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kami systemu ochrony zdrowia, policją, 
poradnią psychologiczno- pedagogiczną, 
organizacjami i stowarzyszeniami oraz 
rodzicami w zakresie zapobiegania i usu-
wania przejawów patologii społecznej 
niedostosowania dzieci i młodzieży,

– organizuje udział rodziców w życiu szkoły 
lub placówki, rozwija formy współdziała-
nia szkoły lub placówki z rodzicami.

 c) w zakresie działalności statutowej szkoły:
– troszczy się o mienie szkoły, polepszenie 

bazy dydaktycznej, dba o swój warsztat 
pracy,

– angażuje się w remonty i inwestycje re-
alizowane w szkole,

– na bieżąco współpracuje z samorządem 
gminnym oraz radą pedagogiczną i radą 
rodziców,

– pozyskuje sponsorów i sojuszników szko-
ły, zdobywa dodatkowe środki finansowe
dla szkoły,

– prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla 
nauczycieli, rodziców,

– wzorowo kieruje szkołą,
– skutecznie organizuje pomoc psycholo-

giczno-pedagogiczną.
 d) w zakresie działalności pozaszkolnej:

– bierze udział w zorganizowanych formach 
doskonalenia zawodowego wynikającego 
z potrzeb szkoły,

– promuje działalność szkoły poprzez współ-
pracę z instytucjami, stowarzyszeniami oraz 
instytucjami pozarządowi oraz lokalnymi 
mediami,

– organizuje i prowadzi szkolenia w ramach 
WDN.

11. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplo-
mem a jego kopię umieszcza się w teczce akt 
osobowych.

12. Nagrody mogą być przyznane z okazji zakończe-
nia roku szkolnego lub z okazji „Dnia Edukacji 
Narodowej”.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

Uzgodniono z przedstawicielami organizacji związ-
kowych w dniu 17 marca 2009 r.

    PRZEWODNICZĄCA RADY
    Gminy i Miasta Koziegłowy

    Joanna Kołodziejczyk
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UCHWAŁA NR XXVIII/234/09
Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice

 Na podstawie 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku 
z art. 14 ust. 8, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz.717 z późn. 
zm.)

Rada Miejska w Krzepicach
uchwala:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Uchwala się zmianę fragmentu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepi-

ce, obejmującą obszar określony w załączniku Nr 
1 do uchwały Nr IV/37/07 Rady Miejskiej w Krzepi-
cach z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmian w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krzepice, jako zgodną z zapisami Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Krzepice, przyjętego uchwałą 
Nr 84/VIII/2000 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 
19 grudnia 2000 roku

§ 2

1. Granice obszaru określone są na rysunku pla-
nu w skali 1 : 2 000, dla celów opiniodawczych 
pomniejszonych zgodnie z podziałka liniową, 
stanowiącym załącznik graficzny Nr 1 do ni-
niejszej uchwały oraz będącym jej integralną 
częścią.
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2. Rysunek planu obowiązuje w zakresie okre-
ślonym niniejszą uchwałą Rady Miejskiej w 
Krzepicach.

3. Integralne części uchwały stanowią:
 a. rysunki planu jako załączniki od Nr 1 do ni-

niejszej uchwały,
 b. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu jako załącznik Nr 2 
do niniejszej uchwały,

 c. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji za-
pisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych, jako załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały.

§ 3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest:
1. Ustalenie zasad rozwoju układu funkcjonalno 

przestrzennego, wykorzystujących istniejące i po-
tencjalne walory wynikające z położenia gminy, 
uwzględniających minimalizację występujących 
konfliktów oraz poprawę ładu przestrzennego.

2. Stworzenie podstaw materialno-prawnych do 
uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Ochronę interesów publicznych o znaczeniu 
lokalnym i ponadlokalnym w zakresie komuni-
kacji, inżynierii i ochrony środowiska.

§ 4

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa 
o:
1) planie – należy przez to rozumieć tekst niniejszej 

uchwały wraz z rysunkami planu; 
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć 

rysunek planu sporządzony na mapie w skali  
1 : 2 000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały, dla celów opiniodawczych pomniejszo-
ny zgodnie z podziałka liniową;

3) terenie – należy przez to rozumieć teren o 
ustalonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i 
oznaczony symbolami (cyframi, literami);

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć funkcję obowiązującą, przeważającą 
na danym obszarze wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć funkcję dopuszczoną na danym tere-
nie, związaną z przeznaczeniem podstawowym, 
która nie może przekroczyć 50% przeznaczenia 
podstawowego; 

6) powierzchnia zabudowy – należy przez to ro-
zumieć wyrażoną w procentach powierzchnię 
działki zajętą przez rzuty poziome wszystkich 

obiektów kubaturowych liczone po obrysie ich 
parteru;

7) obszar zmeliorowany – obszar, na którym do-
konano regulacji stosunków wodnych w celu 
polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, uła-
twienia jej uprawy oraz ochrony użytków przed 
podwoziami, oznaczony na rysunku planu;

8) poziom 0 – poziom posadzki nad piwnicą lub 
posadzki parteru budynku nie podpiwniczone-
go;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar zabudo-
wy, przy której może być umieszczona naziemna 
ściana budynku, bez możliwości jej przekracza-
nia w stronę zewnętrznej linii rozgraniczającej, 
z wyjątkiem takich części budynku jak: balkony, 
tarasy, galerie, wykusze, schody, pochylne, które 
mogą być sytuowane do 1,5 metra poza linię 
zabudowy;

§ 5

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązujące:

 1) granice obszaru objętego planem,
 2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu; 
 3) ustalone planem przeznaczenie terenów 

oznaczone symbolem, w tym:
1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

z dopuszczeniem zabudowy usługowej 
oznaczone symbolem MN/U

2. droga dojazdowa, place, parkingi ozna-
czone symbolem KD/PP, 

 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 5) tereny zmeliorowane
Ewentualne pozostałe oznaczenia na rysunku pla-
nu mają charakter orientacyjny. 

§ 6

1. Granice obszaru objętego planem określone są 
na rysunku planu w skali 1 : 2 000 stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz będące 
jej integralną częścią.

2. Wyodrębnione tereny na rysunku planu oznacza 
się wg następującej zasady:

 1 . MN/U
 pierwsza cyfra oznacza kolejną jednostkę pla-

nistyczną określoną i wymienioną w uchwale 
Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Krzepice tj.:

 1  –  Osiedle KRZEPICE STARE MIASTO
 2  –  Osiedle KUŹNICZKA
 3  –  Osiedle KUKÓW
 4  –  sołectwo DANKOWICE
 5  –  sołectwo ZAJĄCZKI PIERWSZE
 6  –  sołectwo ZAJĄCZKI DRUGIE

Poz. 1830
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 7  –  sołectwo LUTROWSKIE
 8 –  sołectwo STANKI
 9  –  sołectwo STAROKRZEPICE
   10  –  sołectwo PODŁĘŻE KRÓLEWSKIE
symbol literowy oznacza jednakowe na całym 
obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi 
teren przeznaczenie podstawowe;

§ 7

OGÓLNE WARUNKI ZABUDOWY 
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dla całego obszaru objętego planem ustala się:
 1) utrzymanie gabarytów i charakteru zabudowy 

– dostosowanie nowych budynków i budowli 
do istniejącej kompozycji urbanistycznej w 
zakresie skali i bryły zabudowy, przy założe-
niu harmonijnego współistnienia elementów 
kompozycji istniejącej i nowo projektowanej;

 2) zakaz prowadzenia wszelkiej działalności 
produkcyjnej oraz usługowej mogącej 
stwarzać uciążliwości wobec sąsiadujących 
nieruchomości mieszkalnych, szczególnie 
w postaci emisji substancji szkodliwych, 
wytwarzania ponadnormatywnego hałasu, 
wibracji, drażniących woni, światła o dużym 
natężeniu, prowadzenia działalności mogącej 
spowodować zanieczyszczenie gleby, wód 
podziemnych lub powierzchniowych;

 3) zakaz obniżania estetyki otoczenia poprzez 
stosowaną formę zabudowy, sposób wyko-
rzystania terenu działki lub sposób reklamy 
wizualnej;

 4) utrzymanie drzew i grup zieleni wyróżniają-
cych się, stanowiących dominanty lub tło dla 
architektury;

 5) w przypadku wprowadzenia usług publicznych, 
obowiązek kształtowania terenu i nowej zabu-
dowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne 
korzystanie przez osoby niepełnosprawne;

 6) na terenach przewidzianych do zabudowy 
usługowej ustala się obowiązek zaspokojenia 
wszystkich potrzeb parkingowych i gara-
żowych w obrębie granic nieruchomości 
obejmowanych tymi inwestycjami;

 7) właściciele nieruchomości położonych na 
terenach zmeliorowanych, przeznaczonych w 
planie pod zabudowę, przed przystąpieniem 
do realizacji zabudowy, mają obowiązek 
przebudowy kolidujących z nią sieci drenar-
skich w uzgodnieniu z zarządcą tej sieci i w 
sposób zapewniający działanie urządzeń 
melioracyjnych na terenach sąsiednich;

Rozdział II

USTALENIA W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 8

Dla ochrony mieszkańców gminy przed hałasem 
ustala się zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń 
oraz prowadzenia działalności usługowej mogącej 
powodować przekroczenia dopuszczalnych norm 
emisji hałasu na terenach mieszkaniowych, podle-
gających ochronie akustycznej;

§ 9

1. Dla ochrony czystości powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych, wód podziemnych ustala 
się:

 a) zakaz realizowania przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko, 
określonych w przepisach szczególnych na 
całym obszarze objętym zmianą planu, za 
wyjątkiem ewentualnych dróg wewnętrznych 
oraz siei infrastruktury technicznej, gdzie 
dopuszcza się przedsięwzięcia, dla których 
sporządzenie raportu oddziaływania na śro-
dowisko jest lub może być wymagane;

 b) zakaz realizacji obiektów o funkcji usługo-
wej przed wykonaniem podstawowej sieci 
infrastruktury technicznej (wodociąg, ener-
gia elektryczna, kanalizacja umożliwiająca 
odprowadzanie ścieków sanitarnych i tech-
nologicznych);

 c) zakaz wprowadzania zanieczyszczonych ście-
ków do wód powierzchniowych i do ziemi 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanałów ściekowych;

 d) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń 
oraz prowadzenia działalności gospodar-
czo-usługowej mogącej powodować emisję 
zanieczyszczeń o charakterze odorowym;

 e) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń 
oraz prowadzenia działalności gospo-
darczo-usługowej mogącej powodować 
przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń 
dla emitowanych zanieczyszczeń do powie-
trza atmosferycznego poza granice działek 
budowlanych w rozumieniu aktualnie obo-
wiązujących przepisów;

§ 10

1. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
 a) obowiązek wyposażenie każdej nieru-

chomości w urządzenia, utrzymywane w 
odpowiednim stanie sanitarnym i porząd-
kowym, służące do gromadzenia odpadów 
i ich wywóz w systemie zorganizowanym;

 b) zakaz prowadzenia działalności usługowej, w 
przypadku której powstawać mogą odpady z 
grupy niebezpiecznych, które ze względu na 
pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i 
inne właściwości mogą stanowić zagrożenie 
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dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowi-
ska. 

§ 11

1. W zakresie odprowadzanie ścieków sanitarnych 
ustala się;

 a) docelowo problem odprowadzania i uniesz-
kodliwiania ścieków z terenu gminy zostanie 
rozwiązany przez wybudowanie zbiorczych i 
lokalnych układów sieci kanalizacji sanitar-
nej;

 b) do czasu realizacji ust. 1a dopuszcza się 
możliwość lokalizacji zbiorników bezod-
pływowych do gromadzenia ścieków na 
terenie nieruchomości oraz wywóz ich przez 
odpowiednie służby do stacji zlewnych, ob-
sługujących gminę;

2. Zakaz budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

§ 12

1.  W zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala się:

 a) podstawowymi, naturalnymi odbiornikami 
wód opadowych z obszaru gminy pozostaną 
rzeki: Liswarta, Pankówka, Piszczka, Piskara 
oraz układ rowów melioracyjnych w ich zlew-
niach a także wszystkie biologicznie czynne 
powierzchnie gruntu;

 b) odprowadzanie wód opadowych do odbiorni-
ków przez infiltrację i spływ powierzchniowy,
przydrożne rowy odwadniające oraz przez lo-
kalne i indywidualne układy sieci kanalizacji 
deszczowej; rozwiązania z zakresu odprowa-
dzania wód opadowych muszą zabezpieczać 
czystość wód odbiorników;

 c) ustala się wyposażenie w układy sieci kana-
lizacji deszczowej indywidualne lub lokalne 
terenów stref działalności usługowo-han-
dlowej; Ścieki deszczowe, po oczyszczeniu 
w separatorach i osadnikach lokalizowanych 
w granicach tych stref odprowadzane będą 
do rowów i cieków wodnych, odpowiednio 
przygotowanych pod względem technicznym 
i hydraulicznym (udrożnienie, regulacja wy-
sokościowa);

 d) ustala się ochronę istniejących urządzeń 
melioracji szczegółowych, a w przypadku 
kolizji z projektowanym zagospodarowaniem 
dopuszcza się przebudowę tych urządzeń, 
w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w 
sposób zapewniający właściwe funkcjono-
wanie systemu melioracyjnego na terenach 
sąsiadujących;

2. W przypadku podejmowania działań związanych 
z naruszeniem gruntu obowiązkowe jest prowa-
dzenie wyprzedzających badań ratowniczych.

Rozdział III

USTALENIA W ZAKRESIE 
UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

§ 13

1. Plan ustala następujące zasady obsługi komu-
nikacyjnej:

 a) obsługa komunikacyjna dla obszaru wyznaczo-
nego i określonego na rysunku planu 1. MN/U 
oznaczonym jako załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały z przyległej do nieruchomości drogi 
dojazdowej – ulicy Księdza Stasiewicza ozna-
czonej symbolem KD skomunikowanej z ulicą 
Księdza Muznerowskiego.

Rozdział IV

USTALENIA W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 14

1. Plan ustala następujące zasady w zakresie in-
frastruktury technicznej: 

 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę z systemu central-

nego tzn. z sieci wodociągowej zlokalizo-
wanej w liniach rozgraniczających ulic.

b) przy projektowaniu nowych i moderniza-
cji istniejących sieci wodociągowych na-
leży uwzględniać wymogi dotyczące p. 
poż. zaopatrzenia wodnego; 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi należy zapewniać wydaj-
ność sieci hydrantowej lub zbiorniki 
wodne sztuczne dla celów p. poż.

c) jako uzupełnienie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę plan dopuszcza ujęcia indy-
widualne;

§ 15

1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się wykorzystanie istniejącego systemu 
elektroenergetycznego.

 a) zasilanie zabudowy terenów różnorodnej 
działalności usługowej, odbywać się będzie 
generalnie przez stacje transformatorowe 
15/0,4 kV typu wnętrzowego zasilane linią 
kablową 15 kV;

 b) rozbudowę, przebudowę i modernizację 
sieci, w tym docelowe skablowanie sieci 
średniego i niskiego napięcia w uzgodnieniu 
z właściwym Zakładem Energetycznym;

 c) zachowanie istniejących sieci nadziemnych i 
podziemnych uzbrojenia terenów z dopusz-
czeniem ich modernizacji i rozbudowy w 
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przypadku zwiększonych potrzeb przesyłu 
mediów oraz przebudowy w przypadku ko-
lizji z projektowanym zagospodarowaniem 
terenów w uzgodnieniu i na warunkach z 
właściwym Zakładem Energetycznym;

 d) w celu realizacji przebudowy linii elektro-
energetycznych zainteresowani inwestorzy 
winni zawrzeć z właściwym Zakładem Ener-
getycznym umowy o przebudowę,

 e) koszty przebudowy kolidujących odcinków 
linii elektroenergetycznych będących własno-
ścią właściwego Zakładu Energetycznego, 
obciążać będą inwestorów zainteresowanych 
budową obiektów lub zmianą zagospodaro-
wania terenów na skrzyżowaniu z liniami lub 
w ich pobliżu.

 f) szczegóły dotyczące rozwiązania kolizji 
istniejących linii elektroenergetycznych z pla-
nowanymi obiektami i zagospodarowaniem 
terenu zostaną określone w warunkach prze-
budowy wydawanych przez właściwy Zakład 
Energetyczny.

§ 16

1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
 a) zaopatrzenie w gaz przewodowy po wybu-

dowaniu na terenie miasta:
– stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stop-

nia,
– gazociągu zasilającego wysokiego ciśnie-

nia     150 (część gazociągu relacji Blachow-
nia – Kłobuck – Krzepice i Olesno – Staro-
krzepice – Krzepice)

 a) do czasu realizacji sieci gazowej przewodo-
wej zaopatrzenie w gaz ustala się w systemie 
indywidualnym tj. z butli bądź zbiorników 
gazu płynnego lokalizowanych bezpośrednio 
u odbiorców z zachowaniem wszelkich norm 
bezpieczeństwa;

§ 17

1. W zakresie zaopatrzenia w łącza telefoniczne 
ustala się:

 a) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej 
i projektowanej sieci w liniach rozgraniczają-
cych dróg na warunkach określonych przez 
zarządcę drogi,

 b) bezpośrednią obsługę abonentów za po-
średnictwem indywidualnych przyłączy, na 
warunkach określonych przez właściwego 
operatora telekomunikacyjnego;

§ 18

1. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się 
zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i 
ciepłej wody użytkowej z indywidualnych źró-
deł ciepła, wbudowanych lub wolno stojących 

z preferowanym zastosowaniem technologii i 
paliw ekologicznych;

Rozdział V

OGÓLNE WARUNKI ZABUDOWY 
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 19

1. Dla całego obszaru objętego planem ustala się:
 1) utrzymanie gabarytów i charakteru zabu-

dowy – dostosowanie nowych budynków 
i budowli do istniejącej kompozycji urbani-
stycznej w zakresie skali i bryły zabudowy, 
przy założeniu harmonijnego współistnienia 
elementów kompozycji istniejącej i nowo 
projektowanej;

 2) nakaz stosowania architektury neutralnej lub 
architektury regionalnej, jednakże identyfi-
kowanej z lokalizacją, kulturą i położeniem 
miasta i gminy Krzepice;

 2) zakaz prowadzenia wszelkiej działalności pro-
dukcyjnej oraz usługowej mogącej stwarzać 
uciążliwości wobec sąsiadujących nierucho-
mości mieszkalnych, szczególnie w postaci 
emisji substancji szkodliwych, wytwarzania 
hałasu, wibracji, drażniących woni, światła o 
dużym natężeniu, prowadzenia działalności 
mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, 
wód podziemnych lub powierzchniowych;

 3) zakaz obniżania estetyki otoczenia poprzez 
stosowaną formę zabudowy, sposób wyko-
rzystania terenu działki lub sposób reklamy 
wizualnej;

 4) obowiązek kształtowania terenu i nowej 
zabudowy dla usług publicznych w sposób 
umożliwiający bezkolizyjne korzystanie przez 
osoby niepełnosprawne;

 5) na terenach przewidzianych do zabudowy 
usługowej ustala się obowiązek zaspokojenia 
wszystkich potrzeb parkingowych i gara-
żowych w obrębie granic nieruchomości 
obejmowanych tymi inwestycjami;

 8) właściciele nieruchomości położonych na 
terenach zmeliorowanych, przeznaczonych w 
planie pod zabudowę, przed przystąpieniem 
do realizacji zabudowy, mają obowiązek 
przebudowy kolidujących z nią sieci drenar-
skich w uzgodnieniu z zarządcą tej sieci i w 
sposób zapewniający działanie urządzeń 
melioracyjnych na terenach sąsiednich;

Rozdział VI

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
PRZEZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW 

ORAZ WARUNKI ICH ZABUDOWY 
I ZAGOSPODAROWANIA
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§ 20

Plan ustala następujące zasady zagospodarowania 
terenów:
1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1. MN/U ustala się:
 1) Przeznaczenie podstawowe: 

a. tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej, w tym biurowej, handlu, ga-
stronomii i usług innych współgrających 
ze sobą, jednakże związanych z funkcją 
podstawową terenu;

 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a. parkingi, garaże, budynki gospodarcze 

lokalizowane w drugiej linii zabudowy, 
c. sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, drogi i place wewnętrzne,
 3) Nakaz:

a. sytuowanie budynków handlowych w 
pierwszej linii zabudowy,

b. w przypadku realizacji zabudowy jedynie 
mieszkaniowej, nakaz lokalizacji budyn-
ków mieszkalnych w pierwszej linii zabu-
dowy, 

d. możliwość stosowania piwnic.
e. zapewnienia właściwych dojazdów, ilości 

miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych i dostawczych oraz możliwo-
ści rozładunku towarów dla zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej w granicach 
terenu pod realizację inwestycji;

f. nawiązania do walorów krajobrazu i lo-
kalnej tradycji budowlanej;

g. wymagany wysoki standard architekto-
niczny, w tym stosowania tradycyjnych i 
naturalnych materiałów budowlanych;

h. projektowania poziomu 0 z dostosowa-
niem do obsługi osób niepełnosprawnych 
dla zabudowy usługowej usług publicz-
nych,

i. stosowania powierzchni biologicznie 
czynnej w co najmniej 20% całości terenu 
objętego inwestycją lub działki budowla-
nej.

 4) Zakaz:
a. zabudowy i utwardzenia powyżej 80% 

powierzchni działki,
b. zabudowy terenu powyżej 70% po-

wierzchni działki lub terenu inwestycyjne-
go,

c. sytuowania budynków gospodarczych i 
garażowych w pierwszej linii zabudowy,

d. budowy i urządzania trwałych i tymcza-
sowych obiektów związanych z prowadze-
niem wszelkiej działalności produkcyjnej 
i innej działalności uciążliwej, 

e. składowania na terenie działki materia-
łów, surowców, odpadów, opakowań lub 

paliw,
f. stosowania połaci dachowych o kącie 

nachylenia powyżej 45o,
g. stosowania agresywnej kolorystyki za-

równo elewacji jak i dachów budynków,
h. zakłócania warunków zamieszkania w 

sąsiedztwie oraz powodowania kolizji z 
formami użytkowania terenów położo-
nych w pobliżu,

i. degradowania środowiska przyrodnicze-
go i kulturowego miasta i gminy,

j. umieszczania reklam w sposób uniemoż-
liwiający prawidłowe korzystanie z tere-
nu, budynków i poszczególnych pomiesz-
czeń (np. ograniczających doświetlenie), 

k. stosowania reklam i nośników reklamo-
wych przed określoną na rysunku planu 
nieprzekraczalną linią zabudowy,

 5) Dopuszcza się:
a. tymczasowe zagospodarowanie terenu 

związane z realizacją przeznaczenia terenu 
do czasu wykonania robót budowla-
nych,

6) Parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenu:

a. ustala się realizację budynków o wysoko-
ści do dwóch kondygnacji naziemnych, w 
tym poddasze użytkowe, jednakże nie 
wyższych niż 7m do okapu lub gzymsu 
budynku lub 9m do głównej kalenicy 
dachu;

b. wielkość powierzchni zabudowy w sto-
sunku do wielkości terenu inwestycji lub 
działki budowlanej nie może przekroczyć 
70% powierzchni terenu inwestycji lub 
działki budowlanej,

c. obowiązuje zachowanie co najmniej 20% 
powierzchni biologicznie czynnej,

d. dopuszcza się realizację dachów o różnej 
geometrii, w tym stropodachów, jednak-
że spadek dachu nie może przekroczyć 
kąta nachylenia powyżej 45o,

e. obowiązuje zapewnienie miejsc parkin-
gowych w granicach działki w obszarze 
1.MN/U ilości 2 na dom mieszkalny jed-
norodzinny, 

f. obowiązuje zapewnienie miejsc parkin-
gowych w granicach działki lub terenu 
inwestycji w obszarze 1.MN/U w ilości 15 
na 1000m2 powierzchni użytkowej obiek-
tów handlowo-usługowych lub obiektów 
biurowo-usługowych. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1. PP ustala się:

 1) Przeznaczenie podstawowe:
a. place, parkingi,

 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a. mała architektura
b. infrastruktura techniczna,
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 3) Nakaz:
a. podporządkowanie funkcji i przeznaczeniu 

terenów przyległych,
b. obowiązuje zachowanie istniejących ro-

wów melioracyjnych spełniających rolę 
odbiorników wód powierzchniowych,

 4) Zakaz:
a. wydzielania działek budowlanych;
b. budowy obiektów kubaturowych innych 

niż w ust. 2
 5) Zalecenie:

a. integracja z terenami przyległymi,
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem KD ustala się:
 1) Przeznaczenie podstawowe:

a. droga dojazdowa
 2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a. lokalizacja obiektów związanych z funkcją 
podstawową,

b. ciągi pieszo-rowerowe,
c. infrastruktura techniczna,

 3) Zakaz:
a. budowy obiektów kubaturowych innych 

niż wymienione w pkt 2.
 4) Parametry techniczne dróg powinny spełniać 

wymagania zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami określającymi warunki techniczne, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie

Rozdział VII

USTALENIA DOTYCZĄCE
ROZWIĄZAŃ TYMCZASOWYCH

§ 21

1. Formą rozwiązań tymczasowych są rozwiązania 
sezonowe lub związane z budową obiektów 
budowlanych. Lokalizację obiektów i elemen-
tów zagospodarowania tymczasowego, w tym 
sezonowego dopuszcza się na okres nie dłuższy 

niż pół roku – dla sezonowego oraz na czas bu-
dowy obiektów budowlanych, pod warunkiem 
nie wchodzenia w kolizję z zainwestowaniem 
docelowym.

Rozdział VIII

USTALENIA DOTYCZĄCE 
STAWKI PROCENTOWEJ SŁUŻĄCEJ 
NALICZENIU OPŁATY OD WZROSTU 

WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

§ 22

1. Uchwala się stawkę procentową wzrostu war-
tości nieruchomości służącą pobraniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym:

 1) MN/U  – 30%
 2) KD, PP  – 0 %

§ 23

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzen-
nego wszczętych przed dniem wejścia w życie ni-
niejszej uchwały, a nie zakończonych decyzją 
ostateczną, stosuje się ustalenia niniejszej uchwa-
ły.

§ 24

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Krzepic.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego.
    PRZEWODNICZĄCY
    Rady Miejskiej

    mgr Bogdan Napieraj
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/234/09
Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 4 marca 2009 r.

    PRZEWODNICZĄCY
    Rady miejskiej

    mgr Bogdan Napieraj
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/234/09
Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 4 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

DO PROJEKTU PLANU

 Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Krzepicach
postanawia, co następuje:

Ze względu na brak uwag dotyczących projektu 
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Krzepice, dla ob-
szaru położonego w Krzepicach (obszar przy ulicy 
Księdza Stasiewicza), nie dokonuje się rozstrzy-
gnięć o sposobie ich rozpatrzenia.

    PRZEWODNICZĄCY
    Rady Miejskiej

    mgr Bogdan Napieraj

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXVIII/234/09
Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 4 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH 

W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, 

ZGODNIE Z PRZEPISAMI 
O FINANSACH PUBLICZNYCH

 Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Krzepicach
rozstrzyga:

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie frag-
mentu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzepice dla obszaru poło-
żonego w Krzepicach (obszar przy ulicy Księdza 
Stasiewicza na odcinku od ulicy Księdza Muzne-
rowskiego do ulicy Generała Andersa) – inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych – w sposób następujący:
1. Środki na realizację inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, należącej do zadań 
własnych Gminy Krzepice, będą pochodzić z 
budżetu gminy oraz funduszy pomocowych.

2. Jako główne zasady realizacji infrastruktury 
technicznej, należącej do zadań własnych 
Gminy Krzepice, przyjmuje się uwzględnienie 
interesu publicznego oraz zastosowanie zasady 
uzyskiwania możliwie najlepszych efektów przy 
wykorzystaniu możliwie najniższych nakła-
dów.

    PRZEWODNICZĄCY
    Rady Miejskiej

    mgr Bogdan Napieraj

1831

UCHWAŁA NR XXX/260/09
Rady Miejskiej w Orzeszu

z dnia 17 kwietnia 2009 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 

oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość nagród

 Na podstawie art. 30 ust. 6 art. 91 d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z 
późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrze-
szającymi nauczycieli.

Rada Miejska w Orzeszu
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycie-
li określający wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków za wysługę lat, motywa-


