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UCHWAIA NR X/112/11 

RADY MIEJSKIEJ W GIUCHOIAźACH 

 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi JarnoJtówek 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. 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 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, Nr 106, 

poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), w związku 

z art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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,  

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. 

Nr 32, poz. 159) oraz w związku z uchwaJą 

XXXVII/303/09 Rady Miejskiej w GJuchoJazach  

z dnia 30 wrze`nia 2009 r. w sprawie przystą-
pienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów bu-

downictwa mieszkaniowego we wsi JarnoJtówek, 
po stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunko-

waL i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy GJuchoJazy ”rzyjętego uchwaJą Nr LII/ 

320/2002 Rady Miejskiej w GJuchoJazach z dnia 

8 ”audziernika 2002 r., Rada Miejska w GJuchoJa-

zach uchwala, co nastę”uje:  

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów bu-

downictwa mieszkaniowego we wsi JarnoJtówek 

”rzyjętego uchwaJą nr XX/165/04 Rady Miejskiej 

w GJuchoJazach z dnia 30 czerwca 2004 r., zwa-

ną dalej planem, obejmującą obszar w granicach 

przedstawionych na rysunku planu stanowiącym 

zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy. 
2. Integralną czę`cią planu jest:  

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący 

zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu stanowi 

zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych stanowi zaJącznik nr 3 

do niniejszej uchwaJy. 
 

§ 2.1. Okre`lenia stosowane w uchwale ozna-

czają:  
1) plan ｦ miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej 

uchwaJy; 
2) linia rozgraniczająca - linia oddzielająca po-

szczególne tereny o równym przeznaczeniu lub 

równych zasadach zagospodarowania; 

3) teren ｦ obszar o okre`lonym przeznaczeniu  

i zasadach zagospodarowania, wydzielony na ry-

sunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 

symbolem; 

4) o”Jata planistyczna ｦ procent wzrostu war-

to`ci nieruchomo`ci wyrawający o”Jatę, o której 
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mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

ze zmianami). 

 

RozdziaJ 2 

Przepisy szczegóJowe 

 

§ 3. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające; 
3) symbole terenów; 
4) przeznaczenia terenów. 
 

§ 4.1. Ustala się nastę”ujące przeznaczenie 

terenu: teren parkingu ｦ KS. 

2. Na kawdym z terenów zakazuje się przezna-

czeL innych niw te, które są dla niego ustalone  

w planie. 

 

§ 5.1. Na obszarze objętym planem, w zakre-

sie ochrony `rodowiska obowiązuje zakaz lokali-

zowania ”rzedsięwzięć mogących znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko, wymagających i mogą-
cych wymagać s”orządzenia raportu o oddziaJy-

waniu na `rodowisko z wyJączeniem inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicz-

nych. 

2. Obszar objęty planem znajduje się na tere-

nie Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. 

 

§ 6. Na terenie objętym planem, w zakresie za-

sad obsJugi infrastruktury technicznej obowiązuje: 
1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej; 
2) odprowadzenie `cieków do sieci kanaliza-

cyjnej; 

3) retencjonowanie wód opadowych i rozto-

powych; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 

elektroenergetycznych. 

 

§ 7. Na obszarze objętym planem, dopuszcza się: 
1) ”odziaJy w celu regulacji granic dziaJek; 
2) ”odziaJy w celu poszerzenia nieruchomo`ci; 
3) wydzielenie dziaJek pod infrastrukturę tech-

niczną. 
 

§ 8. Na terenie objętym planem, obowiązuje 

wysoko`ć o”Jaty planistycznej 10%. 

 

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe 

 

§ 9. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi GJuchoJaz. 

§ 10. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Mariusz MigaJa 

  
 ZaJącznik nr 2 

 do uchwaJy nr X/112/11 

 Rady Miejskiej w GJuchoJazach 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzględnionych uwag wniesionych do projektu 

planu 

 

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmia-

nami Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  

Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 

319, Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska w GJucho-

Jazach stwierdza, we w terminie o którym jest 

mowa w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, nie w”JynęJy jakiekolwiek uwagi wy-

magające rozpatrzenia przez Radę Miejską w GJu-

choJazach. 
 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr X/112/11 

Rady Miejskiej w GJuchoJazach 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych 

 

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmia-

nami) Rada Miejska w GJuchoJazach stwierdza: 

Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów bu-

downictwa mieszkaniowego we wsi JarnoJtówek 

nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, komunikacji i inwynierii, które 

nalewą do zadaL wJasnych gminy. 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr X/112/11 

Rady Miejskiej w GJuchoJazach 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 


