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UCHWAIA NR VIIł46ł2011 

 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

 

 z dnia 29 marca 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

zJowa kruszywa naturalnego ｭLewin Brzeski ｦ Stroszowiceｬ w Stroszowicach 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

z ”óunŁ zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 rŁ 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ2)  

w związku z uchwaJą Nr XLVł390ł2010 z dnia 
30 marca 2010 rŁ o ”rzystą”ieniu do s”orządze-

nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego zJowa kruszywa naturalnego ｭLe-

win Brzeski ｦ Stroszowiceｬ w Stroszowicach 
uchwalonego UchwaJą Rady Miejskiej w Lewinie 
Brzeskim Nr XX/155/2008 z dnia 29 kwietnia 

2008rŁ ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego Gminy Lewin Brzeski, Rada Miej-

ska w Lewinie Brzeskim uchwala, co nastę”uje:  
 

RozdziaJ I 
Ustalenia ogólne 

§ 1Ł1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego zJowa kruszy-

wa naturalnego ｭLewin Brzeski ｦ Stroszowiceｬ 
zwany dalej planem. 

2Ł źmianą miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego obejmuje się obszar ”oJo-

wony na obszarze wsi Stroszowice okre`lony na 
rysunku planu s”orządzonym na ma”ie w skali 
1:2000 stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaJyŁ 
                                            

1 zmiana 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 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, z. 2010 r.  

Nr 75, poz. 474, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, z 2010 r.  

Nr 119, poz. 804, z 2010 r. Nr 149, poz. 996, z 2010 r.  

Nr 155, poz. 1043, z 2010 r. Nr 130, poz. 871 
2 źmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy 

ogJoszone 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,  

z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,  

z 2010 r. Nr 28, poz. 146, z 2010 r. Nr 106, poz. 675,  

z 2011 r. Nr 40, poz. 230  

3Ł Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych ｦ stanowi 

zaJącznik nr 2 niniejszej uchwaJy. 

4Ł Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia 
wniesionych uwag do projektu planu ｦ stanowi 

zaJącznik nr 3 niniejszej uchwaJy. 

5Ł Obowiązującymi ustaleniami regulacyjnymi 
”lanu są: 

1) granice obszaru objętego planem, 

2) linie rozgraniczenia terenów o równym ”rze-

znaczeniu lub o równych zasadach zabudowy  
i zagospodarowania, 

3) symbole ”rzeznaczenia terenówŁ 
 

§ 2Ł źakres ustaleL ”lanu obejmuje: 
1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego, 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 

5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych, 

6) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych ”rze”isów,  
w tym terenów górniczych, a takwe narawonych 
na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych, 

8) szczególne warunki zagos”odarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy, 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej, 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”o-

darowania, urządzania i uwytkowania terenów, 
11) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których 

ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
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§ 3Ł W granicach obszaru objętego ”lanem nie 
wystę”ują tereny: 

1) wymagające okre`lenia szczegóJowych za-

sad i warunków scalania nieruchomo`ci, 
2) wymagające okre`lenia s”osobów i termi-

nów tymczasowego zagos”odarowania, urządza-

nia i uwytkowania terenówŁ 
 

§ 4Ł1Ł Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy 
mówi się o: 

1) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć wyzna-

czony liniami rozgraniczającymi obszar o okre`lo-

nej funkcji, oznaczonej na rysunku planu odpo-

wiednim symbolem uwytkowania, 
2) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć rodzaj ”rzeznaczenia dominują-
cego na danym terenie, 

3) urządzeniach towarzyszących ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć obiekty technicznego wy”osa-

wenia (naziemne i ”odziemne) sJuwące funkcji ”od-

stawowej terenu takie jak: przepusty, rowy, prze-

jazdy waJowe na skrzywowaniu waJu z drogami 
rolniczymi oraz obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

4) ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-

nem wynikające z ”rawomocnych decyzji admini-

stracyjnych. 

2Ł Pojęcia nie wymienione oraz niezdefiniowa-

ne nalewy rozumieć zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami odrębnymiŁ 

 

§ 5Ł1Ł Ustalenia zmiany ”lanu obejmują tereny 
oznaczone na rysunku symbolami: 

a) 1WP, ｦ tereny urządzeL gos”odarki wodnej, 
b) 2WPp, 3WPp ｦ tereny urządzeL gos”odarki 

wodnej projektowane, 

c) 5W ｦ tereny wód ”owierzchniowych. 

2Ł Utrzymuje się ustalenia ”lanu dla terenów 
oznaczonych symbolem 7WPx, 6PE, 4R, zgodnie 

z regulacją zawartą od”owiednio w § 6, § 7 i § 8 

UchwaJy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  
Nr XX/155/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

3Ł PozostaJe oznaczenia graficzne ”rzedsta-

wione na rysunku ”lanu ”osiadają znaczenie in-

formacyjne. 

 

RozdziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe dla obszaru objętego 

”lanem w zakresie ”rzeznaczenia terenów, zasad 
zabudowy i zagos”odarowania terenów 

§ 6Ł Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1WP, ustala się: 
1. Przeznaczenie podstawowe - Tereny urzą-

dzeL gos”odarki wodnej - waJ ochrony ”rzeciw-

powodziowej rzeki Nysy KJodzkiej ”lanowany do 
zachowania w ramach planowanego zabezpiecze-

nia powodziowego miasta Lewina Brzeskiego  

i wsi Stroszowice. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-

nego: 

1) teren waJu ada”tuje się z mowliwo`cią jego 
remontu i modernizacji ”owywej km 16+100 
rzeki Nysa KJodzka jako ｭwaJu kierownicyｬ wraz 
ze wzmocnieniem jego kor”usu do ”arametrów: 

a) szeroko`ć korony waJu ｦ min. 2,50 m, 

b) nachylenie skarp max. 1:2,5, 

2) strefa ochronna ｦ minimum 50,0 m od sto-

”y waJu ”rzeciw”owodziowego do ”lanowanej 
granicy eks”loatacji zJowa kruszywa, 

3) w celu za”ewnienia szczelno`ci i stabilno`ci 
waJów ”rzeciw”owodziowych oraz zabez”iecze-

nia ”rzed erozją s”owodowaną duwymi wahaniami 
”rze”Jywu wód w rzece Nysa KJodzka, w strefie 
ochronnej obowiązują zakazy wynikające z ”rze-

”isów odrębnych, 
4) ”rzystą”ienie do modernizacji ｭwaJu kie-

rownicyｬ mowe nastą”ić ”o zakoLczeniu budowy 
nowego waJu dublującego oznaczonego na ry-

sunku planu symbolem 2WPp, 

5) przy remoncie i modernizacji istniejącego 
waJu do”uszcza się lokalizację urządzeL towarzy-

szących, 
6) do”uszcza się ”rzebudowę linii elektroener-

getycznej `redniego na”ięcia na zasadach okre-

`lonych w rozdziale VIIIŁ 
 

§ 7Ł Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2WPp, 3WPp ustala się: 
1. Przeznaczenie podstawowe - tereny urzą-

dzeL gos”odarki wodnej - obiekty ”eJniące funk-

cję ochrony ”rzeciw”owodziowej rzeki Nysy 
KJodzkiej między istniejącym waJem Nysy KJodz-

kiej, a wsią Stroszowice - 2WP” oraz wzdJuw 
drogi Jączącej drogę Lewin Brzeski ｦ Niemodlin  

z wsią Stroszowice ”lanowane jako nowy waJ lub 
”odwywszenie terenu w ramach zabez”ieczenia 
”owodziowego terenów rolnych wsi Stroszowice 
- 3WPp. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-

nego: 

1) wybudowanie nowego waJu nalewy dokonać 
wy”rzedzająco w stosunku do likwidacji istnieją-
cego waJu ze względu na konieczno`ć ochrony 
”rzed ”owodzią wsi Stroszowice, 

2) ”o wybudowaniu nowego waJu istniejący 
waJ mowe ulec likwidacji, a zJowe kruszywa pod 

nim zalegające mowe zostać wydobywane, 
3) ”o wyeks”loatowaniu teren winien zostać 

wJączony do zagos”odarowania zgodnie z kierun-

kiem rekultywacji, 

4) trasa nowego waJu ”rzeciw”owodziowego 
winna za”ewniać dotychczasową funkcjonalno`ć 
zarówno nowego międzywala (tznŁ terenu ”omię-
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dzy starym i nowym waJem), jaki terenu na no-

wym ｭzawaluｬ oraz ograniczać dJugo`ć kor”usu 
waJu ”o”rzez wykorzystanie istniejącego terenu  
o rzędnych wywszych od korony waJu, 

5) ”arametry techniczne nowego waJu: 
a) szeroko`ć korony min. 2,50 m, 

b) nachylenie skarp max. 1:2, 

c) rzędna korony waJu dostosowana do wa-

runków terenowych oraz ”rze”isów odrębnych, 
6) strefa ochronna ｦ minimum 50,0 m od sto-

”y waJu ”rzeciw”owodziowego, 
7) w celu za”ewnienia szczelno`ci i stabilno`ci 

waJów ”rzeciwpowodziowych w strefie ochronnej 

obowiązują zakazy wynikające z ”rze”isów od-

rębnych, 
8) do”uszcza się zmianę trasy waJu wskazaną 

w ”lanie, je`li będzie to wynikać z uwarunkowaL 
terenowych i technicznych budowy waJu ”od wa-

runkiem zachowania odlegJo`ci waJu od istnieją-
cych zabudowaL wsi Stroszowice, urządzeL infra-

struktury technicznej oraz zachowania obecnego 

kierunku s”Jywu wód rowami melioracyjnymi, 
9) do”uszcza się ”rzebudowę linii elektroener-

getycznej `redniego na”ięcia na zasadach okre-

`lonych w rozdziale VIII. 

 

§ 8Ł Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5W ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe ｦ tereny wód 
”Jynących rzeka Nysa KJodzkaŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-

nego zgodnie z przepisami prawa wodnego. 

 

RozdziaJ III 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowi-

ska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 9Ł Śla terenów wyznaczonych w ”lanie 
obowiązują nastę”ujące warunki wynikające  
z ”otrzeby ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego  
i zdrowia ludzi: 

1) obszar objęty ”lanem ”oJowony jest w obrę-
bie GJównego źbiornika Wód Pod-ziemnych 

GZWP nr 335, Zbiornik Krapkowice ｦ Strzelce 

O”olskieｬ gromadzący wody w triasowych utwo-

rach szczelinowo ｦ ”orowych wymagający 
szczególnej ochrony, 

2) ”rzed ”odjęciem dziaJalno`ci inwestycyj-

nych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy 
”róchniczej ziemi, a nastę”nie jej zagos”odaro-

wanie, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
3) haJas docierający do terenów zabudowy 

mieszkaniowo ｦ usJugowej, zagrodowej i usJug 
publicznych zlokalizowanej w mie`cie Lewin 
Brzeski i wsi Stroszowice z terenu objętego usta-

leniami niniejszego ”lanu nie mowe ”rzekraczać 
do”uszczalnych ”oziomów okre`lonych w ”rze”i-

sach odrębnych, 

4) do”uszcza się ”rzebudowę urządzeL melio-

racji wodnych pod warunkiem zapewnienia prze-

”Jywu wód, 
5) do”uszcza się lokalizację ”rzedsięwzięć 

mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, 

6) nakazuje się odtworzenie zadrzewieL  
w miejscach nie kolidujących z ”otrzebami ochro-

ny ”rzeciw”owodziowej z uwzględnieniem zasady 

okre`lonej w § 13 ustŁ 2 niniejszej uchwaJy, 
7) Czę`ć ”óJnocna obszaru objętego ”lanem 

”oJowona jest w strefie ochrony ”o-`redniej ujęć  
i uródeJ wody ”itnej dla miasta WrocJawia usta-

nowionej Śecyzją Urzędu Wojewódzkiego we 
WrocJawiu nr RLSgwI 053ł17ł74 z dnia 31 marca 

1974 rŁ, dla której obowiązują ustalenia dotyczą-
ce ochrony oraz zakazy, nakazy i ograniczenia, 

wynikające z wydanej decyzji administracyjnejŁ 
 

RozdziaJ IV 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska 
kulturowego 

§ 10Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem oraz  

w jego bez”o`rednim otoczeniu zlokalizowany jest 
zes”óJ ”radziejowych i wczesno`redniowiecznych 
stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru 

zabytków województwa opolskiego oraz ewiden-

cji wojewódzkiej: 
a) stanowisko nr 1 ｦ nr rejestru A ｦ 288/70 

zlokalizowane na dziaJkach oznaczonych w ewi-

dencji gruntów i budynków nr 61, 62, 63, 64/1, 

64/2, 201, 203, 204, 

b) stanowisko nr 11 ｦ nr rejestru A ｦ 818/88 

zlokalizowane na dziaJkach nr 76, 77, 78, 192ł1, 
192/2, 193 

- Stroszowice, stan. 12 ｦ nr rejestru A ｦ 219/88 

- Stroszowice, stan. 14 ｦ nr rejestru A ｦ 796/88 

- Stroszowice, stan. 19 ｦ nr rejestru A ｦ820/88 

- Stroszowice, stan. 1 ｦ nr rejestru A ｦ 288/70. 

2Ł Wszelkie ”race ziemne muszą być ”rowa-

dzone ”od staJym nadzorem archeologicznym,  
a zdejmowanie humusu pod tworzenie nowego 

wywierzyska winno być ”o”rzedzone archeolo-

gicznymi badaniami ratowniczymi. 

3Ł Przed ”rzystą”ieniem do ”rac ziemnych  
w obszarze stanowiska archeologicznego i jego 

otoczeniu uzyskać ”ozwolenie konserwatorskie 
na prace w zabytku i jego otoczeniu. 

4Ł Odkrycie ”rzedmiotów ”rzy”uszczalnie za-

bytkowych w trakcie prac ziemnych wymaga: 

wstrzymania ”rac mogących uszkodzić odkryty 
przedmiot, zabezpieczenia tego przedmiotu i miej-

sca jego odkrycia oraz niezwJocznego ”owiado-

mienia Wojewódzkiego Konserwatora źabytków 
lub Burmistrza Lewina Brzeskiego. 
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RozdziaJ V 

Ustalenia w zakresie wymagaL wynikających  
z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 

§ 11Ł źakazuje się umieszczanie od strony te-

renów ”ublicznych tablic reklamowych oraz 
obiektów reklamowych wolno stojącychŁ 

 

RozdziaJ VI 
Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

§ 12Ł1Ł Ustala się obowiązek za”ewnienia do-

stę”u do cieku wodnego rzeki Nysy KJodzkiej  
i rowów melioracyjnych wJa`ciwemu zarządcy, 

od”owiedzialnemu za ich eks”loatację. 

2Ł Na obszarze bez”o`redniego i ”otencjalnego 
zagrowenia ”owodzią obowiązują ograniczenia  
w ich uwytkowaniu okre`lone w § 13 oraz ”rze”i-

sach odrębnychŁ 
 

RozdziaJ VII 
Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów 

lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych 
na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym tere-

nów górniczych, a takwe narawonych na niebez-

”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwa-

niem się mas ziemnych 

§ 13Ł1Ł Tereny ”oJowone między linią brzegu 
rzeki Nysa KJodzka, a waJem ”rzeciw”owodzio-

wym stanowią obszary bez”o`redniego zagrowe-

nia ”owodziąŁ 
2Ł Na terenie nie do”uszcza się wykonywania 

urządzeL wodnych i wznoszenia jakichkolwiek 
obiektów budowlanych, skJadowania materiaJów  
i zmiany uksztaJtowania terenu, bez zgody wJa-

`ciwego organu oraz sadzenia drzew lub krze-

wów, za wyjątkiem ro`linno`ci sJuwącej regulacji 

wód oraz umocnieL brzegówŁ 
3Ł Śo”uszcza się wyJącznie wykonywanie ro-

bót związanych z regulacją lub utrzymaniem wód. 

4Ł Tereny ”ozostaJe, stanowią obszary ”oten-

cjalnego zagrowenia ”owodzią, dla których obo-

wiązują zasady uwytkowania wynikające z ”rze”i-

sów odrębnych. 

5Ł Na rysunku ”lanu zostaJy okre`lone granice 
terenu górniczego, dla którego obowiązują usta-

lenia zawarte w koncesji na wydobywanie kopali-

ny i projekcie zagos”odarowania zJowa dla obsza-

ru górniczego i terenu górniczego ｭLewin Brzeski 
ｦ StroszowiceｬŁ 

 

RozdziaJ VIII 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 14Ł1Ł źao”atrzenie w energię elektryczną  
z sieci energetycznej na warunkach okre`lonych 
przez dysponenta sieci. 

2Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę urządzeL elek-

troenergetycznych kolidujących z ”lanowanym 
sposobem zagospodarowania terenu. 

3Ł Śo”uszcza się lokalizację nowych sieci  
i urządzeL elektroenergetycznych oraz inwestycji 

z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, a w strefie 
ochronnej ”rojektowanych urządzeL wodnych 
”od warunkiem za”ewnienia szczelno`ci i stabil-
no`ci waJów zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

4Ł źachować ”asy wolne od drzew, gaJęzi, 
konarów i krzewów o szeroko`ci 8m od linii elek-

troenergetycznych 15kV. 

5Ł Przebudowa urządzeL elektroenergetycz-

nych nie mowe kolidować z robotami wydobyw-

czymi, a sJu”y linii nalewy stabilnie ”osadowić  
w odlegJo`ci minŁ 20 m od granicy eksploatacji 

zJowa kruszywaŁ 
 

RozdziaJ IX 

S”osób i termin tymczasowego zagos”odaro-

wania, urządzania 

§ 15Ł Śo czasu zagos”odarowania terenów,  
o których mowa w Rozdziale II, zgodnie z ustale-

niami ”lanu do”uszcza się dotychczasowy s”osób 
ich uwytkowania i zagos”odarowania, o ile nie jest 
on sprzeczny z ustaleniami planu i docelowo nie 

uniemowliwi zagos”odarowania terenów zgodnie  
z ustaleniami niniejszego planu. 

 

RozdziaJ X 

Stawki ”rocentowe, na ”odstawie których 
ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 

§ 16Ł Ustala się stawkę ”rocentową, z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 30 %Ł 

 

RozdziaJ XI 
Prze”isy koLcowe 

§ 17Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Lewina Brzeskiego. 

 

§ 18Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  
Waldemar WJodek 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 48 ｦ 2549 ｦ Poz. 611 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr VIIł46ł2011 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 48 ｦ 2550 ｦ Poz. 611 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 48 ｦ 2551 ｦ Poz. 611 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 48 ｦ 2552 ｦ Poz. 611 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 48 ｦ 2553 ｦ Poz. 611 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 48 ｦ 2554 ｦ Poz. 611 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 48 ｦ 2555 ｦ Poz. 611 

 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 48 ｦ 2556 ｦ Poz. 611-612 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr VIIł46ł2011 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwesty-

cji, zapisanych z zakresu infrastruktury technicz-

nej, stanowiących zadania wJasne Gminy za”isa-

nych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, oraz zasadach ich finansowania 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-

ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ 
zm. zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  

z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ U 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  

i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157  

z 2009 r. poz. 1240, Nr 28, poz. 146, z 2010, 

Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, 

poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 

1726, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim z uwagi 

na brak w rozwiązaniach ”rojektu zmiany ”lanu 
zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, stanowiących zadania wJasne Gminy 
zapisanych w ww. miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego, oraz zasadach ich 

finansowania  

- odstę”uje od rozstrzygnięciaŁ 
 

Uzasadnienie:  

Na terenie objętym zmianą miejscowym ”la-

nem zagos”odarowania ”rzestrzennego zJowa 
kruszywa naturalnego ｭLewin Brzeski ｦ Stroszo-

wiceｬ w Stroszowicach nie ”rzewiduje się reali-
zacji nowych inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

nyŁ Inwestor realizujący ”lanowane ”rzedsięwzię-
cie inwestycyjne na obszarze objętym ”lanem 
będzie korzystaJ z istniejących sieci i urządzeL na 
warunkach okre`lonych ”rzez zarządcówŁ 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr VIIł46ł2011 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 29 marca 2011 r. 

 

Rozstrzygniecie o rozpatrzeniu uwag do pro-

jektu planu, o których mowa w artŁ18 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 

717 ze zmianami) wniesionych przez osoby fi-

zyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie 

”osiadające osobowo`ci ”rawnej do ”rojektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego zJowa kruszywa naturalnego ｭLe-

win Brzeski ｦ Stroszowiceｬ w Stroszowicach 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  

z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim, 
”o za”oznaniu się z rozstrzygnięciem Burmistrza 
Lewina Brzeskiego w którym o`wiadcza, we do 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu ”la-

nu nie w”JynęJy wadne uwagiŁ  
Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uznaje za 

bez”rzedmiotowe ”ostę”owanie w s”rawie roz”a-

trzenia uwag wniesionych do wyJowonego do 
publicznego wglądu ”rojektu zmiany miejscowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego zJowa 
kruszywa naturalnego ｭLewin Brzeski ｦ Stroszo-

wiceｬ w StroszowicachŁ 
611
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612 

UCHWAIA NR Vł42ł11 

 RAŚY GMINY IAMBINOWICE 

 

 z dnia 22 marca 2011 r. 

  
w sprawie zmiany UchwaJy Nr IIł13ł10 Rady Gminy Iambinowice z dnia 14 grudnia 2010 r.  

w s”rawie ustalenia o”Jat za `wiadczenia wykraczające ”onad ”odstawę ”rogramową  
wychowania ”rzedszkolnego w ”rzedszkolach ”rowadzonych ”rzez Gminę IambinowiceŁ  

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-

mi: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  

i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  

i Nr 116, poz. 1203; 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 

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

poz. 675) zgodnie z art. 14 ust. 5 i 6 oraz 67a 

ustŁ 5 w związku z artŁ 5c ”kt 3 ustawy z dnia  


