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UCHWAIA NR IX-108/11 

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

 

 z dnia 12 lipca 2011 r. 

  
w s”rawie u”owawnienia Kierownika O`rodka Pomocy S”oJecznej w Baborowie  

do ”rowadzenia ”ostę”owania w s”rawach `wiadczeL ”omocy materialnej o charakterze socjalnym 

 

Na podstawie art. 90m ustawy z dnia 7 wrze-

`nia 1991 rŁ o systemie o`wiaty (te—st –ednŁ: ŚzŁ UŁ 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 oraz Nr 273, poz. 

2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 

141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 

poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, 

z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532  

i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,  

Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 

818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,  

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,  

Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 

Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, 

Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz  

z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,  

Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Miejska 

w Baborowie uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1Ł U”owawnia się Kierowni—a O`rod—a Po-

mocy S”oJeczne– w Baborowie do ”rowadzenia 
”ostę”owania w s”rawach `wiadczenia ”omocy 
materialnej o charakterze socjalnym przewidzianej 

w ustawie z dnia 7 wrze`nia 1991 rŁ o systemie 
o`wiatyŁ 

 

§ 2Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Gminy. 

 

§ 3Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego i wchodzi 
w wycie z dniem 1 wrze`nia 2011 ro—uŁ 

 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej  

Krystian Dolipski 
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UCHWAIA NR Xłńńńłńń 

RAŚŹ MIśJSKIśJ W GIUCHOIAźACH 

 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

  
w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta GJuchoJazy  

w rejonie ulicy Tadeusza Ko`ciuszkiŁ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ 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 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, 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. 1453,  

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i 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) oraz 

art. 20 ust. 1 w związ—u z artŁ 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 

1635, z 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), po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarun—owaL  
i kierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy GJuchoJazy, Rada Mie–s—a w GJuchoJazach 
uchwala, co nastę”u–e:  

 

§ 1Ł Uchwala się zmiany mie–scowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta GJucho-

Jazy w re–onie ulicy Tadeusza Ko`ciusz—iŁ 
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§ 2Ł Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzennego miasta GJuchoJazy w re–o-

nie ulicy Tadeusza Ko`ciusz—i, s—Jada się z: 
1) tekstu zmiany miejscowego planu zawar-

tych w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1 : 1000, stanowiącego zaJączni— nr 1 do niniej-

sze– uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcia o s”osobie realizac–i, za”isa-

nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-

stru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania sta-

nowiącego zaJączni— nr 2 do ninie–sze– uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag 

do ”ro–e—tu zmiany ”lanu, stanowiącego zaJączni— 
nr 3 do ninie–sze– uchwaJy. 

 

ŚźIAI I 
PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 3Ł W miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego miasta GJuchoJazy w re–onie ulicy 
Tadeusza Ko`ciusz—i w”rowadza się zmiany na-

stę”u–ące: 
1) zmienia się ”rzeznaczenie terenu z zieleni 

Jęgowe– czę`ciowo urządzone– (teren oznaczony 
symbolem 15źI) na czę`ć terenu s”ortu i re—re-

ac–i (oznaczonego symbolem 15aUS), na czę`ć 
terenu ciągu ”ieszego (oznaczonego symbolem 
15dKŚx) oraz na czę`ć terenu zieleni ”ar—owe– 
(oznaczonego symbolem 15cZP); 

2) zmienia się ”rzeznaczenie terenu z obie—tów 
i urządzeL oczyszczania i od”rowadzania `cie—ów 
(teren oznaczony symbolem 8NO) na czę`ć tere-

nu sportu i rekreacji (oznaczonego symbolem 

15aUS), na czę`ć terenu ciągu ”ieszego (ozna-

czonego symbolem 15dKŚx) oraz na czę`ć terenu 
zieleni parkowej (oznaczonego symbolem 15cZP); 

3) zmienia się ”rzeznaczenie terenu z usJug 
rzemiosJa i s—Jadów (teren oznaczony symbolem 
(7S,UR) na czę`ć terenu s”ortu i re—reac–i (ozna-

czonego symbolem 15aUS), na teren zabudowy 

miesz—aniowe– –ednorodzinne– z usJugami (ozna-

czonego symbolem 15bMN,U), na czę`ć terenu 
ciągu ”ieszego (oznaczonego symbolem 15dKDx) 

oraz na czę`ć terenu zieleni ”ar—owe– (oznaczo-

nego symbolem 15cZP); 

4) zmienia się ”rzebieg granicy terenu drogi 
dojazdowej (oznaczonego symbolem 06KD), po-

”rzez wyJączenie –ego czę`ci do terenu s”ortu  
i rekreacji (oznaczonego symbolem 15aUS); 

5) zmienia się ”rzebieg granicy terenu drogi 
dojazdowej (oznaczonego symbolem 07KD), po-

”rzez wyJączenie –ego czę`ci do terenu s”ortu  
i rekreacji (oznaczonego symbolem 15aUS). 

 

§ 4Ł1Ł Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu są 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

obe–mu–ące: 

1) zmianę ”rzeznaczenia terenów oraz linii 
rozgranicza–ących tereny o równym ”rzeznaczeniu 
lub równych zasadach zagos”odarowania; 

2) dodat—owe zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i ws—auni—i 

—sztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu; 

3) zasad obsJugi w za—resie —omuni—ac–i drogo-

wej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów; 
5) stawe— ”rocentowych stanowiących ”odsta-

wę do o—re`lania o”Jaty, o —tóre– mowa w artŁ 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

6) zasady ochrony przeciwpowodziowej. 

2Ł W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się 
o—re`lonych w ”lanie: 

1) zasad ochrony i —sztaJtowania ochrony `ro-

dowis—a zawartych w szczególnych warun—ach 
zabudowy i zagos”odarowania terenów; 

2) zasad ochrony archeologicznych dóbr —ultury; 
3) zasad obsJugi w za—resie infrastru—tury tech-

nicznej; 

4) zadaL dla realizac–i celów ”ublicznychŁ 
3Ł W ustaleniach zmiany ”lanu odstę”u–e się 

od ustalenia szczegóJowych zasad i warun—ów 
scalania nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu 
na dziaJ—i gruntu, ”oniewaw w ninie–szym ”lanie 
nie o—re`lono obszarów (i ich granic) ”odlega–ą-
cych scaleniu i ”odziaJowi ”rzez gminę, zgodnie  
z ustawą o gos”odarce nieruchomo`ciamiŁ 

 

§ 5Ł1Ł Nastę”u–ące oznaczenia graficzne ry-

sun—u zmiany ”lanu są obowiązu–ącymi ustale-

niami planu: 

1) granica terenu ob–ętego zmianą ”lanu, –a—o 
granica obowiązywania ustaleL zmiany ”lanu; 

2) linie rozgranicza–ące tereny; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol okre`la–ący zasadniczą fun—c–ę terenuŁ 
2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne ma–ą cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

§ 6Ł Ile—roć w ”rze”isach ninie–sze– uchwaJy 
jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wiodą-
cym uwyt—owaniu terenu) ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ”rzeznaczenie terenu, —tóre dominu–e na da-

nym terenie wyznaczonym liniami rozgranicza–ącymi; 
2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć alternatywne ”rzeznaczenie  
w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie 

uzu”eJnia–ące ”odstawową fun—c–ę tego terenu; 
3) zasadniczym u—Jadzie dachu ｦ nalewy ”rzez 

to rozumieć ”odstawowy u—Jad dachu gJównego 
budyn—u dziaJ—i; u—Jad ta—i do”uszcza realizac–ę 
dachów o zrównicowanych formach ”od”orząd-

kowanych bryle dachu zasadniczego (np. dachy  
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z naczóJ—ami, dachy —o”ertowe, formy —alenico-

we z fragmentami szczytowymi itp.); 

4) usJugach - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi 
handlu (detalicznego i hurtowego), usJugi —ultury, 
nie”ubliczne usJugi zdrowia i o”ie—i s”oJeczne–, 
usJugi gastronomii, usJugi Jączno`ci i tele—omuni—a-

c–i, usJugi rzemiosJa usJugowego (n”Ł szewc, tapi-

cer), biura, ban—i, mie–sca —ultu religi–nego (z wyJą-
czeniem —o`cioJów) oraz inne usJugi na zasadzie 
analogii do fun—c–i wymienionych ”owywe– lub ana-

logicznym sto”niu uciąwliwo`ci wraz z urządzeniami 
infrastru—tury techniczne– ”otrzebnymi do obsJugi 
ww. obie—tów usJugowych oraz usJugi rzemiosJa, 
zaliczone zgodnie z ”rze”isami szczególnymi do 
”rzedsięwzięć mogących ”ogorszyć stan `rodowi-

s—a, dla —tórych s”orządzenie ra”ortu mowe być 
wymagane; 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｧ na-

lewy ”rzez to rozumieć linię o—re`la–ącą minimalną 
odlegJo`ć, w –a—ie– mogą zna–dować się budyn—i 
od linii rozgranicza–ące– tereny; 

6) ma—symalne– wyso—o`ci zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć odlegJo`ć ”omiędzy na–wywe– 
”oJowonym elementem dachu, a `rednim ”ozio-

mem terenu; 

7) OWKZ - nalewy ”rzez to rozumieć O”ols—ie-

go Wo–ewódz—iego Konserwatora źabyt—ów; 
8) ws—auni—u intensywno`ci zabudowy - nalewy 

”rzez to rozumieć stosune— ”owierzchni wszyst—ich 
kondygnac–i budyn—u, w zewnętrznym obrysie 
`cian, do ”owierzchni dziaJ—i lub terenuŁ 

 

ŚźIAI II 
USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

RozdziaJ ń 

Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia, zasad 
ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz 
”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu 

§ 7Ł1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

15aUS o podstawowym przeznaczeniu pod tere-

ny sportu i rekreacji ustala się nastę”u–ące wa-

runki zabudowy i zagospodarowania oraz parame-

try i standardy —sztaJtowania zabudowy: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodne z rysunkiem planu; 

2) na—azu–e się ”owierzchnię biologicznie 
czynną - minŁ 55%, a ws—auni— intensywno`ci 
zabudowy od 0,08 do 0,15; 

3) za—azu–e się wy—onywania obie—tów bu-

dowlanych, —o”ania studni, sadzawe—, doJów 
oraz rowów w odlegJo`ci mnie–sze– niw 50 m od 
sto”y waJu (granica za—azu zabudowy); 

4) na—azu–e się li—widac–ę obie—tu budowlane-

go na dziaJce nr 132ł1; 

5) na—azu–e się w ”oJudniowo - wschodniej czę-
`ci terenu (czę`ć dziaJ—i nr 133, 132/1, 132/2, 

132/4) wyksztaJcić usJugi s”ortu w formie zes”oJu 
otwartych basenów —ą”ielowych, —tórych ”o-

wierzchnia nie mowe ”rze—roczyć 30% ”owierzchni 
terenu; 

6) na—azu–e się w zachodnie– czę`ci terenu 
(czę`ć dziaJ—i nr 132ł4, 132ł2, 132ł1) urządzenie 
”law trawiastych; 

7) dopuszcza się budowę obie—tów administra-

cyjno -socjalno -usJugowych (z ”rzebieralniami); 
8) dla nowej zabudowy: 

a) na—azu–e się zabudowę ”awilonową o maxŁ 
wyso—o`ci nie ”rze—racza–ące– 8 m do —alenicy, 

b) na—azu–e się liczbę —ondygnac–i nadziem-

nych ｦ do 2, 

c) nakazu–e się zasadnicze dachy budyn—ów 
”Jas—ie o nachyleniu do 10°, 

d) na—azu–e się szero—o`ć frontu budyn—ów 
max. 30 m, 

e) na—azu–e się archite—turę zabudowy ws”óJ-
czesną, 

f) do”uszcza się elewac–e w caJo`ci lub czę-
`ciowo sz—lane, do”uszcza się wy—orzystanie 
—lin—ieru, cegJy, drewna, —amienia; 

9) do”uszcza się realizac–ę budyn—ów gos”o-

darczych (w tym zes”oJy sanitarne) –a—o wbudo-

wane lub wolnosto–ące, dla —tórych na—azu–e się 
maxŁ wyso—o`ć nie wywszą niw 4,0 m; 1 kondy-

gnac–ę nadziemną; wystró– archite—toniczny na-

wiązu–ący do budyn—u administracy–no - socjalno-

usJugowego; 
10) do”uszcza się realizac–ę obie—tów maJe– ar-

chite—tury, urządzeL technicznych niezbędnych do 
fun—c–onowania basenów oraz obie—tów i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– wg a—tualnych warun—ów 
technicznych; 

11) w ”óJnocne– czę`ci terenu (dziaJ—a nr 130ł2, 
124, 129, czę`ć dziaJ—i 132ł1, 133) do”uszcza się 
realizac–ę ”owierzchniowych urządzeL s”ortowych  
i rekreacyjnych tj: boiska sportowe, mini golf, place 

zabaw dla dzieci itp; 

12) na—azu–e się nawierzchnię bois— trawiastą, 
do”uszcza się nawierzchnie sztuczne, —tóre nale-

wy zrealizować z materiaJów i w s”osób za”ew-

nia–ące bez”ieczeLstwo ich uwyt—owni—ów; 
13) w ”oJudniowo-zachodnie– czę`ci terenu 

(czę`ć dziaJ—i 137, 132ł4) do”uszcza się lo—aliza-

c–ę ”ar—ingów (minŁ 100 mie–sc ”osto–owych dla 
samochodów osobowych, w tym mie–sce ”ar—in-

gowe dla nie”eJnos”rawnych), dla —tórych na—a-

zu–e się nawierzchnię ”rze”uszczalną umowliwia-

–ąca ”orost trawy lub nawierzchnię trawiastą 
wzmocnioną w—Jad—ami —onstru—cy–nymi; 

14) do”uszcza się realizac–ę obie—tów maJe– 
archite—tury związane– z obsJugą ”ar—ingu; 

15) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL infrastru—tury techniczne–, w tym —ontene-

rowych stacji trafo. 
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2. Dla terenu oznaczonego symbolem 15bMN,U 

o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami ustala się 
nastę”u–ące warun—i zabudowy i zagos”odarowania 
oraz ”arametry i standardy —sztaJtowania zabudowy: 

1) ustala się nie”rze—raczalne linie zabudowy 
zgodne z rysunkiem planu; 

2) na—azu–e się ”owierzchnię biologicznie czynną 
- minŁ 40%, a ws—auni— intensywno`ci zabudowy 
od 0,13 do 0,3; 

3) dla nowej i przebudowanej zabudowy miesz-

kalnej: 

a) na—azu–e się maxŁ wyso—o`ć zabudowy 
miesz—alne– nie ”rze—racza–ącą 4,5 m do okapu 

dachu i 9,0 m do —alenicy; liczbę —ondygnac–i 
nadziemnych ｦ do 2, 

b) na—azu–e się zasadniczy dach budyn—ów 
miesz—alnych (gJównych) dwus”adowy, o –edna-

—owym nachyleniu ”oJaci w granicach 30°÷ 
45°; —ryty dachów—ą lub materiaJami dachów—o-

podobnymi w kolorze czerwonym, brązowym, 
szarym lub czarnym, 

c) na—azu–e się elewac–e `cian tyn—owane (z do-

”uszczeniem elementów z —lin—ieru, cegJy, drewna, 
kamienia); 

4) na—azu–e się za”ewnienie minŁ 2 mie–sc ”osto-

–owych na samochody osobowe na terenie dziaJ—i; 
5) za—azu–e się lo—alizac–i obie—tów tymczaso-

wych; 

6) do”uszcza się realizac–ę wolnosto–ących 
obie—tów usJugowych, gos”odarczych i garawy, 
dla —tórych na—azu–e się maxŁ wyso—o`ć nie wyw-
szą niw 5,0 m; 1 —ondygnac–ę nadziemną; wystró– 
archite—toniczny nawiązu–ący do budyn—u gJów-

nego; 

7) do”uszcza się wiaty na samochody osobo-

we o maxŁ wyso—o`ci nie wywsze– niw 3,5 m; 

8) do”uszcza się obie—ty i urządzenia towarzy-

szące fun—c–i ”odstawowe– terenu oraz obie—ty  
i urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

9) na—azu–e się ograniczenia uciąwliwego od-

dziaJywania dziaJalno`ci usJugowe– do granic te-

renu o—re`lonego tytuJem ”rawnym do uwyt—o-

wania z wyJączeniem inwestyc–i celu ”ublicznego 
z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–; 

10) do”uszcza się inwestyc–e celu ”ublicznego 
z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–, —tórych lo—alizac–a 
odbywać się będzie na warun—ach o—re`lonych  
w ”rze”isach odrębnych; 

11) do”uszcza się ”odziaJy nieruchomo`ci na 
nowe dziaJ—i budowlane ”od zabudowę –ednoro-

dzinną, lecz nie mnie–sze niw 700 m2. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 15cZP o podstawowym przeznaczeniu 

dla zieleni parkowej ustala się nastę”u–ące zasa-

dy, ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudo-

wy i zagospodarowania terenu: 

1) zieleL ”ar—ową wy—sztaJcić w formie zieleni 
`redniowyso—ie– i nis—ie–, z nasadzeniami w min. 

50% gatun—ów zimozielonych; 
2) do”uszcza się realizac–ę obie—tów maJe– ar-

chite—tury związanych z fun—c–ą terenu; 
3) do”uszcza się realizac–ę obie—tów i urzą-

dzeL infrastru—tury techniczne– wg a—tualnych 
warun—ów technicznych; 

4) zagospodarowanie terenu zieleni parkowej 

źP i ciągu ”ieszego KŚx nalewy o”racować Jącz-

nie z mowliwo`cią wza–emne– —ore—ty granic; 
5) elementy terenu zieleni źP mogą ”rzecho-

dzić na obszar ciągu ”ieszego KŚxŁ 
4Ł Śla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 

symbolem 15dKDx o podstawowym przeznacze-

niu dla ciągu ”ieszego ustala się nastę”u–ące za-

sady, ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) na—azu–e się ciągi —omuni—ac–i ”iesze– wy-

konać z drobnowymiarowych elementów —amien-

nych lub betonowych; 

2) do”uszcza się realizac–ę o`wietlenia i obiek-

tów maJe– archite—tury związanych z fun—c–ą terenu; 
3) zagospodarowanie terenu zieleni parkowej 

źP i ciągu ”ieszego KŚx nalewy o”racować Jącz-

nie z mowliwo`cią wza–emne– —ore—ty granic; 
4) elementy ciągu ”ieszego KŚx mogą ”rze-

chodzić na obszar terenu zieleni źPŁ 
5Ł Śla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 

symbolem 14aWS o podstawowym przeznacze-

niu dla wód otwartych ustala się nastę”u–ące 
zasady zagospodarowania terenu: 

1) utrzymu–e się w dotychczasowym uwyt—o-

waniu wody otwarte z mowliwo`cią ich regulac–i  
i umocnienia brzegów; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie urządzeL re-

gulacyjno - przeciwpowodziowych; 

3) tereny wód otwartych stanowiące ”odsta-

wowy element e—osystemu wodnego ”odlega–ą 
szczególne– ochronie w za—resie w”rowadzenia 
zanieczyszczeL do wód i antro”o”res–i oddziaJu–ą-
cej na ww. ekosystem; 

4) wzdJuw ”rawego brzegu rze—i MJynów—i na-

—azu–e się wy—sztaJcić zieleL w formie zieleni wy-

so—ie– i `redniowyso—iej, krzewiastej o funkcji 

e—ranizu–ące– i izolacy–ne–Ł 
6Ł Śla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 

symbolem 14bWT o podstawowym przeznacze-

niu dla obiektów urządzeL zabez”ieczenia ”rze-

ciwpowodziowego i ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenu: 

1) utrzymu–e się w dotychczasowym uwyt—o-

waniu teren waJu ”rzeciw”owodziowego; 
2) do”uszcza się ”rzebudowę, modernizac–ę wa-

Jów ”owodziowych (”odwywszenie waJu ”rzeciw-

”owodziowego do wymogów —lŁ II hydrotechniczne– 
ｦ wyznaczony pas terenu od 20 do 28 m) oraz 

realizac–ę urządzeL technicznych niezbędnych do 
fun—c–onowania waJów ”rzeciw”owodziowych; 
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3) do”uszcza się mowliwo`ć wza–emne– —orek-

ty granic terenu obie—tów urządzeL zabez”iecze-

nia przeciwpowodziowego oznaczonego symbo-

lem 14bWT z terenem sportu i rekreacji oznaczo-

nego symbolem 15aUS. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 5aźI  

o podstawowym przeznaczeniu dla terenu zieleni 

Jęgowej ustala się nastę”u–ące warun—i zabudowy 
i zagospodarowania oraz parametry i standardy 

—sztaJtowania zabudowy: 
1) utrzymu–e się w dotychczasowym uwyt—o-

waniu tereny zieleni Jęgowe–; 
2) dla terenów ”oJowonych w obszarze mię-

dzywala na—azu–e się uwzględnić na—azy i za—azy 
o—re`lone w § 10 pkt 1. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków 

§ 8Ł Ustala się nastę”u–ące zasady ochrony 
dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów: 

1) Od—rycie ”rzedmiotów ”rzy”uszczalnie za-

byt—owych w tra—cie ”rowadzenia robót budow-

lanych i ziemnych wymaga: 

a) wstrzymania robót mogących usz—odzić lub 
zniszczyć od—ryty ”rzedmiot, 

b) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia, 

c) niezwJocznego ”owiadomienia O”ols—iego 
Wo–ewódz—iego Konserwatora źabyt—ów lub Bur-

mistrza GJuchoJazŁ 
 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej 

§ 9Ł Ustala się nastę”u–ące zasady moderniza-

c–i, rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i  
i infrastruktury technicznej: 

1) tereny ob–ęte ”lanem obsJugiwane będą ist-

nie–ącymi drogami ”ublicznymi do–azdowymi KŚd 
oraz zna–du–ącą się poza granicami opracowania 

”lanu drogą ”ubliczną lo—alną ｦ ulica Ko`ciusz—i, 
oznaczoną symbolem KŚL stanowiącą zewnętrz-
ny u—Jad —omuni—acy–ny; 

2) na—azu–e się szero—o`ci dróg ”ublicznych 
do–azdowych o—re`lonych wg rysun—u zmiany 
”lanu, ”ozostaJe drogi ”owinny ”osiadać ”arame-

try zgodne z ”rze”isami szczególnymi (warun—ami 
technicznymi dróg); 

3) za zgodą źarządcy drogi, w liniach rozgrani-

czenia dróg ”ublicznych do”uszcza się ”rowadzenie 
sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

4) uzbro–enie w sieć wodociągową, —analizac–i 
sanitarne– i deszczowe–, ele—troenergetyczną, tele-

—omuni—acy–ną; 

5) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę, rozbu-

dowę oraz li—widac–ę istnie–ących sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

6) sieci infrastru—tury techniczne– realizować 
ja—o ”odziemne, istnie–ące sieci ele—troenerge-

tyczne na”owietrzne `redniego na”ięcia docelowo 
”rzebudować na sieci —ablowe; 

7) do”uszcza się budowę stac–i transformatoro-

wych —ontenerowych, –a—o obie—tów naziemnych, 
wolnosto–ących wraz z drogami wewnętrznymi; 

8) za—azu–e się zabudowę i zadrzewienia ”od 
liniami napowietrznymi 15 kV w pasie o szeroko-

`ci 16 m (po 8 m od osi linii). 

 

RozdziaJ 4 

Ustalenia dotyczące granic i s”osobów zago-

s”odarowania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odręb-

nych ”rze”isów (w tym terenów i obszarów nara-

wonych na niebez”ieczeLstwo powodzi) 

§ 10Ł Wymagania w zakresie ochrony prze-

ciwpowodziowej: 

1) W granicach ob–ętych ”lanem wystę”u–e 
obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzą (”o-

Jowony w obszarze międzywala), —tóry ”owinien 
uwzględnić w rozumieniu ”rze”isów odrębnych  
i szczególnych na—azy i za—azy dotyczące mŁinŁ: 

a) za—azu wy—onywania urządzeL wodnych 
oraz wznoszenia innych obie—tów budowlanych, 

b) zakazu sadzenia drzew, 

c) za—azu zmiany u—sztaJtowania terenu, s—Ja-

dania materiaJów oraz wy—onywania innych ro-

bót, z wy–ąt—iem robót związanych z regulac–ą lub 
utrzymaniem wód oraz brzegu; 

2) Na obszarze ob–ętym ”lanem wystę”u–ą ob-

szary ”otenc–alnego zagrowenia ”owodzią, —tóre 
”owinny uwzględnić na—azy i za—azy w rozumie-

niu ”rze”isów odrębnych i szczególnych odno-

szące się do mŁinŁ: 
a) za—azu wy—onywania obie—tów budowla-

nych, —o”ania studni, sadzawe—, doJów oraz ro-

wów w odlegJo`ci mnie–sze– niw 50 m od stopy 

waJu ”o stronie od”owietrzne–, 
b) zakazu rozkopywania waJów, wbi–ania sJu”ów, 

ustawiania zna—ów ”rzez nieu”owawnione osoby, 
c) zakazu uprawy gruntu, sadzenia drzew na 

waJach oraz w odlegJo`ci mnie–sze– niw 3 m od 

sto”y waJu ”o stronie od”owietrzne–Ł 
 

ŚźIAI III 
OPIATŹ OŚ WźROSTU WARTO_CI NIśRU-

CHOMO_CI 

§ 11Ł Ustala się nastę”u–ące staw—i ”rocen-

towe stanowiące ”odstawę do o—re`lania o”Jaty, 
o —tóre– mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
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1) dla wszyst—ich terenów oznaczonych na ry-

sun—u ”lanu ustala się staw—ę w wyso—o`ci 30%. 

 

ŚźIAI IV 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 12Ł Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta GJuchoJazy w re–onie ulicy Tadeusza Ko-

`ciusz—i, uchwalonego UchwaJą Nr XXVł154ł00 
Rady Mie–s—ie– GJuchoJazy z dnia 27Ł04Ł2000 rŁ  
w czę`ci ob–ęte– ninie–szą zmianą ”lanuŁ 

 

§ 13Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi GJuchoJazŁ 
 

§ 14Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego i wchodzi  
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Mariusz MigaJa 

 

źaJączni— nr 2 

do uchwaJy nr Xł111ł11 

Rady Mie–s—ie– w GJuchoJazach 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w rejonie ulicy Tadeusza 

Ko`ciuszki w GJuchoJazach, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 ze zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada 

Mie–s—a w GJuchoJazach rozstrzyga, co nastę”u–e: 
 

1) Na terenie ob–ętym zmianą mie–scowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejo-

nie ulicy Tadeusza Ko`ciusz—i w GJuchoJazach, 
nie ”rzewidu–e się realizac–i inwestyc–i z za—resu 
infrastru—tury techniczne– i dróg wyni—a–ących  
z ustaleL zmiany ”lanu, —tóre nalewą do zadaL 
wJasnych gminyŁ 

2) W związ—u z bra—iem zadaL wJasnych gmi-

ny na terenie ob–ętym zmianą ”lanu odstę”u–e się 
od rozstrzygnięcia o s”osobie ich realizac–i i zasa-

dach ich finansowania. 

źaJączni— nr 3 

do uchwaJy nr Xł111ł11 

Rady Mie–s—ie– w GJuchoJazach 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do 
projektu zmiany planu zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie ulicy Tadeusza Ko`ciuszki  
w GJuchoJazach 

 

źgodnie z wymogiem artŁ 20 ustŁ 1 w związ—u 
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

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

w GJuchoJazach, biorąc ”od uwagę stanowis—o 
Burmistrza o odrzuceniu uwag do projektu planu 

wyJowonego do ”ublicznego wglądu rozstrzyga, 
co nastę”u–e: 

 

1) Odrzucić uwagę Fabry—i Armatur ｭGJucho-

Jazyｬ SŁAŁ, zawartą w ”i`mie z dnia 18Ł08Ł2010 
ro—u dotyczącą zmiany ”rzeznaczenia czę`ci 
dziaJ—i nr 187ł1 i dziaJ—i 188ł1 na tereny zabu-

dowy usJug, handlu, administrac–i i zabudowy 
mieszkaniowej. 

Odrzucenie uwagi wyni—a z fa—tu, iw zmiana 
ww. mpzp nie obejmuje wnioskowanych dziaJe—Ł 
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