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ZaJącznik nr 3  

do uchwaJy Nr XXVI/178/2008 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, zapisanych w projek-

cie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego Gminy Lubsza dla dziaJki nr 282 we wsi 

Borucice, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (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) Rada Gminy 

Lubsza okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Lubsza dla dziaJki  
nr 282 we wsi Borucice nie wystę”ują inwestycje z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do za-

daL wJasnych gminy. 

 

ZaJącznik nr 2  

do uchwaJy Nr XXVI/178/2008 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

 

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego Gminy Lubsza dla dziaJki nr 282 we wsi 

Borucice 

 

Nie wniesiono uwag do projektu zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Lubsza dla dziaJki nr 282 we wsi Borucice.  
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UCHWAIA Nr XXVI/179/2008 

 RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza 

dla dziaJki nr 84ł2ń w MichaJowicach 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 

marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym jŁtŁ ŚzŁ UŁ  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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 i art. 20 ust 1 ustawy  

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

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

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) oraz w związku z uchwaJą Nr VII/53/2007 Rady 

Gminy Lubsza z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie 

przystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza 

dla dziaJki nr 84ł21 w MichaJowicach, ”o stwierdzeniu zgod-

no`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia ”rzestrzennego ”rzyjętego uchwaJą Nr XXVII/260/2001 

Rady Gminy Lubsza z dnia 30 paudziernika 2001 r. 

Rada Gminy Lubsza uchwala, co nastę”uje: 
 

ŚziaJ I  
Ustalenia ogólne 

 

RozdziaJ ń 

Zakres obowiązywania planu 

 

§ 1Ł  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go Gminy Lubsza dla dziaJki nr 84ł21 w MichaJowicach, 
obejmujący obszar w granicach przedstawionych na ry-

sunku ”lanu stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJyŁ 
 

§ 2Ł Okre`lenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) plan ｦ nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy ”lan 

zagos”odarowania ”rzestrzennego, o którym mowa w 
§ 1 niniejszej uchwaJy; 

2) linia rozgraniczająca - linia oddzielająca ”oszcze-

gólne tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasa-

dach zagospodarowania; 
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3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczo-

na na rysunku ”lanu i okre`lona w niniejszej uchwale 
dla danego terenu, której nie mowe ”rzekroczyć waden 
element budynku; do”uszcza się ”rzekroczenie tej linii 
przez elementy budynku na trwale związane z kon-

strukcją i funkcją budynku niezwiązane z gruntem; 
4) przeznaczenie terenu ｦ kategorie form zagospo-

darowania lub dziaJalno`ci lub gru”y tych kategorii, 
które jako jedyne są do”uszczone w danym terenie; 

5) front budynku ｦ elewacja od strony ulicy lub pla-

cu lub jej ”odstawowa, największa czę`ć ksztaJtująca 
pierzeję ulicy lub ”lacu; 

6) samochody cięwarowe - nalewy ”rzez to rozumieć 
”ojazdy samochodowe o masie caJkowitej ”rzekracza-

jącej 3,5 t; 
7) stawka procentowa - jednorazowa o”Jata wno-

szona na rzecz gminy, okre`lona w stosunku ”rocen-

towym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 
z uchwaleniem ”lanu, na zasadach okre`lonych w artŁ 36 

ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym; 

8) dach stromy wielospadowy ｦ dach o dwóch lub 
więcej ”oJaciach i kącie nachylenia ”oJaci większym niw 
25º; 

9) kąt nachylenia poJaci dachowych ｦ kąt nachyle-

nia gJównych ”oJaci dachu, nie dotyczy kąta nachylenia 
”oJaci nad lukarnami, zadaszeniami, gankami; 

10) usJugi nieuciąwliwe - nalewy ”rzez to rozumieć 
usJugi: handlu detalicznego, gastronomii, nieuciąwliwe-

go rzemiosJa usJugowego ”oza warsztatami obsJugi 
samochodów i stacjami ”aliw, administracji i bez”ie-

czeLstwa ”ublicznego, Jączno`ci, informacji, nauki i 
o`wiaty, zdrowia i o”ieki s”oJecznej, kultu religijnego, 

kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur 

komercyjnych, banków i innych o analogicznym do 
powywszych charakterze i sto”niu uciąwliwo`ci, których 
normalne funkcjonowanie: 

a) nie ”owoduje ”rzekroczenia wadnego z ”arame-

trów do”uszczalnego ”oziomu szkodliwych lub uciąwli-
wych oddziaJywaL na `rodowisko ”oza zajmowanym 
obiektem,  

b) nie jest uródJem uciąwliwych lub szkodliwych od-

”adów, nie ”owoduje nieodwracalnych zmian `rodowi-

ska ”rzyrodniczego w obrębie zajmowanej dziaJki,  

c) ani w waden inny oczywisty s”osób nie ”ogarsza 

warunków uwytkowania terenów sąsiadujących np. 

”rzez emisję nie”rzyjemnych za”achów, dymów, skJa-

dowanie nieestetycznych od”adów na otwartej ”rze-

strzeni; 

11) wielko`ć pokrycia dziaJki zabudową ｦ wielko`ć 
wyrawająca stosunek ”rocentowy ”owierzchni zabudo-

wy wszystkich budynków znajdujących się na danej 

dziaJce do ”owierzchni dziaJkiŁ Śo obliczenia wskaunika 
nalewy ”rzyjąć fragment ”owierzchni dziaJki znajdujący 
się w liniach rozgraniczających terenu ”rzeznaczonego 
pod zabudowę; 

12) wymagania parkingowe - wymagana minimalna 

ilo`ć miejsc ”ostojowych, którą nalewy za”ewnić na 
terenie dziaJki budowlanej; 

13) wysoko`ć zabudowy  wysoko`ć mierzona od 
naturalnej warstwicy terenu w najniwszym ”unkcie ob-

rysu budynku do kalenicy lub najwywszego ”unktu na 
pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, 

anten i kominów; 
14) uchwaJa ｦ niniejsza uchwaJaŁ 
 

§ 3Ł Integralną czę`cią ”lanu jest rysunek ”lanu w 
skali 1 : 1000 stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJyŁ 
 

§ 4Ł Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
wniesionych do projektu ”lanu stanowi zaJącznik nr 2 

do niniejszej uchwaJyŁ 
 

§ 5Ł Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 

finansach ”ublicznych stanowi zaJącznik nr 3 do niniej-

szej uchwaJyŁ 
 

§ 6Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku 
”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) granice planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o równych funkcjach 
lub równych zasadach zagos”odarowania,  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) oznaczenia identyfikacyjne terenów wyznaczo-

nych liniami rozgraniczającymi - symbole cyfrowo-

literowe, zawierające numer kolejny obrębu, numer 
kolejny terenu i symbole literowe zawierające symbol 
przeznaczenia podstawowego wedJug klasyfikacji stre-

fowej, a w ”rzy”adku ulic i dróg oznaczenie klasa oraz 
liczby jezdni i ”asów ruchuŁ 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia w zakresie ksztaJtowania zabudowy i za-

gospodarowania terenu 

 

§ 7Ł Ustala się ”rzeznaczenia terenów: 
usJugi ｦ U. 

 

§ 8Ł Ilekroć w planie jest mowa o przeznaczeniu: 

usJugi ｦ nalewy ”rzez to rozumieć usJugi nieuciąwli-
we, z wyJączeniem:  

a) rzemiosJa ”rodukcyjnego,  
b) stacji paliw,  

c) warsztatów samochodowych blacharskich i la-

kierniczych,  

d) stacji obsJugi samochodów cięwarowych i autobu-

sów, 
e) innych usJug o ”odobnym sto”niu uciąwliwo`ci; 
w ramach których do”uszcza się: 
a) ”arkingi i garawe dla samochodów osobowych,  
b) salony samochodowe (z serwisem), 

c) hurtownie do 1000 m2 powierzchni,  

d) budynki zamieszkania zbiorowego,  
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e) mieszkania integralnie związane z ”rowadzoną 
dziaJalno`cią gos”odarcząŁ 

 

§ 9. Na terenie objętym ”lanem, o ile ”rze”isy dziaJu 
II nie stanowią inaczej, do”uszcza się lokalizację obiek-

tów infrastruktury technicznej oraz sieci ”odziemnych 
infrastruktury tjŁ: wodociągów, sieci elektrycznych 
`rednich i niskich na”ięć, gazowych `redniego i niskie-

go ci`nienia, cie”Jowniczych, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej i innych. 

 

RozdziaJ 3 

Zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruk-

tury technicznej 

 

§ 10Ł Na terenie objętym ”lanem, o ile ”rzepisy dzia-

Ju II nie stanowią inaczej, ustala się nastę”ujące zasady 
obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsJugi komunikacyjnej - dojazd od ulic lo-

kalnych, dojazdowych; 

2) woda - z sieci wodociągowej, do czasu realizacji 
sieci do”uszcza się studnie; 

3) elektryczno`ć - z sieci elektrycznej; 

4) ogrzewanie - z sieci cieplnej lub indywidualnych 

niskoemisyjnych uródeJ cie”Ja o s”rawno`ci min. 70% 

lub odnawialnych uródeJ energii; 
5) `cieki komunalne - do sieci kanalizacji sanitarnej, 

do czasu realizacji sieci do”uszcza się zbiorniki bezod-

”Jywowe na nieczysto`ci ciekJe lub ”rzydomowe 
oczyszczalnie `cieków, za wyjątkiem obszarów narawo-

nych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi - w granicach wód 
tysiącletnich; 

6) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej, 

dopuszcza się do gruntu; 
7) gospodarka odpadami - czasowe gromadzenie 

od”adów ”owstaJych na terenie nieruchomo`ci z wy-

wozem na skJadowisko; 
8) do”uszcza się ukJadanie linii telekomunikacyjnych 

i elektroenergetycznych podziemnych. 

 

§ 11Ł 1Ł Ustala się wskauniki ”arkingowe do obli-
czania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojo-

we dla samochodów osobowych: 

 

 

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

Wskauniki 
miejsc 

postojowych 

1 2 3 4 

1.  Hotele, pensjonaty 10 Jówek min. 6 

2.  Motele 1 ”okój 1,2 

3.  Skle”y o ”owierzchni s”rzedawowej do 1000 m2, 

domy towarowe wielokondygnacyjne 

100 m2 pow. sprzedawy min. 2,5 

4.  Targowiska, hale targowe 100 m2 pow. caJkowitej min. 2,5 

5.  Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpcji min. 24 

6.  Biura, urzędy, ”oczty, banki 100 m2 ”owŁ uwytkowej min. 3 

7.  Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie 100 m2 pow. uwytkowej min. 3 

8.  Kina 100 miejsc siedzących min. 22 

9.  Hale widowiskowe i widowiskowo - sportowe, stadiony 100 miejsc siedzących min. 16 

10.  Obiekty muzealne i wystawowe 100 m2 ”owŁ uwytkowej min. 2 

11.  SzkoJy ”odstawowe, gimnazja i szkoJy `rednie 1 pomieszczenie do na-

uczania 

min. 1,5 

12.  Przedszkola, `wietlice 1 oddziaJ min. 3 

13.  Place skJadowe, hurtownie, magazyny 1000 m2 ”owŁ skJadowej min. 4,5 

14.  ZakJady ”rzemysJowe, rzemiosJo 10 zatrudnionych min. 2 

15.  RzemiosJo usJugowe 100 m2 ”owŁ uwytkowej min. 3 

 

 

2. Dla funkcji niewymienionych w ust. 1 ”owywsze 
wskauniki stosuje się od”owiednioŁ 

 

3. Ilo`ć miejsc ”arkingowych dla samochodów cię-
warowych nalewy okre`lić w s”osób indywidualnyŁ 
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ŚziaJ II 
Ustalenia dla terenów 

 

RozdziaJ 4 

Ustalenia dla terenów usJug 

 

§ 12Ł 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1U ustala się ”rzeznaczenie usJugiŁ 
2. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, w zakresie 

ksztaJtowania zabudowy ustala się: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu; 

2) wysoko`ć zabudowy - od 6 m, do 10 m; 

3) dachy wielos”adowe o ”oJaciach symetrycznych 
o kącie nachylenia do 45ºŁ 

3. Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, w zakresie 
zagos”odarowania terenu ustala się: 

1) wielko`ć ”okrycia dziaJki zabudową- do 35 % 

”owierzchni dziaJki; 
2) warunki ”odziaJu terenów na dziaJki budowlane - po-

wierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej ｦ od 600 m2. 

4.  Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1, w zakresie 
ochrony `rodowiska ustala się - 3 klasa standardu aku-

stycznego. 

 

DziaJ III 
Ustalenia koLcowe 

 

§ 13Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy Lubsza. 

 

§ 14Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni 
od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego. 

 

Przewodniczący  
Rady Gminy Lubsza 

Dariusz Bandrowski 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXVI/179/2008 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia 20 listopada2008 r. 

 

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Lubsza dla dziaJki nr 84/21  

w MichaJowicach 

 

Nie wniesiono uwag do projektu zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Lubsza dla dziaJki nr 84ł21 w MichaJowicachŁ  
 

 

ZaJącznik nr 3 do 

uchwaJy Nr XXVI/179/2008 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, zapisanych w projek-

cie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego Gminy Lubsza dla dziaJki nr 84/21  

w MichaJowicach, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 

przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (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), Rada Gminy 

Lubsza okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

 

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego Gminy Lubsza dla dziaJki  
nr 84ł21 w MichaJowicach, nie wystę”ują inwestycje  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminyŁ 
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