ile ich 
l“kalizacja jest zg“dna z ”rze”isami “drębnymi i nie 
”“w“duje utrudnieL w ruchu ”ieszym i k“J“wym; 

6) zakaz l“kalizacji reklam “ wielk“`ci większej 
niw 3 m2 powierzchni reklamowej. 

 

§ 9Ł W zakresie granice i s”“sób zag“s”“da-

r“wania terenów lub “biektów ”“dlegających 
“chr“nie, ustal“nych na ”“dstawie ”rze”isów 
“drębnych ustala się “chr“nę terenu ”“J“w“neg“ 

w granicach “bszaru wys“kiej “chr“ny GJówneg“ 
źbi“rnika Wód P“dziemnych nr 335 ｭźbi“rnik 
Krapkowice ｦ Strzelce O”“lskieｬ, ”“legającą na: 

1) “b“wiązku skanaliz“wania terenu; 
2) zakazie st“s“wania k“munalnych “sadów 

`ciek“wych; 
3) “b“wiązku magazyn“wania “d”adów w s”o-

sób za”ewniający “chr“nę ”rzed ”rzenikaniem za-

nieczyszczeL d“ wód ”“dziemnych i gleby; 
4) “b“wiązku utwardzeniu terenów ”laców 

manewr“wych i d“jazdów “raz “czyszczenia wód 
“”ad“wych i r“zt“”“wych z tych terenów ”rzed 
ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub 

do odbiornika. 

 

§ 10Ł W zakresie szczegóJ“wych zasad i warun-

ków scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci ustala się: 
1) d“k“nywanie ”“dziaJu zg“dnie z wym“gami 

zawartymi w ustaleniach szczegóJ“wych uchwaJy; 
2) ustalenia, “ których m“wa w ”kt 1 nie do-

tyczą wydzieleL mających na celu ”“większenie 
sąsiedniej dziaJki i wydzieleL ”“d infrastrukturę 
techniczną, dr“gi wewnętrzne “raz ”arkingi; 

3) w przypadku przeprowadzania procedury 

scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “b“wiązują 
ustalenia zawarte w pkt 1 i 2. 

 

§ 11Ł1. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-

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

struktury technicznej ustala się d“”uszczenie 
realizacji sieci infrastruktury technicznej poza 

liniami r“zgraniczającymi dróg, ”laców i ciągów 
pieszo-jezdnych. 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady d“tyczące 
systemu infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) d“”uszcza się bud“wę, ”rzebud“wę i r“z-

bud“wę sieci elektrycznych, realiz“wanych jak“ 
sieci kablowe, 

b) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rma-

torowych wbudowanych w budynki przeznaczone 

na inne funkcje “raz w“ln“st“jących z zapewnio-

nym d“stę”em d“ dr“gi ”ublicznej; 
2) w zakresie usJug telek“munikacyjnych: 
a) d“”uszcza się l“kalizację inwestycji celu 

”ubliczneg“ z zakresu Jączn“`ci ”ublicznej w ro-

zumieniu ”rze”isów “drębnych, 
b) d“”uszcza się ”rzebud“wę i r“zbud“wę ist-

niejących linii na”“wietrznych “raz ich wymianę 
na sieć kabl“wą; 

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) d“”uszcza się bud“wę, ”rzebud“wę i r“zbu-

d“wę sieci gaz“wej niskieg“ i `rednieg“ ci`nienia, 
b) d“”uszcza się l“kaliz“wania zbi“rników na 

gaz d“ celów grzewczych i technologicznych 

wyJącznie jak“ zbi“rników ”“dziemnych; 
4) w zakresie za“”atrzenia w cie”J“: 
a) d“”uszcza się za“”atrzenie w cie”J“ z sieci 

cie”J“wniczej, 
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b) d“”uszcza się za“”atrzenie w cie”J“ z k“lek-

t“rów sJ“necznych “raz innych alternatywnych 
uródeJ cie”Ja lub indywidualnych k“tJ“wni “ s”raw-

n“`ci energetycznej nie mniejszej niw 75%; 
5) w zakresie za“”atrzenia w w“dę: 
a) d“”uszcza się bud“wę, ”rzebud“wę i r“z-

bud“wę sieci w“d“ciąg“wej, 
b) d“”uszcza się realizację hydrantów i zbi“r-

ników ”rzeciw”“war“wych; 
6) w zakresie “d”r“wadzania `cieków: 
a) d“”uszcza się bud“wę, ”rzebud“wę i r“z-

bud“wę r“zdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
b) “b“wiązek “d”r“wadzania `cieków d“ 

“czyszczalni `cieków ”“”rzez zbi“rczą r“zdzielczą 
sieć kanalizacji sanitarnej; 

7) w zakresie “d”r“wadzania wód “”ad“wych 
i roztopowych: 

a) d“”uszcza się bud“wę, ”rzebud“wę i r“z-

bud“wę sieci kanalizacji deszcz“wej, 
b) d“”uszcza się “d”r“wadzanie nie zanie-

czyszcz“nych wód “”ad“wych i r“zt“”“wych d“ 
gruntu, 

c) zakaz “d”r“wadzania wód “”ad“wych i r“z-

topowych do sieci kanalizacji sanitarnej; 

8) w zakresie gospodarowania odpadami obo-

wiązek gr“madzenia segreg“wanych “d”adów  
w wyznacz“nych miejscach na terenie dziaJki  
i dalsze ich zagospodarowanie zgodnie z planem 

g“s”“darki “d”adami i ”rze”isami “drębnymi. 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady d“tyczące 
systemu komunikacji: 

1) “b“wiązek “bsJugi k“munikacyjnej terenu 
“bjęteg“ ”lanem z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, 
zlokalizowanych poza granicami planu, z zastrze-

weniem ”kt 2; 
2) d“”uszczenie wydzielanie dróg wewnętrz-

nych “ szer“k“`ci nie mniejszej niw 6 m i “bsJugę 
k“munikacyjną z dróg wewnętrznych; 

3) “b“wiązek za”ewnienia miejsc ”“st“j“wych 
dla sam“ch“dów na wJasnej dziaJce w granicach 
terenu, na którym l“kaliz“wana jest inwestycja  
w il“`ci: 

a) nie mniej niw 2 miejsca postojowe na jeden 

budynek mieszkalny lub mieszkanie, 

b) nie mniejszej niw 1 miejsce ”“st“j“we na  
30 m2 ”“wierzchni uwytk“wej usJug “raz budyn-

ków biur“wychŁ 
 

§ 12Ł W zakresie sposobu i terminu tymcza-

s“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytko-

wania terenów d“”uszcza się utrzymanie istnieją-
cego zagospodarowania zrealizowanego w opar-

ciu o prawomocne decyzje i pozwolenia, do czasu 

docelowego zagospodarowania terenu na zasa-

dach “kre`l“nych w ”lanieŁ 
 

§ 13Ł W ”lanie “b“wiązują stawki ”r“cento-

we, na ”“dstawie których ustala się “”Jatę,  
“ której m“wa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy w wyso-

k“`ci 10%Ł 
 

ŚźIAI II 
USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 14Ł1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

jedn“r“dzinnej i usJug, “znacz“neg“ na rysunku 
planu symbolem: 1MN,U, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu ｦ zabudowa mieszka-

ni“wa jedn“r“dzinna i usJugi nieuciąwliwe; 
2) d“”uszczenie realizacji funkcji, “ których 

mowa w pkt 1, Jącznie lub sam“dzielnie w ra-

mach jednej dziaJki; 
3) d“”uszczenie realizacji garawy i zabud“wy 

gospodarczej; 

4) do”uszczenie realizacji “biektów maJej ar-

chitektury oraz zieleni; 

5) d“”uszczenie realizacji d“jazdów, ciągów 
pieszych. 

2Ł W zakresie ”arametrów, wskauników i za-

sad ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“daro-

wania terenu, ustala się: 
1) wys“k“`ć zabud“wy nie większa niw 11 m, 

z zastrzeweniem ”kt 2; 
2) liczba k“ndygnacji nie większa niw 2; 
3) dopuszczenie realizacji drugiej kondygnacji 

jak“ ”“ddasza uwytk“weg“; 
4) dachy jednospadowe, dwuspadowe o na-

chyleniu ”“Jaci “d 30º d“ 45º, kryte dachówką 
lub materiaJem dachówkopodobnym; 

5) ”“wierzchnia zabud“wy nie większa niw 
75% ”“wierzchni dziaJki; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

nie mniejsza niw 10% ”“wierzchni dziaJki; 
7) wskaunik intensywn“`ci zabud“wy nie 

większy niw 1,2Ł 
3Ł W zakresie ”“dziaJu na dziaJki budowlane 

ustala się: 
1) wielk“`ć dziaJki nie mniejsza niw 400 m2; 

2) szer“k“`ci fr“ntu dziaJki nie mniejsza niw 15 mŁ 
4Ł Ustala się “bsJugę k“munikacyjną zg“dnie  

z § 11 ust. 3 pkt 1 i 2. 

 

ŚźIAI III 
USTALśNIA KOKCOWś 

§ 15Ł Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmi-

strzowi Lewina Brzeskiego. 

 

§ 16Ł UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
30 dni “d daty “gJ“szenia w Śzienniku Urzędo-

wym W“jewództwa O”“lskieg“Ł 
 

 Przew“dniczący Rady  
Waldemar WJodek 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy nr XIIł101ł2011 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 27 wrze`nia 2011 rŁ 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy nr XIIł101ł2011 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 27 wrze`nia 2011 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do 
projektu zmiany "zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (jedn“li-
ty tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 

zmianami) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

zmianami) nie r“z”atruje się uwag w związku  
z brakiem uwag wniesionych do projektu zmiany 

ｭzmiany miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ miasta Lewin BrzeskiｬŁ 

 

źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy nr XIIł101ł2011 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 27 wrze`nia 2011 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych 

w ”rojekcie zmiany ｭzmiany miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin 

Brzeskiｬ, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska w Lewinie 

Brzeskim “kre`la nastę”ujący s”“sób realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasa-

dy ich finansowania:  

Na “bszarze “bjętym zmianą ｭzmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Lewin Brzeskiｬ nie ”rzewiduje się inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, komu-

nikacji i inwynierii, które nalewą d“ zadaL wJa-

snych gminy. 
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UCHWAIA NR VIIIł54łń1 

 RAŚŹ GMINŹ IUBNIANŹ 

 

 z dnia 26 wrze`nia 2011 rŁ 
  

w s”rawie ustalenia wysoko`ci o”Jaty za w”is do rejestru wJobków i klubów dziecięcychŁ  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym 
(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”“zŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ) 
oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

“ “”iece nad dziećmi w wieku d“ lat 3 (ŚzŁ UŁ  
z 2011 r. Nr 45, poz. 235), Rada Gminy Iubniany 
uchwala, c“ nastę”uje:  

 

§ 1Ł Ustala się wys“k“`ć “”Jaty za d“k“nanie 
w”isu d“ rejestru wJ“bków i klubów dziecięcych 
”r“wadz“nych na terenie Gminy Iubniany w wy-

s“k“`ci 50 % minimalneg“ wynagr“dzenia za 
”racę ustal“neg“ zg“dnie z ”rzepisami ustawy  

z dnia 10 ”audziernika 2002 rŁ “ minimalnym 
wynagr“dzeniu “ ”racę (ŚzŁ UŁ nr 200, ”“zŁ 
1679 z ”óunŁ zmŁ), “gJaszaneg“ w dr“dze r“z”o-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów na dany r“k 
kalendarzowy. 

 

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

wi Gminy IubnianyŁ 
 

§ 3Ł UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Śzienniku 
Urzęd“wym W“jewództwa O”“lskieg“ i wch“dzi 
w wycie ”“ u”Jywie 14 dni “d dnia “gJ“szeniaŁ 

 

 Przew“dniczący 
Rady Gminy Iubniany  

Albert Wiench 
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