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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XL/275/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzględnionych ”rzez Burmistrza uwag do projek-

tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego soJectwa Rozwadza 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na ”odstawie art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

stwierdza się, we do ”rojektu zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego soJec-

twa Rozwadza nie zostaJy zJowone uwagi.  

źaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr XL/275/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej nalewącej do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na ”odstawie art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

Realizacja infrastruktury technicznej będzie od-

bywać się w o”arciu o wszelkie mowliwe uródJa 
”ozyskania funduszy na ten cel, `rodków wJasnych 

Gminy oraz ”artycy”acji inwestorów indywidual-

nych. 

W ”ierwszej kolejno`ci nalewy ”odjąć realizację 
infrastruktury w rejonach: 

a) realizujących cele ”ubliczne oraz s”rzyjają-
cych rozwojowi Gminy, 

b) ”oJowonych najbliwej istniejącej infrastruktury 
i o najdogodniejszych finansowo mowliwo`ciach jej 
realizacji, 

c) charakteryzujących się wzrostem dynamiki 
rozwoju i wzrostem zapotrzebowania, 

d) duwym istniejącym za”otrzebowaniem. 
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UCHWAIA NR XLł276ł09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

 z dnia 30 lipca 2009 r. 

  

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego soJectwa Krę”na 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  

Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 

oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(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 2007 r. Nr 127, 

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

poz. 1237) oraz w związku z uchwaJą Rady Miej-

skiej w Zdzieszowicach Nr XVI/123/07 z dnia  

18 grudnia 2007 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”o-

darowania przestrzennego soJectwa Krę”na, po 

stwierdzeniu zgodno`ci ze zmianą Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego Gminy Zdzieszowice, Rada Miejska  

w ździeszowicach uchwala, co nastę”uje: 
 

ŚziaJ I 
Ustalenia ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego soJectwa Krępna.  
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2. Integralną czę`cią zmiany miejscowego ”la-

nu zagos”odarowania są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik graficzny nr 1 - rysunek planu ｦ 

skala 1:1000, (obejmujący dziaJki nr 75/2, 109/3); 
2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie 

rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 

 

§ 2. Ilekroć w dalszych ”rze”isach uchwaJy jest 
mowa o: 

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa  w § 1 niniejszej uchwaJy; 

2) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, 

wynikające z ”rawomocnych decyzji administra-

cyjnych; 

3) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć 
graficzny za”is ”lanu, będący zaJącznikiem gra-

ficznym, o którym mowa w § 1 ust. 2; 

4) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem literowym i liczbo-

wym; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - nalewy 
”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie dominujące, wy-

znaczone do lokalizacji w danym terenie; 

6) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym terenu - nale-

wy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie inne niw ”od-

stawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym 

terenie;  

7) usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi niewymagające s”orządzenia ra-

”ortu oddziaJywania na `rodowisko zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi; 

8) wskauniku intensywno`ci zabudowy ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć stosunek sumy ”owierzchni 

ogólnej zabudowy do ”owierzchni dziaJki. Przez 
”owierzchnie ogólną zabudowy rozumie się ”o-

wierzchnię budynku ”o obrysie ”omnowoną ”rzez 
liczbę kondygnacji budynku. 

 

§ 3.1. Obowiązującymi oznaczeniami na rysun-

ku ”lanu są: 
1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia; 

2) oznaczenia literowe i liczbowe okre`lające 
przeznaczenia terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. PozostaJe oznaczenia niewymienione w ust. 1 
są informacyjne lub sugerujące okre`lone rozwiąza-

nia przestrzenne i regulacyjne. 

 

ŚziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego oraz wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania przestrzeni publicznej 

 

§ 4.1. KsztaJtowanie zabudowy musi uwzględ-

niać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, 
formę detal architektoniczny i materiaJy charakte-

rystyczne dla regionalnego budownictwa. 

2. Śo”uszcza się dokonywania nowych ”odzia-

Jów geodezyjnych ”od warunkiem za”ewnienia 

dostę”u do drogi ”ublicznej dla ”odzielonych nie-

ruchomo`ci oraz s”eJnienia warunków jakim ”o-

winny od”owiadać budynki i ich usytuowanie. 
3. Śo”uszcza się lokalizację nieograniczających 

bez”ieczeLstwa ruchu reklam oraz obiektów maJej 
architektury. 

4. Poza wyznaczoną na rysunku ”lanu nie”rze-

kraczalną linią zabudowy, w tym na granicy dziaJ-
ki, do”uszcza się lokalizacji ”ojedynczych obiek-

tów maJej architektury i infrastruktury. 
5. W obszarze o”racowania ”lanu obowiązuje 

za”ewnienie warunków umowliwiających ”rowa-

dzenie akcji ratowniczych ”rzeciw”owarowych, 
poprzez za”ewnienie zao”atrzenia wodę do celów 
”rzeciw”owarowych dróg ”rzeciw”owarowych, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

 

RozdziaJ 2 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody 

 

§ 5.1. W obszarze o”racowania ustala się obo-

wiązek ”odczyszczania wód o”adowych z substancji 

ropopochodnych i innych szkodliwych, zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi. W ”rzy”adku wystę”owania 
ww. zagroweL na terenach czę`ciowo utwardzonych 
lub nieutwardzonych ustala się obowiązek zabez”ie-

czenia `rodowiska gruntowo ｦ wodnego przed infil-

tracją zanieczyszczeL. 
2. Śla terenów zabudowy mieszkaniowej ozna-

czonej symbolem 1MN 2MN obowiązują standardy 
akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej okre`lone ”rze”isami odrębnymi. 

3. źakazuje się od”rowadzania nieoczyszczo-

nych `cieków do wód ”owierzchniowych, gruntu  

i wód gruntowych. 
4. Obowiązuje zachowanie ”asa terenu o sze-

roko`ci co najmniej 3 m wzdJuw górnej krawędzi 
rowów melioracyjnych i cieków wodnych. 

5. Śo”uszcza się zarurowanie lub ”rzeJowenie ro-

wów melioracyjnych kolidujących z ”lanowanym 

zainwestowaniem, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

6. Ustala się na obszarze o”racowania ”lanu 
zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do 
”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko ｦ wymagających s”orządzenia ra”ortu 
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o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko, 

za wyjątkiem urządzeL infrastruktury technicznej. 
7. UsJugi ”rowadzone w ramach budynku 

mieszkalnego nie mogą ”owodować uciąwliwo`ci 
dla mieszkaLców. 

8. Uciąwliwo`ci usJug i ”rodukcji ”rowadzonych 

na dziaJkach wydzielonych nie mogą ”rzekroczyć 
norm na granicy dziaJki, na której są ”rowadzone. 

 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu ukJadu komunikacyjnego 

 

§ 6.1. ObsJuga komunikacyjna terenów obję-
tych ”lanem odbywa się z istniejących dróg ”u-

blicznych bez”o`rednio ”rzylegJych do granic 
opracowania planu.  

2. Śo”uszcza się realizację dróg wewnętrznych 

na terenie oznaczonym symbolem 1MN o minimal-

nych ”arametrach dróg ”owarowych. 
3. Ustala się nastę”ującą minimalną liczbę 

miejsc postojowych: 

1) lokale mieszkalne ｦ 2 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie; 

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

wierzchni uwytkowej; 
3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 

50 m2 ”owierzchni uwytkowej; 
4) restauracje, kawiarnie -1 miejsce postojowe 

na 20 m2 powierzchni uwytkowej. 
 

RozdziaJ 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu infrastruktury technicznej 

 

§ 7.1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia te-

renu w infrastrukturę techniczną: 
1) docelowo ”rzyjmuje się zasadę, iw wszystkie 

liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz  

z towarzyszącymi urządzeniami, ”oza ”rzyJączami 

do ”oszczególnych obiektów mogą ”rzebiegać  
w liniach rozgraniczających dróg i ulic, w uzgod-

nieniu z zarządcami dróg; do”uszcza się ”rze”ro-

wadzenie sieci ”oza ukJadem ulic ”od warunkiem 

zachowania ustaleL ”rze”isów odrębnych obowią-
zujących ”rzy ”rojektowaniu sieci; 

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 

zao”atrzenia w cie”Jo, wodę, gaz, energię elek-

tryczną, sieć telekomunikacyjną, od”rowadzania 

`cieków oraz lokalizacji urządzeL technicznych na 

terenie objętym ”lanem wymagają uzyskania wa-

runków technicznych od wJa`ciwych administrato-

rów sieci. 
2. W zakresie zao”atrzenia w wodę ustala się: 
1) doprowadzenie wody z wiejskiej sieci wodo-

ciągowej; 
2) warunki do”rowadzenia wody nalewy uzgod-

nić z zarządcą sieci. 

3. W zakresie od”rowadzenia `cieków ustala 
się: 

1) docelowo od”rowadzenie `cieków do gmin-

nej sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgodnio-

nych z zarządcą sieci; 
2) do czasu realizacji sieci od”rowadzającej `cieki 

do systemu kanalizacji sanitarnej do”uszcza się gro-

madzenie `cieków w indywidualnych, szczelnych, 

atestowanych, bezod”Jywowych zbiornikach, zloka-

lizowanych na terenach wJasnych inwestorów,  
z systematycznym wywozem `cieków do ”unktu 
zlewnego gminnej oczyszczalni `cieków, na warun-

kach uzgodnionych z zarządcą oczyszczalni lub sto-

sowanie oczyszczalni przydomowych. 

4. W zakresie od”rowadzenia wód o”adowych 
ustala się: 

1) w ”rojektowaniu zainwestowania nalewy 
uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne  
i za”ewnić im ”rawidJowe uwytkowanie; 

2) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej 

inwestor zobowiązany jest do jej na”rawy na koszt 
wJasny, ”od nadzorem u”rawnionego s”ecjalisty; 

3) tereny, na których mowe doj`ć do zanie-

czyszczenia substancjami szkodliwymi dla `rodo-

wiska nalewy utwardzić i skanalizować a substan-

cje szkodliwe zneutralizować na terenie wJasnym; 
4) miejsce i s”osób od”rowadzenia wód o”a-

dowych nalewy uzgodnić z wJa`ciwymi organami. 
5. W zakresie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną ustala się: 
1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej sie-

ci niskiego i `redniego na”ięcia, lub w ”rzy”adku 
znacznego za”otrzebowania na moc i energię elek-

tryczną z nowych stacji transformatorowych; 

2) na caJym obszarze o”racowania do”uszcza 
się budowę linii elektroenergetycznych na”o-

wietrznych i kablowych na dziaJkach inwestorów, 
oraz lokalizowanie nowych stacji transformatoro-

wych wraz z drogami dojazdowymi; 

3) do istniejących oraz nowo projektowanych 

urządzeL elektroenergetycznych nalewy za”ewnić 
mowliwo`ć dojazdu oraz swobodnego dostę”u dla 
ich zarządcy w celu s”rawowania nadzoru tech-

nicznego, remontu lub przebudowy; 

4) ustala się strefę kontrolowaną wzdJuw linii 
napowietrznej 15 kV w odlegJo`ci 8 m od linii,  
w strefie ustala się zakaz zabudowy i zadrzewiania 

terenu, do”uszcza się odstąpienie od tej zasady 

pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy sieci na 
zabudowę. Po ”rzebudowaniu lub skablowaniu 

sieci ustalenia dla strefy nie są obowiązujące; 
5) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem 

za”otrzebowania w energię elektryczną nalewy 
realizować na ”odstawie indywidualnych umów  
z dysponentem sieci, zawieranych na wniosek 

zainteresowanych inwestorów; 
6) ”rzyJącza nalewy wykonać zgodnie z tech-

nicznymi warunkami podanymi przez dysponenta 

sieci. 
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6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza 

się: 
1) budowę sieci gazowej na ww. obszarze, w 

o”arciu o obowiązujące prawo energetyczne, jeweli 
istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostar-

czania paliwa gazowego, zgodnie z opracowanym 

”rzez ”rzedsiębiorstwo energetyczne ”lanem roz-

woju; 

2) realizacja sieci gazowej mowliwa jest ”o 
stwierdzeniu o”Jacalno`ci inwestowania oraz wy-

maga uzyskania od dostawcy gazu uzyskania wa-

runków technicznych i s”eJnienia ”rze”isów od-

rębnych. 
7. W zakresie zao”atrzenia w energię cie”lną 

do”uszcza się ogrzewanie budynków z indywidu-

alnych kotJowni na terenach wJasnych inwesto-

rów, ”od warunkiem stosowania ”aliw ekologicz-

nych oraz urządzeL technicznych o wysokiej 
s”rawno`ci i niskim sto”niu emisji zanieczyszczeL 
`rodowiska. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala się lokali-
zowanie sieci telekomunikacyjnych, w porozumie-

niu z operatorami sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów ustala się: 
1) obowiązuje segregacja od”adów staJych; 
2) wywóz od”adów na gminne skJadowisko na 

”odstawie umów cywilno ｦ prawnych zawiera-

nych ”rzez wJa`cicieli ”osesji, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w Gminie. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej 

 

§ 8.1. Ochronie konserwatorskiej na ”odstawie 

”rze”isów odrębnych ”odlegają obiekty i obszary 

zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne wpisa-

ne do rejestru zabytków. 
2. Ustala się ochronę konserwatorską: 
1) obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji 

(wykazie) zabytków nieruchomych; 
2) zewidencjonowanych stanowisk archeolo-

gicznych. 

3. Śla stanowisk archeologicznych ustala się 
wymóg uzyskania pozwolenia Opolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora źabytków w zakresie 
prac ziemnych i przeprowadzenie ratowniczych 

badaL archeologicznych metodą wyko”aliskową  
w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie sta-

nowiska archeologicznego oraz w jego bez”o`red-

nim sąsiedztwie. 
 

RozdziaJ 6 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody oraz 
s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na ”odstawie odrębnych 
przepisów 

 

§ 9. Na caJym terenie o”racowania ochronie 
”odlega obszar GJównego źbiornika Wód Pod-

ziemnych nr 332 ｭSubniecka KędzierzyLsko - 

GJubczyckaｬ o statusie najwywszej ochrony, zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymi oraz ”o”rzez u”orząd-

kowanie gos”odarki `ciekowej. 
 

RozdziaJ 7 

źasady i warunki ”odziaJu terenów na dziaJki 
budowlane 

 

§ 10.1. Ustala się minimalne szeroko`ci frontu 

dziaJki budowlanej 20 m. 
2. Ustala się minimalne ”owierzchnie nowo 

wydzielanych dziaJek budowlanych: 
1) wolnostojącej    1000 m2; 

2) bliuniaczej    600 m2. 

3. Śo”uszcza się mniejsze ”owierzchnie wy-

dzielanych dziaJek, niw wymienione ”owywej, wy-

tyczane na cele infrastruktury technicznej, komu-

nikacyjnej, pod cele publiczne, i w przypadku regu-

lacji sytuacji prawno ｦ wJasno`ciowej nierucho-

mo`ci oraz ”o”rawę funkcjonowania nieruchomo-

`ci. 
4. Śo”uszcza się ”rze”rowadzanie ”rocedury 

scalenia i wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci.  
 

RozdziaJ 8 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania tere-

nów 

 

§ 11. Śla terenów oznaczonych symbolami 
1MN, 2 MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub 
bliuniacza; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  
a) zabudowa garawowa i gos”odarcza,  
b) zieleL urządzona, 
c) usJugi nieuciąwliwe realizowane jako lokale 

wbudowane i wolnostojące do 30 % ”owierzchni 
zabudowy przeznaczenia podstawowego, 

d) infrastruktura techniczna i komunikacyjna. 

3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć nowo budowanej zabudowy nie 

mowe ”rzekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych  
w tym ”oddasze uwytkowe, lecz nie więcej niw 8 m 
do okapu dachu,  

b) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę 
maksymalnie do 40 % ”owierzchni dziaJek,  
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c) ustala się zachowanie minimalnej ”owierzch-

nie biologicznie czynnej ｦ 40 %; 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu. 

 

RozdziaJ 9 

O”Jata z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym 

 

§ 12. Na ”odstawie art. 36 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu ”rzestrzennym dla terenów ”rzezna-

czonych do zagos”odarowania ustala się stawkę 
”rocentową sJuwącą naliczeniu o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 15%. 

 

ŚziaJ III 
Ustalenia koLcowe 

 

§ 13. W granicach o”racowania ”lanu tracą 
moc ustalenia uchwaJy Nr LIV/400/98 Rady Miej-

skiej w Zdzieszowicach z dnia 17 czerwca 1998 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wyznaczonych ob-

szarów mieszkaniowych w soJectwach Rozwadza, 
Kre”na w obrębie Gminy Zdzieszowice. 

 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza 
się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 15. Niniejsza uchwaJa wchodzi w wycie ”o 
u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Monika Wąsik ｦ Kudla 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr XL/276/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia nie-

uwzględnionych ”rzez Burmistrza uwag do projek-

tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego soJectwa Krę”na 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na ”odstawie art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

stwierdza się, we do ”rojektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego soJectwa 
Krę”na nie zostaJy zJowone uwagi.  

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XL/276/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej nalewącej do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na ”odstawie art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

 

Realizacja infrastruktury technicznej będzie od-

bywać się w o”arciu o wszelkie mowliwe uródJa 
”ozyskania funduszy na ten cel, `rodków wJa-

snych Gminy oraz ”artycy”acji inwestorów indy-

widualnych. 

W ”ierwszej kolejno`ci nalewy ”odjąć realizację 
infrastruktury w rejonach: 

a) realizujących cele ”ubliczne oraz s”rzyjają-
cych rozwojowi Gminy, 

b) ”oJowonych najbliwej istniejącej infrastruktury 
i o najdogodniejszych finansowo mowliwo`ciach jej 
realizacji, 

c) charakteryzujących się wzrostem dynamiki 
rozwoju i wzrostem zapotrzebowania, 

d) duwym istniejącym za”otrzebowaniem. 
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