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na tablicy ogJoszeL w siedzibie Urzędu Gminy 

Domaszowice. 

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

Gminy Domaszowice  

Jan Nowak 
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UCHWAIA NR IX/61/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

 

 z dnia 1 czerwca 2011 r. 

  
w sprawie ustalenia wysoko`ci opJaty za wpis do rejestru wJobków i klubów dziecięcych  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óun. 

zm.), w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia  

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska  

w Grodkowie uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1. Ustala się o”Jatę za wpis wJobka oraz klu-

bu dziecięcego do rejestru wJobków i klubów dzie-

cięcych prowadzonego przez Burmistrza Grodko-

wa w wysoko`ci 40% minimalnego wynagrodze-

nia za ”racę, ustalonego zgodnie z przepisami 

ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za ”racęŁ 
 

§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Grodkowa. 

 

§ 3. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biule-

tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Grodkowie. 

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

Dariusz Gajewski 
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UCHWAIA NR VII/36/11 

 RADY MIEJSKIEJ W Lś_NICY 

 

 z dnia 9 maja 2011 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soJectwa Iąki Kozielskie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(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, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 

230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 

113), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 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, 

Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 

Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 
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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 Rady Miejskiej w Le-

`nicy z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie 

”rzystą”ienia do zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego soJectwa Iąki 
Kozielskie po stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium 

UwarunkowaL i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Le`nica, Rada Miejska  

w Le`nicy uchwala, co nastę”uje: 
 

ŚZIAI I 

Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego soJectwa Iąki 
Kozielskie. 

2. Integralną czę`cią miejscowego planu zago-

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

(obejmujący tereny oznaczone symbolem MN1, 

MU1, KDL1, KDD1) ｦ skala 1:1000; 

2) zaJącznik graficzny nr 2 - rysunek planu 

(obejmujący tereny oznaczone symbolem MN2, 

MN3, MU2, MU3, E1, KDL2, KDL3, KDD2, ZL1, 

ZL2, R1) ｦ skala 1:1000; 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwaJy 

jest mowa o: 

1) planie - nalewy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego o którym 

mowa w § 1 niniejszej uchwaJy; 
2) przepisach odrębnych - nalewy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-

nem, wynikające z prawomocnych decyzji admi-

nistracyjnych; 

3) rysunku planu - nalewy przez to rozumieć 

graficzny zapis planu, będący zaJącznikiem gra-

ficznym o którym mowa w § 1 ust. 2; 

4) terenie - nalewy przez to rozumieć obszar 

ograniczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem literowym i liczbo-

wym; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - nale-

wy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, które 

winno ”rzewawać w granicach terenu wyznaczo-

nego liniami rozgraniczającymi; 
6) przeznaczeniu uzu”eJniającym terenu - nale-

wy przez to rozumieć inne niw podstawowe i do-

puszczalne rodzaje przeznaczenia, przy czym nie 

mowe ono ”rzekroczyć 30% powierzchni terenu; 

7) przeznaczeniu tymczasowym - nalewy przez 

to rozumieć funkcję, która mowe być ustalona dla 

terenu w okre`lonym horyzoncie czasowym; 

8) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ nalewy 

przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku 

planu, okre`lającą najbliwsze mowliwe ”oJowenie 

`ciany budynku w stosunku do linii rozgraniczają-
cej terenu, dopuszcza się przekraczanie tej linii 

przez takie elementy jak gzymsy, okapy, balkony, 

tarasy, wykusze i ganki o 1,5 m; 

9) urządzeniach towarzyszących ｦ nalewy 

przez to rozumieć drogi wewnętrzne, ciągi piesze, 

pieszo ｦ jezdne i rowerowe, miejsca postojowe, 

parkingi, obiekty i urządzenia maJej architektury, 

obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicz-

nej, z wyJączeniem z masztów ”rzekaunikowych 

telefonii komórkowej; 
10) intensywno`ć zabudowy ｦ nalewy przez to 

rozumieć wskaunik wyrawający nieprzekraczalny, 

procentowy udziaJ powierzchni zabudowy kubatu-

rowych obiektów budowlanych w powierzchni 

terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi; 
11) usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy przez to 

rozumieć dziaJalno`ć nie ”owodującą przekrocze-

nia standardów jako`ci `rodowiska i standardów 

emisyjnych poza granicami terenu, do którego 

”rowadzący dziaJalno`ć posiada tytuJ prawny,  

z caJkowitym wykluczeniem ”rzedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko, wymagających s”orządzenia raportu oddzia-

Jywania na `rodowisko; 
12) usJugach komercyjnych - nalewy przez to 

rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowa-

nych caJkowicie lub z ”rzewagą funduszy niepu-

blicznych w dziedzinach: handlu, gastronomii, 

rzemiosJa, szkolnictwa i o`wiaty, zdrowia, kultury 

i rozrywki, sportu i rekreacji, obsJug komunikacji 

(w tym usJugi naprawy i obsJugi ”ojazdów me-

chanicznych), instytucji finansowych i ubezpie-

czeniowych, siedzib stowarzyszeL, związków, izb 

zawodowych i gospodarczych, jednostek projek-

towych i consultingowych, instytucji gospodar-

czych, `rodków masowej komunikacji i Jączno`ci 
oraz innych, których ”owywsze grupy nie dotyczą 

bez”o`rednio lub ”o`rednio, a mają charakter 

usJugi i obsJugiŁ 
 

§ 3.1. Obowiązującymi oznaczeniami na ry-

sunku planu są: 
1) granice opracowania planu miejscowego; 

2) linie rozgraniczające tereny o równych spo-

sobach uwytkowania; 
3) oznaczenia literowe i liczbowe okre`lające 

przeznaczenia terenu; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. PozostaJe oznaczenia nie wymienione w ust. 1 

są informacyjne, sugerujące okre`lone rozwiąza-

nia przestrzenne i regulacyjne. 
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ŚZIAI II 

Ustalenia szczegóJowe 

RozdziaJ 1 

Przeznaczenie terenów oraz warunki ich zabu-

dowy i zagospodarowania 

§ 4.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 

MN1 ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe- tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ wolnosto-

jącej; 
2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi komercyjne nieuciąwliwe, wbudowane 

nie zajmujące więcej niw 30 % powierzchni uwyt-

kowej budynków przeznaczenia podstawowego, 

b) urządzenia towarzyszące w tym: ciągi pie-

sze i rowerowe, miejsca parkingowe, infrastruktu-

ra techniczna, obiekty gospodarcze i garawowe, 
c) zieleL urządzona; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 

uwytkowe, lecz nie więcej 9 m do kalenicy, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

maksymalnie do 80 % powierzchni dziaJek, 
c) ustala się minimalny wskaunik powierzchni 

biologicznie czynnej ｦ 10 %, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w budynkach mieszkalnych ”oJaci dachowych od 

35° do 48°, w ukJadzie symetrycznym, dopusz-

cza się dachy wielospadowe, 

e) w przebudowywanych lub remontowanych 

budynkach dopuszcza się zachowanie istniejącej 
wysoko`ci i geometrii dachu, 

f) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem MN2 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe- tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ wolnosto-

jącej lub bliuniaczej; 
2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi komercyjne nieuciąwliwe, wbudowane 

nie zajmujące więcej niw 30 % powierzchni uwyt-

kowej budynków przeznaczenia podstawowego, 

b) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne i dojazdowe, ciągi piesze i rowerowe, 

miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, 

obiekty gospodarcze i garawowe, 
c) zieleL urządzona; 
3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego: w przypadku lokalizacji funkcji towa-

rzyszących (usJug) ustala się obowiązek wydzie-

lenia w obrębie wJasno`ci dodatkowych miejsc 

postojowych dla samochodów uwytkowników 

staJych i ”rzebywających okresowo; 

4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 

uwytkowe, lecz nie więcej niw 9 m do kalenicy 

dachu, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

maksymalnie do 40 % powierzchni dziaJek, 
c) ustala się minimalny wskaunik powierzchni 

biologicznie czynnej ｦ 50 %, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w budynkach mieszkalnych ”oJaci dachowych od 

35° do 48°, w ukJadzie symetrycznym, dopusz-

cza się dachy wielospadowe, w parterowej zabu-

dowie garawowej gospodarczej i usJugowej do-

puszcza się dachy ”Jaskie i jednospadowe, 

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu; 

5) Ustala się zakaz zabudowy w odlegJo`ci  
12 m od linii rozgraniczającej terenu lasu ozna-

czonego symbolem ZL1. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem MN3 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ wolnosto-

jącej lub bliuniaczej; 
2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi komercyjne nieuciąwliwe, wbudowane 

nie zajmujące więcej niw 30 % powierzchni uwyt-

kowej budynków przeznaczenia podstawowego, 

b) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne i dojazdowe, ciągi piesze i rowerowe, 

miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, 

obiekty gospodarcze i garawowe, 
c) zieleL urządzona; 
3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego: w przypadku lokalizacji funkcji towa-

rzyszących (usJug) ustala się obowiązek wydzie-

lenia w obrębie wJasno`ci dodatkowych miejsc 

postojowych dla samochodów uwytkowników 

staJych i ”rzebywających okresowo; 

4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 

uwytkowe, lecz nie więcej niw 9 m do kalenicy 

dachu, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

maksymalnie do 40 % powierzchni dziaJek, 
c) ustala się minimalny wskaunik powierzchni 

biologicznie czynnej ｦ 50 %, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w budynkach mieszkalnych ”oJaci dachowych od 

35° do 48°, w ukJadzie symetrycznym, dopusz-

cza się dachy wielospadowe, w parterowej zabu-

dowie garawowej gospodarczej i usJugowej do-

puszcza się dachy ”Jaskie i jednospadowe, 

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu. 
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4. Dla terenu oznaczonego symbolem MU1 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny zabu-

dowy mieszkaniowo - usJugowej, w ramach któ-
rej dopuszcza się lokalizację budynków mieszkal-

nych, mieszkalno-usJugowych oraz usJugowych; 
2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: ciągi pie-

sze i rowerowe, miejsca parkingowe, infrastruktu-

ra techniczna, obiekty gospodarcze i garawowe, 
b) zieleL urządzona i maJa architektura; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego: ustala się obowiązek wydzielenia  

w obrębie wJasno`ci miejsc postojowych dla sa-

mochodów uwytkowników staJych i przebywają-
cych okresowo; 

4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 

uwytkowe lecz nie więcej niw 9 m licząc od po-

ziomu terenu do najwywszej krawędzi okapu da-

chu, w przebudowywanych lub remontowanych 

budynkach dopuszcza się zachowanie istniejącej 
wysoko`ci, 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

maksymalnie do 70 % powierzchni dziaJek, 
c) ustala się minimalny wskaunik powierzchni 

biologicznie czynnej ｦ 20 %, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w nowoprojektowanych budynkach ”oJaci da-

chowych od 35° do 48°, w ukJadzie symetrycz-

nym, dopuszcza się dachy wielospadowe, zakazu-

je się stosowania dachów o mijających się ”oJa-

ciach na wysoko`ci kalenicy, przebudowywanych 

lub remontowanych istniejących budynkach do-

puszcza się zachowanie istniejącej wysoko`ci  
i geometrii dachu, 

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem MU2 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny zabu-

dowy mieszkaniowo - usJugowej, w ramach któ-
rej dopuszcza się lokalizację budynków mieszkal-

nych, mieszkalno-usJugowych oraz usJugowych; 
2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: ciągi pie-

sze i rowerowe, miejsca parkingowe, infrastruktu-

ra techniczna, obiekty gospodarcze i garawowe, 
b) zieleL urządzona i maJa architektura; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego: ustala się obowiązek wydzielenia  

w obrębie wJasno`ci miejsc postojowych dla sa-

mochodów uwytkowników staJych i przebywają-
cych okresowo; 

4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 

uwytkowe lecz nie więcej niw 9 m do kalenicy 

dachu, w przebudowywanych lub remontowa-

nych budynkach dopuszcza się zachowanie istnie-

jącej wysoko`ci, 
b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

maksymalnie do 60 % powierzchni dziaJek, 
c) ustala się minimalny wskaunik powierzchni 

biologicznie czynnej ｦ 20 %, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w nowoprojektowanych budynkach ”oJaci da-

chowych od 35° do 48°, w ukJadzie symetrycz-

nym, dopuszcza się dachy wielospadowe, zakazu-

je się stosowania dachów o mijających się ”oJa-

ciach na wysoko`ci kalenicy, w parterowej zabu-

dowie garawowej gospodarczej i usJugowej do-

puszcza się dachy ”Jaskie i jednospadowe, 

e) w przebudowywanych lub remontowanych 

istniejących budynkach dopuszcza się zachowa-

nie istniejącej wysoko`ci i geometrii dachu, 

f) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu. 

6. Dla terenu oznaczonego symbolem MU3 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny zabu-

dowy mieszkaniowo - usJugowej, w ramach któ-
rej dopuszcza się lokalizację budynków mieszkal-

nych, mieszkalno-usJugowych oraz usJugowych; 
2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące w tym: ciągi pie-

sze i rowerowe, miejsca parkingowe, infrastruktu-

ra techniczna, obiekty gospodarcze i garawowe, 
b) zieleL urządzona i maJa architektura; 

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego: ustala się obowiązek wydzielenia  

w obrębie wJasno`ci miejsc postojowych dla sa-

mochodów uwytkowników staJych i przebywają-
cych okresowo; 

4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 

uwytkowe lecz nie więcej niw 9 m do kalenicy 

dachu, w przebudowywanych lub remontowa-

nych budynkach dopuszcza się zachowanie istnie-

jącej wysoko`ci, 
b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

maksymalnie do 60 % powierzchni dziaJek, 
c) ustala się minimalny wskaunik powierzchni 

biologicznie czynnej ｦ 20 %, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w nowoprojektowanych budynkach ”oJaci da-

chowych od 35° do 48°, w ukJadzie symetrycz-

nym, dopuszcza się dachy wielospadowe, zakazu-

je się stosowania dachów o mijających się ”oJa-

ciach na wysoko`ci kalenicy, w parterowej zabu-

dowie garawowej gospodarczej i usJugowej do-

puszcza się dachy ”Jaskie i jednospadowe, 
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e) w przebudowywanych lub remontowanych 

istniejących budynkach dopuszcza się zachowa-

nie istniejącej wysoko`ci i geometrii dachu, 

f) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolem E1 usta-

la się: 
1) przeznaczenie podstawowe - elektroenerge-

tyka, stacja transformatorowa; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia towarzyszące, 
b) zieleL urządzona; 
3) warunki zabudowy obiektów i budynków 

zgodnie z warunkami i potrzebami technicznymi 

urządzeL elektroenergetycznych. 

8. Dla terenów oznaczonych symbolami ZL1, 

ZL2 ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ lasy; 

2) gos”odarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony `rodowiska oraz w oparciu 

o plany urządzania lasów; 
3) dopuszcza się mowliwo`ć czę`ciowego 

przeznaczenia kom”leksów le`nych na cele rekre-

acyjno - wypoczynkowe (`ciewki zdrowia, `ciewki 
dydaktyczne, `ciewki rowerowe). 

9. Dla terenu oznaczonego symbolem R1 usta-

la się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne; 

2) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjąt-

kiem sieci, obiektów i urządzeL infrastruktury 

technicznej; 

3) dopuszcza się: 
a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospo-

darcze transportu rolnego i drogi wewnętrzne, 
b) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, oraz 

prowadzenie utwardzonych dróg, 
c) lokalizację zbiorników wodnych, których re-

alizacja nie w”Jynie niekorzystnie na stosunki 

gruntowo- wodne obszarów ”rzylegJych, z wyJą-
czeniem strefy ochronnej gazociągu ”odwywszo-

nego `redniego ci`nienia, 
d) zalesianie, zadrzewienie terenu pod warun-

kiem zachowania ”rze”isów odrębnych, w tym  

w szczególno`ci odlegJo`ci nasadzeL od gazociąguŁ 
 

RozdziaJ 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu ukJadu komunikacyjnego. 

§ 5.1. Dla terenów oznaczonych symbolem od 

KDL1 do KDL3 ustala się: 
1) przeznaczenie: teren poszerzenia ulic pu-

blicznych klasy lokalnej; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz in-

frastruktury technicznej; 

3) ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeL; 

4) dopuszcza się lokalizowanie miejsc posto-

jowych; 

5) dopuszcza się przebudowy i remonty dróg 

w istniejących granicach wJasno`ci z zachowa-

niem istniejących ”arametrów drógŁ 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem KDD1 

ustala się: 
1) przeznaczenie: teren istniejącej ulicy pu-

blicznej klasy dojazdowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających  

w istniejących granicach wJasno`ci; 
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz in-

frastruktury technicznej; 

4) ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeL; 
5) dopuszcza się lokalizowanie miejsc posto-

jowych; 

6) dopuszcza się przebudowy i remonty dróg 

w istniejących granicach wJasno`ci z zachowa-

niem istniejących ”arametrów drógŁ 
3. Dla drogi, oznaczonej symbolem KDD2 

ustala się: 
1) przeznaczenie: teren ulicy publicznej klasy 

dojazdowej; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

elementów maJej architektury; 

4) dopuszcza się lokalizowanie miejsc posto-

jowych; 

5) dopuszcza się przebudowy i remonty dróg 

w istniejących granicach wJasno`ci z zachowa-

niem istniejących ”arametrów drógŁ 
 

§ 6. W liniach rozgraniczających ulic dopusz-

cza się za zgodą zarządcy drogi: 

1) chodniki, `ciewki rowerowe; 

2) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej  

z gatunków nieinwazyjnych; 

3) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej na warunkach okre`lonych w przepi-

sach odrębnych, w uzgodnieniu z zarządcami 
dróg; 

4) lokalizację urządzeL obsJugi komunikacji 

zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe, miej-

sca postoju taksówek); 
5) do czasu realizacji projektowanych odcin-

ków ulic lub poszerzenia do docelowych parame-

trów istniejących ulic dopuszcza się dotychcza-

sowy s”osób zagospodarowania terenów, bez 

mowliwo`ci wprowadzania trwaJych obiektów 

budowlanych, uniemowliwiających docelową reali-

zację ustaleL planu. 

 

§ 7. Ustala się nastę”ującą minimalną liczbę 

miejsc postojowych: 

1) lokale mieszkalne ｦ 2 miejsca postojowe na 

1 mieszkanie; 
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2) obiekty handlowe, restauracje, kawiarnie - 

4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej; 
3) ”ozostaJe usJugi ｦ 2 miejsc postojowe na 

100 m2 powierzchni uwytkowejŁ 
 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu infrastruktury technicznej 

§ 8.1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia te-

renu w infrastrukturę techniczną: 
1) liniowe elementy infrastruktury technicznej 

wraz z towarzyszącymi urządzeniami, poza przy-

Jączami do ”oszczególnych obiektów nalewy loka-

lizować liniach rozgraniczających dróg i ulic,  

w uzgodnieniu z zarządcami dróg; 
2) dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza 

ukJadem dróg pod warunkiem zachowania ustaleL 

”rze”isów odrębnych obowiązujących przy pro-

jektowaniu sieci. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie dla celów bytowo - gospodar-

czych, ”rzeciw”owarowych i grzewczych z istnie-

jącej i nowo projektowanej sieci wodociągowej; 
2) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, 

usJugowych oraz ochrony ”rzeciw”owarowej roz-

dzielczą siecią wodociągową ”rowadzoną w li-

niach rozgraniczających dróg, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami odrębnymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków dostę”no`ci do wody 

dla celów ”rzeciw”owarowych, pod warunkiem 

uzgodnienia prowadzenia sieci z odpowiednim 

zarządzającym drogą; 
3) zabrania się dokonywania trwaJych nasa-

dzeL oraz zabudowywania urządzeL i sieci wod-

nokanalizacyjnych. 

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia 

`cieków bytowych, komunalnych, ustala się: 
1) rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sa-

nitarnej w terenach istniejącej i planowanej zabu-

dowy z zachowaniem normatywnych odlegJo`ci 
od innych sieci infrastruktury technicznej; 

2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 

`cieków do ziemi, cieków powierzchniowych oraz 

podziemnych; 

3) dopuszcza się realizację sieci w liniach roz-

graniczających dróg, na warunkach zarządzający 

drogą, a takwe na innych terenach za zgodą za-

rządcy terenu, zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami odrębnymi; 
4) zakaz odprowadzania `cieków bytowych, 

komunalnych do kanalizacji deszczowej a takwe 

wprowadzania `cieków opadowych i wód drena-

wowych do kanalizacji sanitarnej; 

5) zabrania się dokonywania trwaJych nasa-

dzeL oraz zabudowywania urządzeL i sieci wod-

nokanalizacyjnych; 

6) dopuszcza się budowę szczelnych bezod-

”Jywowych zbiorników lub oczyszczalni przydo-

mowych. 

4. W zakresie odprowadzenia wód deszczo-

wych ustala się: 
1) dopuszcza się rozprowadzenie wód desz-

czowych po terenie inwestora zgodnie z przepi-

sami odrębnymi; 
2) dopuszcza się realizacje kanalizacji desz-

czowej na terenie opracowania; 

3) obowiązek, przed odprowadzeniem do ka-

nalizacji deszczowej lub rozprowadzeniem po 

terenie inwestora, zneutralizowania substancji 

ropopochodnych lub chemicznych, w lokalnych 

urządzeniach oczyszczających; 
4) dopuszcza się odprowadzenie wód opado-

wych do cieków wód powierzchniowych, na wa-

runkach okre`lonych przez zarządcę cieku. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) dopuszcza się budowę sieci dystrybucyjnej 

gazowej `redniego ci`nienia na terenach istnieją-
cego i nowego zainwestowania wedJug warun-

ków technicznych ”rzyJączenia do sieci gazowej  

i uzyskania o”Jacalnych wskauników ekonomicz-

nych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Energetycznego; 

2) dopuszcza się prowadzenie odcinków sieci 

gazowej poza liniami rozgraniczającymi ulic,  

w uzgodnieniu z wJa`cicielami nieruchomo`ci, 
wymagane jest formalne ustalenie zasad dostęp-

no`ci w sytuacjach awaryjnych lub w celu prze-

budowy sieci. 

6. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się 

stosowanie niskoemisyjnych uródeJ cie”Ja ｦ ener-

gii elektrycznej, gazu, oleju o”aJowego lub innych 

niekonwencjonalnych uródeJ energii cieplnej,  

a takwe nowoczesnych wysokosprawnych uródeJ 
energii opalanych paliwem staJymŁ 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną ustala się: 
1) utrzymanie istniejących stacji transformato-

rowych, z dopuszczeniem mowliwo`ci ich przebu-

dowy lub likwidacji; 

2) dopuszcza się lokalizowanie stacji transfor-

matorowych na dziaJkach inwestorów wraz  

z drogami dojazdowymi, z zachowaniem warun-

ków technicznych wydanych przez zarządcę sieci 

energetycznej; 

3) w przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych obiektów z istniejącymi urządzeniami elek-

troenergetycznymi, urządzenia te mogą być od-

”Jatnie przebudowane przez ich wJa`ciciela na 

wniosek inwestora, który wystą”i do niego  

z wnioskiem o wydanie warunków przebudowy  

i zawrze z nim odpowiednie umowy; 

4) ustala się przebiegi lokalnych linii elektro-

energetycznych na terenach przewidzianych pod 

rozwój zabudowy w liniach rozgraniczających 

dróg i ulic, oraz poza pasem drogowym, w przy-
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padku lokalizowania sieci w liniach rozgraniczają-
cych dróg ustala się obowiązek uzgadniania in-

westycji z zarządcą drogi; 

5) wzdJuw napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych, strefę ograniczonego uwytkowania, tj. 

pasy wolne od drzew, gaJęzi, konarów i krzewów 

o szeroko`ci licząc od osi linii z kawdej jej strony: 

a) dla linii 15 kV ｦ pas o szeroko`ci 8 m, 

b) dla linii 0,4 kV ｦ pas o szeroko`ci 3 m; 

6) rozbudowę sieci elektrycznej kablowej lub 

napowietrznej wraz z niezbędnymi urządzeniami 
technicznymi dla zasilania terenów nowego zain-

westowania wedJug technicznych warunków 

”rzyJączenia, z zachowaniem normatywnych od-

legJo`ci od budynków i od innych sieci infrastruk-

tury podziemnej; 

7) do istniejących oraz projektowanych urzą-
dzeL elektroenergetycznych nalewy za”ewnić 

mowliwo`ć dojazdu oraz swobodnego dostę”u dla 

ich zarządcy w celu sprawowania nadzoru tech-

nicznego, remontu czy przebudowy. 

8. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomuni-

kacyjną ustala się: rozbudowę linii kablowych 

telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych 

zgodnie z zobowiązującymi przepisami o lokaliza-

cji sieci. w liniach rozgraniczających ulic (w pasie 

chodnika). 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów ustala się obowiązek gromadzenia staJych 

od”adów komunalnych do szczelnych pojemni-

ków kontenerów zlokalizowanych przy posesjach, 

przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu 

na skJadowisko od”adów komunalnych zgodnie  

z podpisanymi umowami. Wprowadza się system 

segregacji od”adówŁ System zbierania i groma-

dzenia od”adów komunalnych, będzie oparty na 

istniejącym systemie zbiórki zmieszanych odpa-

dów komunalnych oraz rozbudowywanej ich se-

lektywnej zbiórki, zgodnie z Programem Gospo-

darki Odpadami. 

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 

wspóJczesnej 

§ 9.1. Na terenach oznaczonych symbolem 

MN1, MU1, MU3 ustala się strefę ｭBｬ ochrony 

konserwatorskie. 

2. Na terenie strefy ochrony konserwatorskiej 

ｭBｬ ustala się: 
1) utrzymanie aktualnego krajobrazu kulturo-

wego, skali zabudowy; 

2) zabrania się realizacji obiektów kubaturo-

wych, w tym wierz, masztów silosów przekracza-

jących wysoko`ć istniejącej zabudowy, za wyjąt-

kiem urządzeL telekomunikacyjnych i telefonii 

komórkowej; 

3) obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków prac budowlanych  

w zakresie budowy nowych budynków, rozbu-

dowy budynków, remontów budynków zmienia-

jących elewacje i bryJę budynku. 

 

§ 10. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziem-

nych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieru-

chome i nawarstwienia kulturowe ”odlegają 

ochronie prawnej, i wymagają zgJoszenia do Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków lub admini-

stracji lokalnej, zgodnie z przepisami odrębnymiŁ 
Ratownicze badania archeologiczne prowadzi się 

zgodnie z przepisami odrębnymiŁ 
 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody oraz spo-

soby zagospodarowania terenów lub obiektów pod-

legających ochronie na podstawie odrębnych prze-

pisów 

§ 11.1. W związku z wystę”owaniem GJów-

nego Zbiornika Wód Podziemnych nr 332, ustala 

się ochronę terenu przed negatywnym oddziaJy-

waniem prowadzonych dziaJalno`ci na wody po-

wierzchniowe i podziemne, w szczególno`ci usta-

la się obowiązek prowadzenia gospodarki `cieko-

wej i odpadami w s”osób nie w”Jywający nega-

tywnie na wody powierzchniowe i podziemne. 

2. Okre`la się dopuszczalne poziomy haJasu: 
1) dla terenów oznaczonych symbolem litero-

wym MN obowiązują standardy akustyczne jak 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej okre-

`lone przepisami odrębnymi; 
2) dla terenów oznaczonych symbolem MU 

obowiązują standardy akustyczne jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami 
rzemie`lniczymi, okre`lone przepisami odrębnymiŁ 

3. Ustala się zakaz zabudowy terenu w odle-

gJo`ci 12 m od granicy terenu lasu lub przezna-

czonego do zalesienia. 

 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzen-

nego oraz wymagania wynikające z ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 12.1. Zakazuje się lokalizowania obiektów 

handlowych o powierzchni s”rzedawowej ”owywej  
2000 m2. 

2. Poza wyznaczoną na rysunku planu nie-

przekraczalna linią zabudowy, w tym na granicy 

dziaJki, dopuszcza się lokalizowanie obiektów 

maJej architektury i infrastruktury technicznej. 

3. W obszarze opracowania planu obowiązuje 

zapewnienie warunków umowliwiających prowa-

dzenie akcji ratowniczych ”rzeciw”owarowych, 
poprzez zapewnienie zaopatrzenia w wodę do 
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celów ”rzeciw”owarowych oraz drogi ”owarowe, 
zgodnie przepisami odrębnymiŁ 

4. Obszary przestrzeni publicznej obejmują te-

reny dróg publicznych. 

5. Dla obszarów przestrzeni publicznej do-

puszcza się: 
1) wzdJuw linii rozgraniczających dróg publicz-

nych lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu na-

stę”ujących warunków: 
a) odcinki wyodrębniających się ciągów ogro-

dzeL wzdJuw dróg publicznych winny się charak-

teryzować jednakową wysoko`cią lub wzajemnie 

dostosowanymi wysoko`ciami ogrodzeL po-

szczególnych posesji, 

b) maksymalna wysoko`ć ogrodzenia dla tere-

nów mieszkaniowych nie powinna ”rzekraczać 

wysoko`ci 1,5 m; 

2) lokalizację nie ograniczających bezpieczeL-
stwa ruchu komunikacyjnego (w tym pieszego  

i rowerowego) reklam, pod warunkiem, we tablice 

reklamowe nie będą zasJaniaJy widoczno`ci na 

drodze w tym w szczególno`ci na Jukach dróg, 
skrzywowaniach i wjazdach oraz nie będą ”rzesJa-

niaJy znaków drogowych; 

3) lokalizowanie obiektów maJej architektury, 

poza pasami jezdni, chodnika i `ciewek rowero-

wych i w s”osób nie kolidujący z tymi ciągami 
komunikacyjnymi. 

 

RozdziaJ 7 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 

§ 13. Ustala się zakaz zabudowy na terenie 

rolnym oznaczonym symbolem R1. 

 

§ 14.1. Wyznacza się strefy IT3 i IT4 stano-

wiące strefy bez”ieczeLstwa dla gazociągu wy-

sokiego ci`nienia w/c DN500 PN 6,3 MPa, relacji 

Zdzieszowice ｦ Blachownia oraz dwóch gazocią-
gów ”odwywszonego `redniego ci`nienia gazu 

koksowniczego DN 500 CN 1,6 MPa. 

2. Strefa IT3 obejmuje obszar lewący w odle-

gJo`ci mniejszej niw 25 m od skrajnego gazociągu, 
w strefie ustala się: 

1) zakaz lokalizowania zabudowy mieszkanio-

wej oraz zakaz budowy obiektów uwyteczno`ci 
publicznej; 

2) dopuszcza się sytuowanie wolnostojących 

budynków niemieszkalnych (stodoJy, szopy, gara-

we), w odlegJo`ci większej niw 25 m od osi skraj-

nego gazociągu (odlegJo`ć mierzona od rzutu 

budynku); 

3) sytuowanie ”arkingów dla samochodów 

jest dopuszczone w odlegJo`ci większej niw 30 m 

od osi skrajnego gazociąguŁ 
3. Strefa IT4 obejmuje obszar lewący w odle-

gJo`ci mniejszej niw 40 m od osi skrajnych gazo-

ciągów czynnych w/c DN500 PN 6,3 MPa,  

w strefie ustala się zakaz budowy obiektów uwy-

teczno`ci publicznej. Dopuszczalne jest zmniej-

szenie odlegJo`ci bezpiecznej dla gazociągu 

DN500 PN 6,3 MPa do 25 % odlegJo`ci podsta-

wowej zgodnie z przepisami odrębnymi, jednak 

odlegJo`ci te nie mogą być mniejsze niw 15 m. 

4. Z dniem wyJączenia gazociągów z uwytko-

wania, zmiany ich przebiegu lub przebudowy, 

zmieniającej parametry techniczne, ograniczenia 

dla ustalonych stref IT3 i IT4 nie obowiązują  

i nalewy stosować przepisy odrębne dotyczące 

warunków i odlegJo`ci zabudowy od gazociągówŁ 
 

RozdziaJ 8 

Zasady i warunki scalania oraz podziaJu nieru-

chomo`ci 

§ 15.1. Ustala się minimalne szeroko`ci frontu 

dziaJki budowlanej: 

1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

a) wolnostojącej: 20 m, za wyjątkiem dziaJek 

wydzielanych z frontem od placu zawrotnego, dla 

takich dziaJek szeroko`ć minimalna frontu ustala 

się na 14 m, 

b) bliuniaczej: 18 m; 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MU: 24 m. 

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo 

wydzielanych dziaJek budowlanych: 

1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

a) wolnostojącej: 1000 m2, 

b) bliuniaczej: 800 m2; 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MU:  

800 m2. 

3. Dopuszcza się mniejsze powierzchnie 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 nieruchomo-

`ci oraz ”o”rawę funkcjonowania nieruchomo`ciŁ 
4. Na caJym terenie opracowania dopuszcza 

się ”odziaJy, scalenia oraz scalenia i wtórne po-

dziaJy nieruchomo`ci w zalewno`ci od potrzeb. 

 

RozdziaJ 9 

Warunki tymczasowego zagospodarowania tere-

nów 

§ 16. Dla terenów objętych zmianą planu ustala 

się tymczasowy s”osób zagospodarowania i uwyt-

kowania terenów, zgodny z przepisami odrębnymiŁ 
 

RozdziaJ 10 

OpJata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym 

§ 17. Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
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spodarowaniu przestrzennym dla terenów prze-

znaczonych do zagospodarowania ustala się na-

stę”ujące stawki procentowe sJuwące naliczeniu 

o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 
dla terenów, których warto`ć wzro`nie - 10%. 

 

ŚZIAI III 

Przepisy koLcowe 

§ 18. Tracą moc ustalenia UchwaJy Nr XXXIII/ 

215/01 Rady Miejskie w Le`nicy z dnia 10 wrze-

`nia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego soJectwa 

Iąki Kozielskie w gminie Le`nica w granicach 

niniejszego planu. 

 

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwaJy powierza 

się Burmistrzowi Le`nicyŁ 
 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od daty ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

mgr inw. Ryszard FroL 
 

 
 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr VII/36/11 

Rady Miejskiej w Le`nicy 

z dnia 9 maja 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 68 ｦ 3855 ｦ Poz. 858 

 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr VII/36/11 

Rady Miejskiej w Le`nicy 

z dnia 9 maja 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr VII/36/11 

Rady Miejskiej w Le`nicy 

z dnia 9 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

 

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) 
 

W związku z artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

z ”óunŁ zmŁ), stwierdza się, we do ”rojektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego soJectwa Iąki Kozielskie nie zostaJy 
zJowone uwagiŁ  

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy nr VII/36/11 

Rady Miejskiej w Le`nicy 

z dnia 9 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

w zakresie infrastruktury technicznej  

 

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) 
 

Realizacja infrastruktury technicznej będzie 
odbywać 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 infrastruktu-

ry i o najdogodniejszych finansowo mowliwo-

`ciach jej realizacji, 
c) duwym istniejącym za”otrzebowaniemŁ 
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UCHWAIA NR VI/54/11 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Ozimku 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym /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, 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, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 

poz. 675/, oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

25 ”audziernika 1991 r. o organizowaniu i pro-

wadzeniu dziaJalno`ci kulturalnej /Dz. U. z 2001 r. 

Nr 13 poz. 123, z 2002 r. Nr 41 poz. 364,  

z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568,  

Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 11 poz. 96,  

Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, 

Nr 132 poz. 1111, z 2006 r. Nr 227 poz. 1658, 

z 2009 r. Nr 62 poz. 504/ Rada Miejska w Ozim-

ku uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1. Uchwala się statut Domu Kultury w Ozim-

ku w brzmieniu stanowiącym zaJącznik do niniej-

szej uchwaJyŁ 
 

§ 2. Uchyla się zaJącznik Nr 1 do uchwaJy 

 Nr XVIII/142/04 z dnia 5 kwietnia 2004 r.  

w sprawie utworzenia gminnych jednostek orga-

nizacyjnych i nadania im statutówŁ 
 

§ 3. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi. 

 


