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2) umieszczania w ”asie drogowym urządzeL 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z ”otrze-

bami zarządzania drogami lub ”otrzebami ruchu 
drogowego; 

3) umieszczania w ”asie drogowym obiektów 
budowlanych niezwiązanych z ”otrzebami ruchu 

drogowego oraz reklam; 

4) zajęcie ”asa drogowego na ”rawach wyJącz-

no`ci w celach innych niw wymienione w ”kt 1 - 3. 

 

§ 2Ł1Ł Za zajęcie 1 m2 elementów ”asa drogo-

wego, o którym mowa w § 1 ”kt 1, ustala się 
nastę”ujące stawki o”Jat za kawdy dzieL zajęcia: 

a) za zajęcie do 20% szeroko`ci jezdni  
          - 0,80 zJ, 

b) za zajęcie od 20% do 50% szeroko`ci jezdni 
          - 2,00 zJ, 

c) za zajęcie ”owywej 50% szeroko`ci jezdni do 

caJkowitego zajęcia jezdni       - 4,00 zJ, 
d) za zajęcie chodnika        - 0,80 zJ, 
e) za zajęcie ”ozostaJych elementów ”asa dro-

gowego niewymienionych w lit. a do d    - 0,40 zJŁ 
[2Ł Zajęcie ”asa drogowego ”rzez czas krótszy 

niw 24 godziny jest traktowane jako zajęcie ”asa 
drogowego ”rzez 1 dzieLŁ]* 

 

§ 3Ł1Ł Za zajęcie ”asa drogowego, o którym 
mowa w § 1 ”kt 2, ustala się roczne stawki o”Jat 
za 1 m2 ”owierzchni ”asa drogowego zajętego 
”rzez rzut ”oziomy umieszczonego urządzenia 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z ”otrze-

bami zarządzania drogami lub ”otrzebami ruchu 
drogowego w wysoko`ci 10,00 zJŁ 

2Ł Roczne stawki o”Jat w wysoko`ci okre`lonej w 
ustŁ 1 obejmują ”eJny rok kalendarzowyŁ [Za niepeJ-
ny rok kalendarzowy wysoko`ć rocznych stawek 
obliczana jest ”ro”orcjonalnie do liczby miesięcy 
umieszczenia urządzenia w ”asie drogowymŁ]* 

 

§ 4. Za zajęcie ”asa drogowego, o którym mo-

wa w § 1 ”kt 3, ustala się stawkę o”Jat za kawdy 
dzieL zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego 

zajętego ”rzez rzut ”oziomy obiektu budowlanego 
zajętego, niezwiązanego z ”otrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wy-

soko`ci 0,80 zJŁ 
 

§ 5Ł Za kawdy dzieL umieszczenia reklamy  
w pasie drogowym ustala się dzienne stawki o”Jat 
za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej w pa-

sie drogowym w wysoko`ci 2,00 zJŁ 
 

§ 6Ł Za zajęcie ”asa drogowego, o którym mo-

wa w § 1 ”kt 4, ustala się nastę”ujące stawki 
o”Jat za kawdy dzieL zajęcia 1 m2 powierzchni na: 

1) ogródki gastronomiczne, handlowe i usJugo-

we         ｦ 2,00 zJ; 
2) stragany niebędące obiektami budowlanymi  

i inne urządzenia eks”onujące towar       ｦ 1,00 zJ; 
3) inne niewymienione w pkt 1 - 3 ”ozwalające 

na korzystanie z pasa drogowego na prawach wy-

Jączno`ci        ｦ 1,00 zJŁ 
 

§ 7Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy. 

 

§ 8Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 14 dni od daty ogJoszeniaŁ 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Wieczorek 

 

 

*/ Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opol-

skiego Nr NK.III-KK-0911-1-79/2009 z dnia 22 lipca 

2009 r. 
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1063 
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UCHWAIA NR XXXIVł275/2009 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ W GIOGÓWKU 

 

 z dnia 29 czerwca 2009 r. 

  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru wystę”owania zJowa kruszywa naturalnego ｭRacJawice _ląskie - GJogówekｬ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ), artŁ 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z ”óunŁ zmŁ) oraz w związku z uchwaJami Rady 
Miejskiej w GJogówku Nr XLł275ł2006 z dnia  

28 sierpnia 2006 r. i Nr XII/55/2007 r. z dnia  

24 wrze`nia 2007 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego dla obszaru wystę”owania zJowa 
kruszywa naturalnego ｭRacJawice _ląskie ｦ GJogó-
wekｬ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-
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strzennego Gminy GJogówek, Rada Miejska w GJo-

gówku uchwala, co nastę”uje: 
 

ŚziaJ I 
Ustalenia ogólne 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania przestrzennego dla obszaru wystę”owania 
zJowa kruszywa naturalnego ｭRacJawice _ląskie ｦ 

GJogówekｬŁ 
2. Integralną czę`cią miejscowego ”lanu zago-

spodarowania są nastę”ujące zaJączniki: 
1) zaJącznik graficzny nr 1 - rysunek planu ｦ 

skala 1:2000; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

 

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

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy 
”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwaJy; 

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

zumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonawczy-

mi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wy-

nikające z ”rawomocnych decyzji administracyjnych; 
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; 
5) przeznaczeniu podstawowym terenu - nalewy 

”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie wyznaczone do 
lokalizacji w danym terenie; 

6) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym terenu - nalewy 
”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie inne niw ”odstawo-

we, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie; 

7) przeznaczeniu tymczasowym - nalewy ”rzez 
to rozumieć funkcję, która mowe być ustalona dla 
terenu w okre`lonym horyzoncie czasowym; 

8) urządzeniach towarzyszących ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć drogi wewnętrzne, ciągi ”iesze, ”ieszo 
ｦ jezdne i rowerowe, miejsca postojowe, parkingi, 

obiekty i urządzenia maJej architektury, obiekty, 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, z wy-

Jączeniem masztów ”rzekaunikowych telefonii 
komórkowej; 

9) terenie górniczym - nalewy ”rzez to rozumieć 
teren objęty ”rzewidywanymi, szkodliwymi w”Jy-

wami robót górniczych; 

10) obszarze górniczym - nalewy ”rzez to rozu-

mieć obszar w granicach którego ”rzedsiębiorca 
jest uprawniony do wydobywania kopaliny na 

podstawie koncesji; 

11) koncesji - nalewy ”rzez to rozumieć zezwole-

nie na wydobywanie ko”aliny z okre`lonego zJowa; 
12) zJowu - nalewy ”rzez to rozumieć naturalne 

nagromadzenie mineraJów i skaJ o warto`ci gos”o-

darczej (ko”aliny), najczę`ciej okre`lone w grani-

cach jego udokumentowania na podstawie prze-

”rowadzonych robót geologicznych; 
13) zakJadach górniczych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć wyodrębnioną technicznie i organizacyjnie 
czę`ć ”rzedsiębiorstwa, zajmującą się wydobywa-

niem ko”aliny ze zJowa, w tym: wyrobiska górni-

cze, obiekty budowlane oraz związane z nimi 
technologiczne urządzenia trans”ortowe, energe-

tyczne, odwodnieniowe i przeróbcze; 
14) zwaJowisku wewnętrznym ｦ nalewy ”rzez 

to rozumieć zwaJowisko nieuwytecznych mas 
ziemnych, skalnych i nieuwytecznych ”artii kamie-

nia ”o ”rzeróbce mechanicznej, ”rzemieszczanych 
w ramach ”rowadzonej eks”loatacji zJowa, zlokali-
zowane wewnątrz wyrobiska górniczego; 

15) wyrobisku górniczym ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć wyrobisko wgJębne (nienaturalne obniwenie 
”owierzchni terenu) ”owstaJe w wyniku wydoby-

wania kopaliny z powierzchni terenu; 

16) nieuwytecznych masach ziemnych i skal-

nych ｦ nalewy ”rzez to rozumieć masy ziemne  
i skalne ”rzemieszczane w związku z eks”loatacją 
zJowa ko”aliny i jej ”rzerabianiem, w ”ostaci: nad-

kJadu, skaJ ”Jonnych i nieuwytecznych skJadników 
ko”aliny, zagos”odarowane wedJug ustaleL ”lanu 
ｦ nie”odlegające ”rze”isom regulującym ”ostę”o-

wanie z odpadami; 

17) ”rojekcie zagos”odarowania zJowa ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć dokument okre`lający s”osób 
wykonywania u”rawnieL koncesyjnych w zakresie 
wydobywania kopaliny dla okresu koncesyjnego; 

18) odwadnianiu wyrobiska górniczego ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć czynno`ci za”obiegające za-

to”ieniu wyrobisk górniczych ”rzez wody ”od-

ziemne i opadowe; 

19) rekultywacji ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”rzywrócenie terenom zdewastowanym dziaJalno-

`cią górniczą walorów uwyteczno`ci ”rzyrodniczej  
i gospodarczej; 

 

§ 3Ł1Ł Obowiązującymi oznaczeniami na rysun-

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

czeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) oznaczenia literowe i liczbowe okre`lające 

przeznaczenia terenu; 

3) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy; 

4) granice opracowania; 

5) granice udokumentowanego zJowa; 
6) granice terenów zamkniętychŁ 
2. PozostaJe oznaczenia niewymienione w ust. 1 

są informacyjne, sugerujące okre`lone rozwiązania 
przestrzenne i regulacyjne. 
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ŚziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie i zasady zagos”odarowania terenów 

 

§ 4Ł1Ł Śla terenów oznaczonych symbolem od 
1PG do 4PG ustala się: 

1) Przeznaczenie podstawowe teren powierzch-

niowej eks”loatacji zJowaŁ 
2) Przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) zbiornik, zbiorniki retencyjne, 

b) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne ”rywatne, miejsca ”arkingowe, sieci  
i urządzenia infrastruktury, linie i bocznice kolejowe, 

c) obiekty i urządzenia związane z górniczymi 
pracami odkrywkowymi do czasu trwania eksplo-

atacji zJowa, w tym lokalizacje zakJadów ”rzerób-

czych, budynki administracyjne, 

d) zieleL izolacyjna, urządzenia i obiekty izola-

cyjne, waJy, ekranyŁ 
3) W trakcie prowadzonej eksploatacji dopusz-

cza się ”rowadzenie wszelkich ”rac, w tym bu-

dowlanych, związanych z realizacją zbiornika lub 
zbiorników retencyjnych. 

4) Tereny wymagają uzyskania koncesji w za-

kresie wydobywania ko”alin ze zJów, ustalenia dla 
jednostek obszarów i terenów górniczychŁ 

5) Na terenach ustala się: 
a) eks”loatację zJowa, którą nalewy ”rowadzić 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz ”rojek-

tem zagos”odarowania zJowa, 
b) dziaJalno`ć wydobywczą nalewy ”rowadzić 

zgodnie z wydanymi, wymaganymi obowiązują-
cymi przepisami prawa w tym zakresie, decyzjami 

administracyjnymi oraz obowiązującymi ”rze”isami 
w zakresie ochrony `rodowiska oraz gos”odarki 
zasobami zJów ko”alin, 

c) w ramach ”rowadzonej dziaJalno`ci wydo-

bywczej i ”rzeróbczej nalewy za”obiegać szkodli-
wemu oddziaJywaniu eks”loatacji na `rodowisko  
i usuwać ewentualne jej skutkiŁ 

6) Na terenach do”uszcza się: 
a) gromadzenie od”adów ko”alnianych i nakJadu, 

na zwaJowiskach wewnętrznych i zewnętrznych, 
b) nadsy”anie lub wymianę gruntów związane z 

budową zbiornika retencyjnego lub zbiorników reten-

cyjnych w ramach eksploatacji i rekultywacji terenu, 

c) zmianę ”rzebiegu cieków wodnych, w tym 
wytyczanie nowego koryta rzeki OsobJogaŁ 

7) Ustala się zakaz zabudowy obiektami innymi 
niw wynikającymi z realizacji ”rzeznaczenia ”od-

stawowego i uzu”eJniającegoŁ 
8) Ustala się obsJugę komunikacyjną terenu zJowa 

”o”rzez skrzywowanie dróg wewnętrznych lub za-

kJadowych z drogą wojewódzką, oznaczoną symbo-

lem 1KDZ, w miejscu wyznaczonym na rysunku 

”lanuŁ Śo”uszcza się inne wJączenia na drogę wo-

jewódzką wyJącznie za zgodą i na warunkach za-

rządcy drogiŁ Śo”uszcza się alternatywne wykorzy-

stanie linii kolejowej do transportu surowca. 

9) Śo”uszcza się eks”loatację zJowa w czę`ci 
oraz etapowo. 

 

2Ł Śla terenów oznaczonych symbolem od 1RM 

do 7RM ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-

wy zagrodowej w gospodarstwach hodowlanych  

i rolniczych. 

2) Ustala się zakaz nowej zabudowy oraz roz-

budowy i nadbudowy istniejących obiektów i bu-

dynków, za wyjątkiem obiektów i sieci infrastruk-

tury technicznej. 

3) Śo”uszcza się remonty budynków i obiek-

tów w celu utrzymania stanu istniejącegoŁ 
4) Przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne ”rywatne, miejsca ”arkingowe, sieci  
i urządzenia infrastruktury, 

b) zieleL i obiekty izolacyjne, 

c) zbiornik, zbiorniki retencyjne. 

5) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy: ustala się utrzymanie istniejących ”arame-

trów i wskauników zabudowyŁ 
6) Dopuszcza się ”o zlikwidowaniu istniejących 

obiektów objęcie terenów zbiornikiem retencyjnymŁ 
 

3Ł Śla terenów oznaczonych symbolem 1MN, 

2MN ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2) Ustala się zakaz nowej zabudowy oraz roz-

budowy i nadbudowy istniejących obiektów i bu-

dynków, za wyjątkiem obiektów i sieci infrastruk-

tury technicznej. 

3) Śo”uszcza się remonty budynków i obiek-

tów w celu utrzymania stanu istniejącegoŁ 
4) Przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne ”rywatne, miejsca ”arkingowe, sieci  
i urządzenia infrastruktury, 

b) zieleL urządzona i obiekty maJej architekturyŁ 
5) Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy: ustala się utrzymanie istniejących ”arame-

trów i wskauników zabudowyŁ 
6) Dopuszcza się ”o zlikwidowaniu istniejących 

obiektów objęcie terenów zbiornikiem retencyjnymŁ 
 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1R ustala 

się: 
1) Przeznaczenie podstawowe ｦ tereny uwyt-

ków rolnychŁ 
2) Ustala się zakaz zabudowy, w tym zakaz zabu-

dowy siedliskowej i związanej z ”rodukcją rolnicząŁ 
3) Śo”uszcza się: 
a) lokalizowanie zieleni izolacyjnej, 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 64 – 4680 – Poz. 1063 

 

b) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury tech-

nicznej i komunikacyjnej, drogi wewnętrzne i ”u-

bliczne. 

 

5Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 2R 

do 6R ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe ｦ tereny uwyt-

ków rolnychŁ 
2) Ustala się zakaz zabudowy, w tym zakaz zabu-

dowy siedliskowej i związanej z ”rodukcją rolnicząŁ 
3) Śo”uszcza się: 
a) lokalizowanie zieleni izolacyjnej, waJów i obiek-

tów ochronnych,  
b) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej, drogi wewnętrzne  
i publiczne, 

c) zbiorniki wodne i retencyjne. 

 

6Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 7R, 

8R, 9R ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe ｦ tereny uwyt-

ków rolnychŁ 
2) Ustala się zakaz zabudowy, w tym zakaz zabu-

dowy siedliskowej i związanej z ”rodukcja rolnicząŁ 
3) Śo”uszcza się: 
a) lokalizowanie zieleni izolacyjnej,  

b) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej, drogi wewnętrzne  
i publiczne, 

c) zbiorniki wodne i retencyjne. 

4) Teren postulowany jest do objęcia ochroną 
”rzyrodniczą ”rojektowanego rezerwatu ”rzyrody 
ｭBawantkaｬ, w”rowadzenie na teren ”rzeznaczenia 
uzu”eJniającego: zbiorników wodnych i retencyjnych 
wymaga wykonania szczegóJowej inwentaryzacji 
”rzyrodniczej, mającej za zadanie okre`lenie obecnej 

warto`ci ”rzyrodniczej terenuŁ Jeweli szczegóJowa 
eks”ertyza ”rzyrodnicza wykawe degradacje warun-

ków ”rzyrodniczych i brak ”rzesJanek do ustanowie-

nia terenu rezerwatem do”uszcza się w”rowadzenie 
na teren zbiorników wodnych i retencyjnychŁ 

 

7Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 10R 

do 19R ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe ｦ tereny uwyt-

ków rolnychŁ 
2) Ustala się zakaz zabudowy, w tym zakaz zabu-

dowy siedliskowej i związanej z ”rodukcja rolnicząŁ 
3) Śo”uszcza się: 
a) lokalizowanie zieleni izolacyjnej, waJów i obiek-

tów ochronnych,  
b) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury tech-

nicznej i komunikacyjnej, drogi wewnętrzne i ”u-

bliczne, 

c) zbiorniki wodne i retencyjne. 

 

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZL usta-

la się: 

1) Przeznaczenie podstawowe ｦ tereny lasów  
i zadrzewieLŁ 

2) Gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie 
z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasówŁ  

 

9. Dla terenu oznaczonego symbolem 2ZL usta-

la się: 
1) Przeznaczenie podstawowe ｦ tereny lasów  

i zadrzewieLŁ 
2)  Gospodarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasówŁ  

3) Teren ”ostulowany jest do objęcia ochroną 
”rzyrodniczą ”rojektowanego rezerwatu ”rzyrody 
ｭBawantkaｬŁ 

 

10Ł Śla terenów oznaczonych symbolami od 
3ZL do 15ZL ustala się: 

1) Przeznaczenie podstawowe ｦ tereny lasów  
i zadrzewieLŁ 

2)  Gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie 
z wymogami ochrony `rodowiska oraz w o”arciu  
o ”lany urządzania lasówŁ  

 

11Ł Śla terenów oznaczonych symbolem od 
5ZI, 6ZI, 7ZI, 11ZI ustala się: 

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 

izolacyjnej - filarów ochronnych zJowaŁ 
2) Przeznaczenie uzu”eJniające: urządzenia to-

warzyszące w tym: drogi wewnętrzne ”rywatne, 
miejsca ”arkingowe, sieci i urządzenia infrastruktu-

ry, ekrany akustyczne, waJy ziemne. 

3) Zakaz prowadzenia eksploatacji. 

4) Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów  
i sieci infrastruktury technicznej. 

 

12Ł Śla terenów oznaczonych symbolem od 
1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 8ZI, 9ZI, 10ZI ustala się: 

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 

izolacyjnej. 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: urządzenia to-

warzyszące w tym: drogi wewnętrzne ”rywatne, 
miejsca ”arkingowe, sieci i urządzenia infrastruktu-

ry, ekrany akustyczne, waJy ziemneŁ 
3) Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów  

i sieci infrastruktury technicznej. 

 

13. Dla terenów oznaczonych symbolem od 
12ZI, 13ZI, 14ZI ustala się: 

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 

izolacyjnej. 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: urządzenia to-

warzyszące w tym: drogi wewnętrzne ”rywatne, 
miejsca ”arkingowe, sieci i urządzenia infrastruktu-

ry, ekrany akustyczne, waJy ziemneŁ 
3) Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów  

i sieci infrastruktury technicznej. 
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14Ł Śla terenów oznaczonych symbolem od 
1WS do 6WS oraz 10WS ustala się: 

1) Przeznaczenie podstawowe ｦ tereny wód 
otwartych ”JynącychŁ 

2) Śo”uszcza się zmiany przebiegu koryta w 

związku z realizacją zbiorników retencyjnychŁ 
3) Śo”uszcza się nadsy”anie lub wymianę grun-

tów związane z budową zbiornika retencyjnego lub 
zbiorników retencyjnychŁ 

 

15Ł Śla terenów oznaczonych symbolem od 
7WS do 9WS ustala się: 

1) Przeznaczenie podstawowe ｦ tereny wód 
otwartych ”JynącychŁ 

2) Śo”uszcza się zmiany ”rzebiegu koryta  
w związku z ”rowadzoną eks”loatacją lub realiza-

cją zbiorników retencyjnychŁ 
3) W związku ze zmianą przebiegu koryta rzeki 

do”uszcza się  
a) eks”loatację zJowa, 

b) gromadzenie od”adów ko”alnianych i nakJa-

du, na zwaJowiskach zewnętrznych, 
c) nadsy”anie lub wymianę gruntów związane 

 z budową zbiornika retencyjnego lub zbiorników 
retencyjnych w ramach rekultywacji terenu. 

 

RozdziaJ 2 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-

nego oraz wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJ-
towania przestrzeni publicznej 

 

§ 5.1. Obszary przestrzeni publicznej obejmują: 
tereny dróg ”ublicznych oznaczonych symbolami 
KDD, KDL. KDZ, KDG. 

2. Śla obszarów ”rzestrzeni ”ublicznej ustala 
się: dopuszczenie umieszczenia tablic informacyj-

nych i reklamowych, ”unktów informacyjnych, 
elementów maJej architekturyŁ 

 

RozdziaJ 3 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody oraz 
s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów 
”odlegających ochronie na ”odstawie odrębnych 
”rze”isów 

 

§ 6Ł Realizacja ustaleL ”lanu nie mowe nega-

tywnie w”Jywać na stan `rodowiska ”rzyrodnicze-

go oraz jako`ć wycia mieszkaLców terenów ”rzyle-

gJych, w tym terenów wsi ”rzylegJych, znajdują-
cych się ”oza granicami o”racowania ”lanuŁ Ustala 
się obowiązek zastosowania urządzeL i obiektów 
ochrony czynnej: ekranów akustycznych, waJów, 
zieleni izolacyjnej w celu ochrony terenów wsi 
”rzed oddziaJywaniem ”rowadzonej eks”loatacjiŁ 

 

§ 7Ł Na terenie zalewowym, wyznaczonym na 
rysunku ”lanu zakazuje się: 

1) lokalizowania inwestycji zaliczanych do 

”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na 

`rodowisko, za wyjątkiem: eks”loatacji kruszywa 
naturalnego na wyznaczonym terenie; realizacji 

zbiorników retencyjnych i urządzeL, budowli z nimi 
związanymi oraz sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej; 

2) gromadzenia `cieków, odchodów zwierzę-
cych, `rodków chemicznych, a takwe innych mate-

riaJów, które mogą zanieczy`cić wody, za wyjąt-

kiem nadkJadów, mas ziemnych, kruszywa, i in-

nych materiaJów wynikających z eks”loatacji kru-

szywa naturalnego; 

3) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania 

od”adów i ich skJadowania, za wyjątkiem nadkJa-

dów, mas ziemnych, kruszywa, i innych materiaJów 
wynikających z eks”loatacji kruszywa naturalnegoŁ 

 

§ 8Ł W granicach strefy ochronnej od ujęcia 
wód dla miasta GJogówek obowiązują ograniczenia 
zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 

 

§ 9Ł Na caJym terenie o”racowania ochronie 
”odlega obszar GJównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych nr 332 o statusie najwywszej ochrony, 
zgodnie z ”rze”isami szczególnymi oraz poprzez 

u”orządkowanie gos”odarki `ciekowejŁ 
 

§ 10Ł1Ł Na obszarach udokumentowanych zJów 
surowców mineralnych roz”oczęcie eks”loatacji 
zJowa mowliwe jest do”iero ”o wy”eJnieniu obo-

wiązków okre`lonych w ustawie Prawo geologicz-

ne oraz w innych przepisach szczególnychŁ 
2Ł Śla eks”loatacji zJów wymaga się s”orządze-

nia ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na 
`rodowiskoŁ 

3Ł W celu minimalizacji negatywnych skutków 
eks”loatacji surowców oraz w związku z koniecz-

no`ci ochrony ”rzeciw”owodziowej ustala się kie-

runek rekultywacji terenu ｦ wodny ｦ zbiorniki 

retencyjne. 

 

§ 11Ł Na terenie o”racowania ”lanu obowiązuje 
zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko, za wyjątkiem ”rzedsięwzię-
cia ”olegającego na wydobywaniu ko”alin ze zJowa 
metodą odkrywkową, realizacji zbiorników retencyj-

nych oraz sieci i urządzeL infrastruktury technicznejŁ 
 

§ 12Ł Zasady i warunki ochrony zasobów zJowa: 
Gos”odarkę zJowem i masami skalnymi z ”rzerobu 
kruszywa nalewy ”rowadzić zgodnie z zatwierdzo-

nym projektem zagos”odarowania zJowa, uwzględ-

niając wszystkie niezbędne czynno`ci zmierzające 
do oszczędnej gos”odarki surowcem oraz bezkoli-
zyjnego i bez”iecznego dla `rodowiska ”rowadze-

nia dziaJalno`ci górniczejŁ 
 

§ 13Ł Zasady i warunki ochrony ”owietrza: zanie-

czyszczenie powietrza atmosferycznego wskutek 

”ylenia, w ”rzy”adku ”rac związanych z eks”loata-
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cją i ”rzeróbką ko”aliny oraz związanych z usuwa-

niem mas ziemnych i skalnych, nie mowe ”rzekro-

czyć terenu do którego uwytkownik ma tytuJ ”rawnyŁ 
 

§ 14Ł Zasady i warunki ochrony wód: dla ob-

szaru o”racowania ”lanu w”rowadza się nastę”u-

jące zasady ochrony wód: 
1) ”rzy eks”loatacji zJowa nalewy ograniczyć do 

minimum naruszenie stosunków wodnych w glebach 
oraz nie do”uszczać do nadmiernego osuszenia lub 
nawodnienia gleb rolnych, otaczających wyrobisko; 

2) dziaJalno`ć wydobywcza nie mowe ”owodo-

wać skawenia wód ”owierzchniowych i grunto-

wych `ciekami oraz wodami zanieczyszczonymi 
”ochodzącymi z ”rocesów technologicznych; 

3) ustala się zakaz zrzutów `cieków bytowych  
i ”rzemysJowych bez”o`rednio do gruntu i cieków 
wodnych za wyjątkiem wód wykorzystanych w obie-
gu zamkniętym, w ”rocesie ”rzerobu kruszywa; 

4) ustala się zakaz od”rowadzania do cieków 
wodnych wód o”adowych z ”arkingów i dróg bez 
ich ”odczyszczenia w s”osób wymagany ”rze”i-

sami szczególnymi. 

 

§ 15Ł Zasady i warunki ochrony ”owierzchni 
ziemi: 

1) eks”loatację nalewy ”rowadzić ”rzy zastoso-

waniu takich `rodków, które nie mają negatywnego 
w”Jywu na skJad chemiczny, wJa`ciwo`ci fizyczne  
i biologiczne sąsiednich gruntów oraz nie ”owodują 
ich degradacji i ograniczeL w wykorzystaniu; 

2) ”rzy realizacji robót ziemnych, ”olegających na 
zdjęciu ”rzy”owierzchniowej warstwy gleby nalewy 
zdjąć wierzchnią warstwę gleby i ją w s”osób zgod-

ny z ”rze”isami zde”onować oraz zagos”odarować; 
3) do magazynowania gleby i nadkJadu do”usz-

cza się tereny udokumentowanego zJowa ”rzezna-

czone do eksploatacji oraz tereny wydzielonych 

”oza udokumentowanym zJowem oznaczone sym-

bolem 1P; 

4) na terenach eks”loatacji, obowiązuje: zakaz 
magazynowania i skJadowania od”adów innych niw 
powstaJe ”odczas dziaJalno`ci zakJadu górniczego, 
ko”alni, zakJadu ”rzeróbczegoŁ 

 

§ 16Ł Zasady i warunki ochrony ”rzed haJasem: 
1) w zakresie ochrony ”rzed haJasem ustala się, 

we ”oziom duwięku ”rzenikającego do `rodowiska 
na granicy terenów normowanych nie mowe prze-

kraczać do”uszczalnych warto`ci okre`lonych w 
obowiązujących ”rze”isach szczególnych; 

2) ”odczas realizacji ustaleL ”lanu miejscowego 
nalewy zastosować rozwiązania gwarantujące do-

trzymanie okre`lonych w ”rze”isach szczególnych 
standardów emisji haJasuŁ 

 

§ 17Ł Przed ”rzystą”ieniem do realizacji za”isów 
”lanu w zakresie gos”odarczego wykorzystania zJowa 
kruszywa naturalnego ｭRacJawice _ląskie - GJogó-

wekｬ, do”uszcza się wykonać eks”ertyzę bota-

niczną, okre`lając w s”osób jednoznaczny zasięg 
wystę”owania gatunków ro`lin objętych ochroną 
”rawną, tjŁ mŁinŁ: ”rzytulia wonna Galium odoratum, 
lilia zJotogJów Lilium martagon, ”ierwiosnek wyniosJy 
Primula elatior, konwalia majowa Convallaria majalis, 

kruszyna ”os”olita Frangula alnus, kukuJka szeroko-

listna DactylorchizamajalisŁ Od wyników eks”ertyzy 
nalewy uzalewnić dalszy s”osób ”ostę”owania z tymi 

okazamiŁ O”racowaną eks”ertyzę wraz z informacją 

o ”ro”onowanych s”osobach realizacji jej zaleceL 
nalewy ”rzedJowyć Wojewodzie O”olskiemu ”rzed 
roz”oczęciem ”rac inwestycyjnych, w terminie mie-

siąca od jej s”orządzeniaŁ 
 

§ 18Ł Przed ”rzystą”ieniem do realizacji dziaJaL 
”odlegających zakazom lub ograniczeniom w stosun-

ku do gatunków objętych ochrona `cisJą (mŁinŁ nisz-
czenie i uszkadzanie okazów tych gatunków, niszcze-

nie siedlisk i ostoi, dokonywanie zmian stosunków 
wodnych) wnioskujący zobowiązany jest uzyskać 
zgodę ministra wJa`ciwego do s”raw `rodowiska;  
w odniesieniu do gatunków ”odlegających ochronie 
czę`ciowej ｦ wymagana jest zgoda wojewody. 

 

§ 19Ł O terminie, czasie i miejscu ewentualne-

go przenoszenia ww. gatunków ro`lin nalewy za-

wiadomić wojewodę na 7 dni ”rzed ”rzystą”ie-

niem do tych dziaJaLŁ 
 

§ 20Ł W ”rzy”adku ”rzeniesienia chronionych 
gatunków ro`lin na stanowiska zastę”cze do”usz-

cza się wykonanie analizy ”orealizacyjnej po okre-

sie 1 roku, a jej wyniki ”rzedstawić WojewodzieŁ 
 

§ 21Ł Śo”uszcza się odstą”ienia od eks”loatacji 
kruszywa z dna i koryta rzeki OsobJoga w obsza-

rze oznaczonym na rysunku planu symbolem 1PG, 

2PG, 3PG,4PG, wyznaczając ”rzy tym strefę wol-

na od eks”loatacji o szeroko`ci co najmniej 30 m 
od krawędzi rzeki celem zachowania jednej z nie-

licznych, meandrujących ”odgórskich rzek O”olsz-

czyzny. 

 

§ 22Ł Śo”uszcza się ”ozostawienie dotychcza-

sowego charakteru rzeki i przebiegu koryta Osob-

Jogi na caJej dJugo`ci objętej za”isami ”rojektu 
planu. 

 

§ 23Ł W ”rocesie rekultywacji (kierunek wod-

ny) zmierzającym do realizacji zbiornika retencyj-

nego, do”uszcza się ksztaJtowanie nieregularnej 
linii brzegowej zbiornika, w s”osób ”rowadzący do 
wyodrębnienia niewielkich zatoczek z wy”Jyce-

niami. 

 

§ 24Ł Śo”uszcza się stworzenie na zbiorniku 
wys”y jako ostoje i miejsca od”oczynku ”takówŁ 
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RozdziaJ 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu ukJadu komunikacyjnego 

 

§ 25Ł1Ł Ustala się rezerwę ”od obwodnice na 
przebiegu drogi krajowej oznaczoną symbolem 
1KDG:  

1) parametry techniczne ulicy: klasa drogi, dro-

ga gJówna; 
2) szeroko`ć rezerwy w liniach rozgraniczają-

cych ｦ 50 m; 

3) zakazuje się bez”o`rednich wjazdów na dro-

gę oraz lokalizowani skrzywowaL z drogami niwszej 
klasy na odcinku obwodnicy który jest w grani-

cach planu; 

4) dla ”rowadzonej dziaJalno`ci wydobywczej 
ustala się filary ochronne 50 m od linii rozgranicza-

jącej drogi; 
5) w przypadku zatwierdzenia do realizacji po-

Judniowego wariantu obwodnicy miasta GJogówek 
w ciągu drogi krajowej nr 40 innego niw ten, który 
zostaJ ustalony w miejscowym ”lanie (oznŁ symbo-

lem 1 KŚG), nalewy ”rzesunąć granicę ”lanowane-

go zbiornika wodnego RacJawice _ląskie ｦ GJogó-
wek, tak aby nie byJo kolizji z wariantem obwod-

nicy wybranym zgodnie z obowiązującymi proce-

durami. 

2Ł Ustala się dla drogi wojewódzkiej, oznaczo-

nej symbolem 1KDZ: 

1) parametry techniczne ulicy: klasa drogi, dro-

ga zbiorcza; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia, w grani-

cach wJasno`ci; 
3) do”uszcza się modernizację drogi i remonty 

drogi w istniejących liniach rozgraniczających; 
4) do”uszcza się modernizacje drogi do ”arame-

trów drogi zbiorczej; 
5) linie zabudowy zgodnie ”rze”isami szczegól-

nymi; 

6) do”uszcza się wJączenia do drogi wyJącznie 
”o”rzez skrzywowania z drogami niwszej, w tym na 
warunkach zarządcy drogi, do”uszcza się wjazd na 
drogę ”o”rzez ”oJączenie z drogą wewnętrzną 
zakJadową, zakazuje się lokalizowania bez”o`red-

nich wjazdów na drogę; 
7) ustala się obowiązek zachowania ciągJo`ci 

drogi, w ”rzy”adku realizacji zbiornika na czę`ci jej 
przebiegu ustala się obowiązek jej ”rzebudowania 
lub zapewnienia innego jej przebiegu. 

3. Ustala się dla dróg ”owiatowych i gminnych, 
oznaczonych symbolami od 1KDL do 2 KDL: 

1) ”rzeznaczenie: tereny dróg ”ublicznych o ”a-

rametrach drogi lokalnej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia, w grani-

cach wJasno`ci; 
3) do”uszcza się modernizację drogi i remonty 

drogi w istniejących liniach rozgraniczających; 
4) do”uszcza się modernizacje ”o”rzez ”osze-

rzenie linii rozgraniczających; 

5) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni oraz 
elementów maJej architektury; 

6) ustala się obowiązek zachowania ciągJo`ci 
drogi, w ”rzy”adku realizacji zbiornika na czę`ci jej 
”rzebiegu ustala się obowiązek jej ”rzebudowaniaŁ 

4Ł Ustala się dla dróg gminnych, oznaczonych 
symbolami od 1 KDD do 3KDD: 

1) przeznaczenie: tereny dróg ”ublicznych o ”a-

rametrach drogi dojazdowej; 

2) linie zabudowy zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi; 
3) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni oraz 

elementów maJej architektury; 
4) do”uszcza się lokalizowanie miejsc ”ostojo-

wych; 

5) do”uszcza się ”o zlikwidowaniu drogi lub 

zmianie jej ”rzebiegu, eks”loatacje zJowaŁ 
 

§ 26Ł1Ł W liniach rozgraniczających dróg i ulic 
do”uszcza się za zgodą zarządcy drogi: 

1) chodniki, `ciewki rowerowe; 
2) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej; 

3) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury tech-

nicznej na warunkach okre`lonych w ”rze”isach 
szczególnych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg; 

4) lokalizację urządzeL obsJugi komunikacji 
zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe), za wy-

jątkiem drogi oznaczonej symbolem KDG. 

 

§ 27Ł Ustala się nastę”ującą minimalną liczbę 
miejsc ”ostojowych dla zakJadów ”rodukcyjnych, 
górniczych - 2 miejsca postojowe na 10 zatrud-

nionych. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu infrastruktury technicznej 

 

§ 28Ł Śo”uszcza się na terenie ”lanu rozwój 
sieci i urządzeL infrastruktury technicznejŁ Wszel-

kie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrze-

nia w cie”Jo, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć 
telekomunikacyjną, od”rowadzania `cieków oraz 
lokalizacji urządzeL technicznych na terenie obję-
tym ”lanem wymagają uzyskania warunków tech-

nicznych od wJa`ciwych administratorów sieciŁ 
 

§ 29. Dla potrzeb administracyjno - socjalnych 

nalewy zrealizować zao”atrzenie w wodę ”o”rzez 
budowę wodociągu i wJączenie do istniejącej sieci 

wodociągowej lub ”rowadzić jej dostawęŁ 
 

§ 30Ł _cieki bytowe z obiektów za”lecza i ob-

sJugi zJowa gromadzić w kontenerowych zbiorni-

kach a nastę”nie sukcesywnie wywozić je do 
oczyszczalni `cieków, do”uszcza się od”rowadze-

nie `cieków do systemu kanalizacji wsi. 
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§ 31Ł Od”ady bytowe z obiektów za”lecza i ob-

sJugi zJowa nalewy gromadzić w szczelnych ”ojemni-

kach i wywozić na wysy”isko zgodnie z ”od”isa-

nymi umowamiŁ S”osób zagos”odarowania od”a-

dów eks”loatacyjnych regulują ustalenia dla tere-

nów eks”loatacji, okre`lone w § 13 ust. 1 planu. 

 

§ 32Ł1Ł Zao”atrzenie w energię elektryczną na-

lewy realizować we wJasnym zakresie w o”arciu  
o istniejącą sieć, na warunkach uzgodnionych  
z zarządcą sieciŁ 

2Ł Na terenie do”uszcza się lokalizowanie no-

wej sieci elektroenergetycznej niskiego i `redniego 
na”ięcia oraz wolnostojących naziemnych stacji 
transformatorowych wraz z drogami dojazdowymi. 

3Ł Ustala się strefę techniczną ograniczonego 
uwytkowania wzdJuw ”rzebiegu linii elektroenerge-

tycznej 15 kV ｦ pasy wolne od zagospodarowania  

i zadrzewienia, umowliwiające eks”loatacje urządzeL 
z uwzględnieniem dojazdu, o szeroko`ci 16 m (”o  
8 m wzdJuw osi linii)Ł 

 

§ 33.1. Na terenie o”racowania obowiązują ogra-

niczenia w uwytkowaniu terenu wynikające z przebie-

gu gazociągu wysokiego ci`nienia ŚN 150, PN 4,0Ł  
2Ł Śla czynnego gazociągu wysokiego ci`nienia 

obowiązuje: 
1) zapewnienie swobodnego dojazdu do sieci 

infrastruktury technicznej oraz swobodnego prze-

mieszczania się wzdJuw gazociągu; 
2) do”uszcza się lokalizację sieci podziemnego 

uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na wa-

runkach okre`lonych ”rzez zarządcę gazociągu; 
3) od czynnego gazociągu nalewy zachować 

strefę ochronną wolną od jakiejkolwiek zabudowy, 
”o 25 m od osi gazociągu; 

4) w ”asie 4 m (”o 2 m od osi gazociągu) obo-

wiązuje: 
- zakaz sadzenia drzew i krzewów, 
- zagos”odarowanie zielenią niską; 
5) zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci mogącej zagro-

zić trwaJo`ci gazociągu ”odczas jego eks”loatacjiŁ 
 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej 

 

§ 34.1. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziem-

nych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieru-

chome i nawarstwienia kulturowe ”odlegają 
ochronie ”rawnej, i wymagają zgJoszenia do wo-

jewódzkiego konserwatora zabytków lub admini-

stracji lokalnej. Ratownicze badania archeologiczne 

”rowadzi się zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 
2Ł Na terenie obowiązuje ochrona istniejących 

stanowisk archeologicznych. 

3Ł Na obszarze doliny rzeki OsobJoga, w grani-

cach o”racowania ”lanu ustala się ochronę krajo-

brazu kulturowego oraz eks”ozycji warto`ciowych 
”anoram wsi i miasta GJogówek, znajdujących się 
”oza graniami o”racowania, w związku z czym dla 
obszaru o”racowania ustala się: 

1) ochronę dotychczasowego uwytkowania i za-

gospodarowani terenu, z ustalonym zakazem wpro-

wadzania nowej zabudowy, za wyjątkiem terenu 
wyznaczonego ”od eks”loatację ”owierzchniową  
i do”uszczonych urządzeL ochrony ”rzeciw”owo-

dziowej, w tym waJów ”rzeciw”owodziowych  
i zbiorników retencyjnych; 

2) na terenie eksploatacji kruszywa naturalnego 

zakazuje się wznoszenia obiektów niezwiązanych  
z eks”loatacją, oraz trwaJych budynków i elemen-

tów ”rzestrzennych, które ”o zakoLczeniu eks”lo-

atacji mogą ”rzesJaniać eks”ozycję sąsiednich wsi; 
3) na caJym terenie obowiązuje zakaz wznosze-

nia obiektów dysharmonijnych i zakJócających 
widok na zabytkowe zes”oJy zabudowy oraz syl-

wety sąsiednich wsi i miasta GJogówek; 
4) w celu osJabienia negatywnego oddziaJywa-

na ”rojektowanego terenu eks”loatacji ustala się 
strefy zieleni izolacyjnej od wsi RacJawice _ląskie  

i Klisino, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 8ZI, 9ZI, 10ZI, 12ZI, 13ZI, 

14ZI,11ZL, 12ZL, 13ZL, 15ZL. 

 

RozdziaJ 7 

źasady i warunki ”odziaJu terenów nierucho-

mo`ci 
 

§ 35Ł1Ł Nie ustala się terenów do ”rze”rowa-

dzenia scalenia i wtórnego ”odziaJu dziaJekŁ 
2Ł Śo”uszcza się dokonywanie nowych ”odzia-

Jów geodezyjnych, scaleL oraz wtórnych scaleL  
i ”odziaJu nieruchomo`ci, zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymiŁ  

 

RozdziaJ 8 

Warunki tymczasowego zagospodarowania te-

renów 

 

§ 36Ł Nie ustala się innych niw wynikających  
z ”rze”isów szczególnych warunków tymczaso-

wego uwytkowania. 

 

ŚziaJ III 
Ustalenia koLcowe 

 

§ 37Ł Na ”odstawie artŁ 36 ustŁ 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu ”rzestrzennym dla terenów przezna-

czonych do zagos”odarowania ustala się stawkę 
”rocentową sJuwącą naliczeniu o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 
30 %. 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 64 – 4685 – Poz. 1063 

 

§ 38Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza 
się Burmistrzowi GJogówkaŁ 

 

§ 39Ł Niniejsza uchwaJa wchodzi w wycie ”o 
u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Krystyna Mulka 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 64 – 4686 – Poz. 1063 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 64 – 4687 – Poz. 1063 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 64 – 4688 – Poz. 1063 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 64 – 4689 – Poz. 1063 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 64 – 4690 – Poz. 1063 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 64 – 4691 – Poz. 1063 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 64 – 4692 – Poz. 1063 

 

  

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 64 – 4693 – Poz. 1063-1064 

 

ZaJącznik nr 2 

 do uchwaJy Nr XXXIVł275ł2009  

Rady Miejskiej w GJogówku 

 z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 

Roz”atrzenie uwag zJowonych do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obsza-

ru wystę”owania zJowa kruszywa naturalnego ｭRa-

cJawice _ląskie ｦ GJogówekｬ 
 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ)Ł 
 

ZJowone uwagi do miejscowego ”lanu zagos”o-

darowania przestrzennego dla obszaru wystę”o-

wania zJowa kruszywa naturalnego ｭRacJawice 
_ląskie ｦ GJogówekｬ roz”atruje się w s”osób na-

stę”ujący: 
1) uwagę z dnia 7 stycznia 2009 rŁ zJowoną 

”rzez Panią Marię Stadnicką, dotyczącą trasy  
i sposobu transportu - odrzuca sięŁ 

 

ZaJącznik nr 3 

 do uchwaJy Nr XXXIVł275ł2009  
Rady Miejskiej w GJogówku 

 z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej nalewącej do zadaL wJasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania 

 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) 
1) Realizacja infrastruktury technicznej będzie 

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

snych gminy, o”Jat adiacenckich oraz ”artycy”acji 
inwestorów indywidualnychŁ 

2) W przypadku przeprowadzanych przebudowy 

dróg nalewy dokonać analizy ”otrzeb realizacji infra-

struktury ”odziemnej, i jej realizacje ”rze”rowadzić 
wy”rzedzająco lub w trakcie ”rzebudowy drogiŁ 
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UCHWAIA NR ń39łXXVł2009 

 RAŚŹ GMINŹ RAŚIÓW 

 

 z dnia 17 czerwca 2009 r. 

  

w s”rawie uchwalenia Statutu Gminy RadJów 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11b 

ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18a ust. 5, art. 22, 

art. 23 ust. 2, art. 37a ustawy z dnia 8 marca  

1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ  
Nr 142, poz. 1591; 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 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 

oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  

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

i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 

420), Rada Gminy RadJów uchwala, co nastę”uje: 
 

Statut Gminy RadJów 

 

RozdziaJ ń 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1Ł Ws”ólnotę samorządową Gminy RadJów 
stanowią mieszkaLcy soJectw utworzonych na 
terytorium Gminy. 

2. Nazwy i granice jednostek pomocniczych 

Gminy RadJów okre`la zaJącznik nr 1 do niniejsze-

go Statutu. 

3. Terytorium Gminy RadJów obejmuje obszar 
117 km2, którego granice są okre`lone na ma”ie 
stanowiącej zaJącznik nr 1 do niniejszego StatutuŁ 

4Ł Siedzibą organów Gminy jest miejscowo`ć 
RadJówŁ 

 


