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UCHWAIA Nr XXVIł221ł2008 

 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZJotniki 
 

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

marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (DzŁ UŁ 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 

319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), 

oraz uchwaJy Rady Miejskiej w Prószkowie Nr IXł 
87/2007 z dnia 5 lipca 2007 r., po stwierdzeniu zgod-

no`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków, 
”rzyjętego uchwaJą Nr XXVII/193/2004 Rady Miejskiej  

w Prószkowie z dnia 30 listo”ada 2004 rŁ, uchwala się, 

co nastę”uje:  
 

DziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego wsi źJotniki, ”rzyjętego 
uchwaJą Nr XXXł277ł2001 Rady Miejskiej w Prószkowie 
z dnia 30 sierpnia 2001 r. - zwanego dalej planem. 

2. Obszar zmiany planu obejmuje tereny zamierzonej 

dziaJalno`ci gos”odarczej w ”oJudniowo - wschodniej 

czę`ci wsi źJotniki, o Jącznej ”owierzchni 1,4 haŁ 
 

§ 2Ł1. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana prze-

znaczenia: 

1) terenu urządzeL zao”atrzenia w wodę, oznaczo-

nego w zmienianym planie symbolem WZ na teren 

obiektów ”rodukcyjno - usJugowych, skJadów i maga-

zynów, oznaczony symbolem P/U; 

2) terenu aktywizacji gospodarczej, oznaczonego  

w zmienianym planie symbolem AG na teren obiektów 
produkcyjno - usJugowych, skJadów i magazynów, 
oznaczony symbolem P/U; 

3) terenu drogi dojazdowej, oznaczonego w zmie-

nianym planie symbolem D na teren drogi publicznej - 

dojazdowej, oznaczony symbolem KD; 

oraz okre`lenie dla wymienionych wywej terenów 
ustaleL, o których mowa w artŁ 15 ustŁ 2 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu ”rzestrzennym, z zastrzeweniem ustŁ 2Ł 
2. W niniejszej uchwale nie okre`la się:  
1) terenów niewystę”ujących w obszarze zmiany 

planu a wymienionych w ustawie o planowaniu i zago-

s”odarowaniu ”rzestrzennym jako obowiązkowy ”rzed-

miot planu miejscowego: terenów górniczych, terenów 
narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, terenów za-

growonych osuwaniem się mas ziemnych, terenów rehabi-

litacji istniejącej zabudowy, terenów wymagających ”rze-

ksztaJceL lub rekultywacji oraz terenów sJuwących organi-

zacji imprez masowych; 

2) szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”o-

dziaJu nieruchomo`ci; 
3) ”rzebiegu sieci infrastruktury technicznej i zakJa-

dowych dróg wewnętrznych; 
4) rozwiązaL technicznych zabudowy, komunikacji  

i infrastruktury. 

 

§ 3Ł1Ł Obowiązującymi ustaleniami zmiany ”lanu są: 
1) tre`ć niniejszej uchwaJy; 
2) oznaczenia na rysunku zmiany planu:  

a) granice zmiany planu, 

b) ”rzeznaczenie terenu okre`lone od”owiednim sym-

bolem literowym,  

c) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu, 
bądu równych zasadach zagospodarowania, 

d) kierunki dostę”no`ci komunikacyjnejŁ 
2. Integralną czę`ć  niniejszej uchwaJy stanowią za-

Jączniki:    
1) zaJącznik nr  1 - rysunek zmiany planu w  skali  

1 : 1000; 

2) zaJącznik nr  2  - rozstrzygnięcie  o s”osobie roz-

patrzenia uwag do projektu zmiany planu; 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie re-

alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, stanowiących zadania wJasne gminy oraz o za-

sadach ich finansowania.  

                                            

§ 4Ł1Ł Okre`lenia i nazwy uwyte w ”lanie oznaczają: 
1) przeznaczenie podstawowe albo podstawowa 

funkcja terenu - ”rzewawające ”rzeznaczenie terenu, 
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i symbolem 
literowym; 
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2) obiekty i urządzenia towarzyszące ｦ budynki  

i budowle pomocnicze, gospodarcze, garawe, silosy, 
konstrukcje o”orowe, ”arkingi, wiaty i inne urządzenia 
(naziemne i podziemne) - związane z ”odstawową i  
”eJniące wobec niej sJuwebną rolę; 

3) linia zabudowy nieprzekraczalna - dopuszczalne 

zbliwenie elewacji frontowej budynku do linii rozgrani-

czającej ”rzylegJe drogi; do”uszcza się ”rzekroczenie 
linii zabudowy ”rzez wystające elementy budynku 
(oka”y, gzymsy, balkony, schody zewnętrzne, tarasy, 
rampy) w zakresie dozwolonym przez przepisy tech-

niczno-budowlane dotyczące odlegJo`ci budynków od 
granic dziaJki; 

4) ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko - ”rzedsięwzięcia zaliczone do takiego ro-

dzaju w ”rze”isach ”rawa ochrony `rodowiska; 
5) ”rze”isy szczególne - przepisy ustaw wraz z ak-

tami wykonawczymi, aktualne w czasie realizacji usta-

leL ”lanuŁ 
2. Innych nazw i okre`leL uwyto w ”lanie w znacze-

niu nadanym ”rzez ”rze”isy szczególne z zakresu: ”la-

nowania i zagospodarowania przestrzennego, budow-

nictwa, gos”odarki wodnej, ochrony `rodowiska, 
ochrony gruntów rolnych i le`nych, dróg ”ublicznych, 
gos”odarki nieruchomo`ciami, gos”odarki od”adamiŁ 

 

DziaJ II 
Przepisy szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowa-

nia, zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzenne-

go, parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 

 

§ 5Ł1Ł Tereny oznaczone symbolem P/U - przezna-

czenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjno -

usJugowych, skJadów i magazynów wraz z obiektami  

i urządzeniami towarzyszącymi, za”leczem trans”orto-

wym, remontowym, socjalnym i administracyjnym. 

2. Na terenach, okre`lonych w ustŁ 1, ustala się 
mowliwo`ć realizacji nastę”ujących ”rzedsięwzięć, s”eJ-
niających szczegóJowe warunki zmiany ”lanu: 

1) obiektów ”rodukcyjnych wraz z obiektami i urzą-
dzeniami towarzyszącymi;  

2) skJadów i magazynów wraz z obiektami i urzą-
dzeniami towarzyszącymi; 

3) dróg i ”laców komunikacji wewnętrznej; 
4) wewnętrznej infrastruktury technicznej, ”odziem-

nej i nadziemnej; 

5) zabudowy usJugowej z wyJączeniem usJug uwy-

teczno`ci ”ublicznej; 
6) nie więcej niw 1 budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego oraz 2 lokali mieszkalnych dla wJa`cicieli  
i obsJugi, jeweli jako`ć `rodowiska na tym terenie od-

”owiadać będzie standardom wymaganym na terenach 
zabudowy mieszkaniowej z usJugami, okre`lonym  
w ”rze”isach o ochronie `rodowiska; 

7) ”rzebudowę, rozbudowę, wymianę i zmianę funk-

cji budynków i urządzeL na inne funkcje ”rodukcyjne, 
skJadowo - magazynowe i usJugoweŁ  

3. Dla terenów P/U ustala się nastę”ujące zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linia zabudowy:  

a) od ”rzylegJej drogi gminnej KD - w odlegJo`ci 6 m 
od linii rozgraniczającej drogę, 

b) od wschodniej granicy ”lanu, stanowiącej równo-

cze`nie granicę ”asa drogowego ”lanowanej obwodnicy 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 - w odlegJo`ci 8 m od 

granicy planu; 

2) liczba kondygnacji nowej zabudowy usJugowej, 
administracyjnej, socjalnej i mieszkaniowej - do 2 kon-

dygnacji nadziemnych, nie wliczając uwytkowego ”od-

dasza w stromym dachu; 

3) wysoko`ć elewacji frontowej budynków (do oka-

pu dachu) od strony drogi gminnej KD i planowanej 

obwodnicy - do 6,5 m; 

4) wysoko`ć nowej zabudowy ”rodukcyjnej, usJu-

gowej i magazynowej, sytuowanej w gJębi dziaJki, mie-

rzona od ”owierzchni terenu do najwywszego ”unktu 
budynku lub budowli - do 10 m, większa wysoko`ć 
dopuszczalna tylko w przypadku potrzeb technologicz-

nych, uzasadnionych w projekcie budowlanym; 

5) geometria dachów: dowolne, dostosowane do 
”otrzeb technologicznych w tym takwe dachy ”Jaskie; 

6) w zagos”odarowaniu terenu, o”rócz zabudowy  
i urządzeL sJuwących funkcjom ”odstawowym nalewy 
przewidzieć: 

a) drogi wewnętrzne i ”arkingi z miejscami ”ostojo-

wymi w liczbie od”owiedniej  dla funkcji terenu, rów-

niew dla osób nie”eJnos”rawnych, 
b) zieleL  urządzoną i izolacyjną na nie mniej niw 10 % 

powierzchni, w tym pasa zwartej zieleni izolacyjnej 

wzdJuw ”oJudniowo - zachodniej granicy terenu; 

7)  do”uszczenie do uwytkowania obiektów ”roduk-

cyjnych oraz usJug warunkuje się wy”osaweniem terenu 
w systemy kanalizacyjne i wodociągowe, w tym ”rze-

ciw”owarowe sieci hydrantoweŁ 
4. W przypadku wydzielenia dziaJek dla więcej niw 

jednego inwestora - ustala się wymóg wydzielenia dróg 
wewnętrznych w celu ”owiązania kawdej z dziaJek z drogą 
”ublicznąŁ 

 

RozdziaJ 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji 

 

§ 6Ł1Ł ObsJuga komunikacyjna terenu objętego 
zmianą ”lanu: z ulŁ Strzeleckiej - drogi gminnej KD, oraz 

drogami wewnętrznymi - zakJadowymiŁ  
2. Parametry techniczne dróg wewnętrznych - sze-

roko`ć jezdni, no`no`ć i ”romienie Juków - nalewy do-

stosować do ”ojazdów, których dojazd do dziaJki jest 

konieczny, ”owinny ”onadto umowliwiać awaryjny ”rze-

jazd samochodami ”owarniczymiŁ 
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§ 7Ł Ustala się wskauniki liczby miejsc ”arkingo-

wych dla samochodów osobowych, wymaganych w 
granicach terenu P/U:  

1) na terenie zabudowy ”rodukcyjnej, skJadów i ma-

gazynów: 

a) 3 - 5 stanowiskł100 m² ”owierzchni uwytkowej, 
b) 2 - 4 stanowiska/10 stanowisk pracy; 

2) na terenach usJug: 
a) 2 - 4 stanowiskał100 m² ”owierzchni uwytkowej 

usJug, 
b) 2 - 3 stanowiskał10 osób jednocze`nie korzysta-

jących z usJug; 
3) liczba miejsc parkingowych dla ”ojazdów osób 

nie”eJnos”rawnych: 1 miejsce na kawdych 12 miejsc 
parkingowych; 

4) dodatkowo nalewy uwzględnić, okre`loną wg in-

dywidualnych ”otrzeb, liczbę miejsc ”ostojowych dla 
samochodów cięwarowych i autobusówŁ 

 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów infrastruktury technicznej 
 

§ 8Ł Ustala się zasady zao”atrzenia obszaru zmiany 
”lanu w wodę:  

1) zao”atrzenie w wodę dla celów bytowych, ”ro-

dukcyjnych, usJugowych i ”rzeciw”owarowych - z ist-

niejącej sieci zbiorowego zao”atrzenia w wodę wsi 
źJotniki w ciągu ulŁ Strzeleckiej;  

2) do”uszcza się dodatkowe zao”atrzenie w wodę, 
szczególnie dla celów ”rzemysJowych, z indywidualne-

go ujęcia wody ”odziemnej (studni), s”eJniającego wy-

magania ”rze”isów ustawy Prawo wodne.  

 

§ 9Ł W zakresie gos”odarki `ciekowej ustala się: 
1) od”rowadzenie `cieków bytowo - gospodarczych 

- do sieci kanalizacyjnej wsi źJotniki - w pasie drogo-

wym ul. Strzeleckiej (KD);  

2) od”rowadzenie `cieków technologicznych (”rzemy-

sJowych) oraz zanieczyszczonych wód o”adowych i roz-

to”owych z terenów obiektów ”rodukcyjno-usJugowych, 
skJadów i magazynów - do sieci kanalizacyjnej lub zbiorni-

ków, o których mowa w ”unkcie 1, ”o u”rzednim ”od-

czyszczeniu w urządzeniach zakJadowych w ”rzy”adku 
przekroczenia do”uszczalnych wskauników zanieczysz-
czenia; 

3) odprowadzenie niezanieczyszczonych wód o”a-

dowych i rozto”owych z dachów i ”owierzchni nie-

utwardzonych, z dróg wewnętrznych oraz z ”arkingów 
o powierzchni nie”rzekraczającej 0,1 ha - do sieci kana-

lizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Strzeleckiej 

lub na wJasny teren nieutwardzony, w s”osób niepo-

wodujący zalewania sąsiednich nieruchomo`ci, z uwzględ-

nieniem warunków jakie nalewy s”eJnić ”rzy w”rowadzaniu 
`cieków do wód lub do ziemi, okre`lonych w ”rze”isach 
szczególnychŁ  

 

§ 10Ł Ustala się zasady zao”atrzenia obszaru zmiany 
”lanu w energię elektryczną: 

1) w zakresie niskich na”ięć - liniami napowietrzny-

mi i kablowymi z istniejącej stacji transformatorowej 
15ł0,4 kV ｭźJotniki Pomologiaｬ;  

2) do”uszcza się realizację stacji transformatorowej 

15ł04 kV na terenie PłU, zasilanej odgaJęzieniem na-

”owietrznym lub kablowym z odcinka istniejącej sieci 
rozdzielczej E 15 kV, biegnącej ”rzez obszar ”lanuŁ  

 

§ 11Ł1Ł Ustala się mowliwo`ć budowy na obszarze 
zmiany planu sieci rozdzielczej gazu. 

2. Do”uszcza się korzystanie z gazu ”Jynnego i in-

nych ”aliw ”Jynnych w systemie bez”rzewodowym,  
w tym magazynowanie wymienionych paliw w nad-

ziemnych i podziemnych zbiornikach, lokalizowanych 

zgodnie z wymaganiami ”rze”isów szczególnychŁ 
 

§ 12. W zakresie zaopatrzenia obszaru zmiany planu 

w energię cie”lną - ”rzewiduje się ogrzewanie z wJa-

snych uródeJ cie”Ja z zaleceniem stosowania ekologicz-

nych no`ników (”aliwa gazowe, olejowe, energia elek-

tryczna) lub niskoemisyjnych uródeJ cie”Ja, o”alanych 

”aliwami staJymiŁ 
 

§ 13Ł1Ł W zakresie gos”odarki od”adami staJymi 
ustala się: 

1) gromadzenie od”adów komunalnych w kontene-

rach i zorganizowany system wywozu na wysypisko 

obsJugujące Gminę; 
2) od”ady zaliczone do niebez”iecznych nalewy ”rze-

chowywać w wyznaczonych i odpowiednio zabezpie-

czonych miejscach; 

3) ”ostę”owanie z wytwarzanymi od”adami ”rze-

mysJowymi - niebez”iecznymi i innymi niw niebez”iecz-

ne, oraz odpadami komunalnymi nieprzeznaczonymi do 

wywozu na wysy”isko obsJugujące Gminę - wedJug 
decyzji i uzgodnieL wJa`ciwych organów, wydanych na 
”odstawie ”rze”isów szczególnychŁ 

2. Nie stosuje się ”rze”isów ustawy o od”adach  
w stosunku do mas ziemnych i skalnych usuwanych 

albo ”rzemieszczanych w związku z realizacją inwesty-

cji zgodnych z ustaleniami niniejszej zmiany planu, oraz 

wykorzystanych do ksztaJtowania ”owierzchni terenów 
inwestycji lub niwelacji i rekultywacji innych terenów 
zdegradowanych w Gminie PrószkówŁ 

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, w tym terenów i obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
szczególnych 

 

§ 14Ł1Ł Ustala się ogólne zasady ochrony `rodowi-

ska naturalnego, w szczególno`ci wód ”odziemnych, 
elementu `rodowiska najbardziej zagrowonego na obsza-

rze zmiany planu - znajdującego się na obszarze wystę-
”owania uwytkowego ”oziomu wodono`nego w utwo-
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rach kredy (ujmowanego w studniach ”obliskiego ujęcia 
źimnice MaJe - vlinice) oraz w granicach `ródlądowych 
zbiorników wód ”odziemnych, gromadzących wody w tria-
sowych utworach szczelinowych, opisywanych dotychczas 

jako gJówne zbiorniki wód ”odziemnych: G.Z.W.P. 333 

ｭO”ole - źawadzkieｬ (obszar najwywszej ochrony) oraz 
GŁźŁWŁPŁ 335 ｭKra”kowice - Strzelce O”olskieｬ. 

2. W związku z uwarunkowaniami wymienionymi  
w ustŁ 1 zakazuje się na obszarze zmiany planu:   

1) lokalizowania indywidualnych oczyszczalni `cie-

ków z wyjątkiem urządzeL ”odczyszczających `cieki 
”rzed ich od”rowadzeniem do sieci i urządzeL kanaliza-

cyjnych; 

2) w”rowadzania nieoczyszczonych `cieków do 
ziemi, wód ”odziemnych i ”owierzchniowych z zastrze-

weniem ustaleL rozdzŁ 3, dotyczących od”rowadzania 
wód o”adowych i rozto”owych z ”owierzchni niezanie-

czyszczanych. 

3. Istniejące, nieuwytkowane ujęcie wód ”odziem-

nych na terenie PłU (teren Wź ”rzed zmianą ”lanu) 
nalewy zlikwidować ”rzed zrealizowaniem zabudowy 

produkcyjno - usJugowej i skJadowo - magazynowej,  

w s”osób okre`lony w ”rze”isach ustawy - prawo 

wodne; wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno-

”rawnego, ustalającego s”osób i warunki likwidacji 
studniŁ Do”uszcza się ”onowne wykorzystywanie tego 
ujęcia ”o ”rze”rowadzeniu wymaganych czynno`ci 
formalnych i renowacji studni w razie takiej potrzeby. 

4. Powierzchnie zagrowone zanieczyszczeniem ”ro-

duktami ropopochodnymi i innymi substancjami szko-

dliwymi, mogącymi ”rzenikać do gruntu i wód ”od-

ziemnych, nalewy uszczelnić i zabez”ieczyć ”rzed s”Jy-

wem zanieczyszczeL na tereny ”rzylegJeŁ 
5. S”osób ”rowadzenia dziaJalno`ci ”rzemysJowo-

usJugowej i skJadowej nalewy dostosować do ”ostano-

wieL ”rzewidywanego w ”rze”isach ustawy Prawo 
wodne aktów ”rawa miejscowego w s”rawie ustano-

wienia obszarów ochronnych zbiorników `ródlądowych 
wód ”odziemnych, w których zasięgu znajduje się ob-

szar zmiany planu. 

6. Do”uszcza się lokalizowanie na terenie P/U przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko, ”od warunkiem zgodno`ci rodzaju i zakresu przed-

sięwzięcia z ustalonym w ”lanie ”rzeznaczeniem tere-

nu, szczegóJowymi warunkami jego zabudowy i zago-

spodarowania oraz z ustalonymi w planie zakazami  

i ograniczeniami. 

7. Przy projektowaniu i realizacji inwestycji na ob-

szarze ”lanu nalewy uwzględnić wymagania ochrony 
`rodowiska, okre`lone w ”rze”isach ustawy Prawo 
ochrony `rodowiskaŁ  

8. W terenach zabudowanych i w miejscach dostęp-

nych dla ludzi nalewy za”ewnić dotrzymanie do”usz-

czalnych ”oziomów natęwenia ”ól elektromagnetycz-

nych, w szczególno`ci od ”rzebiegającej ”rzez obszar 
zmiany planu napowietrznej linii elektroenergetycznej 

`redniego na”ięcia E 15 kV, zgodnie z wymaganiami 

od”owiednich ”rze”isów szczególnychŁ  

§ 15Ł1Ł W przypadku ustanowienia w obszarze pla-

nu terenów i obiektów objętych prawnymi formami 

ochrony ”rzyrody, nalewy stosować s”osoby ich ochro-

ny okre`lone w od”owiednich ”rze”isach odrębnych  
i decyzjach. 

2Ł W razie odkrycia ko”alnych szczątków ro`lin lub 
zwierząt nalewy ”owiadomić o tym Wojewodę O”ol-

skiego a jeweli nie jest to mowliwe ｦ Burmistrza Prósz-

kowa.  

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków, w tym terenów i obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szcze-

gólnych 

 

§ 16Ł W razie ujawnienia w czasie wszelkich robót 
budowlanych i ziemnych ”rzedmiotu, co do którego 
istnieje ”rzy”uszczenie we jest on zabytkiem, nalewy 
niezwJocznie zawiadomić O”olskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora źabytków w O”olu a jeweli nie jest to 
mowliwe - Urząd Miejski w Prószkowie oraz zabez”ie-

czyć znalezisko i wstrzymać roboty mogące je uszko-

dzić - do czasu wydania od”owiednich zarządzeLŁ   
 

DziaJ III 
Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

 

RozdziaJ 1 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i zagospodarowania terenów 

 

§ 17Ł Do czasu zrealizowania ustaleL ”lanu, tereny 
nim objęte nalewy uwytkować w dotychczasowy s”o-

sób, ”od warunkiem we uwytkowanie to nie jest 
s”rzeczne z ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

RozdziaJ 2 

Stawki procentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
  

§ 18Ł źgodnie z artŁ 15 ustŁ 2 ”kt 12  ustawy o pla-

nowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym ustala się 
stawkę ”rocentową dla naliczenia jednorazowej o”Jaty od 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w  artŁ 36 

ustŁ 4 tej ustawy; wysoko`ć stawki wynosi: 
1)  dla terenu obiektów ”rodukcyjno - usJugowych, 

skJadów i magazynów P/U - 30 %; 

2)  dla terenu drogi gminnej KD ｦ 0,1 %. 

  

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe 

 

§ 19Ł Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego wsi źJotniki, ”rzyjęty uchwaJą Nr XXX/277/2001 

Rady Gminy  w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. 

zachowuje swoją moc z uwzględnieniem zmian w”rowa-

dzonych niniejszą uchwaJąŁ 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 547 – Poz. 131 

 

§ 20Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzo-

wi PrószkowaŁ 
 

§ 21Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego oraz na stronach 
internetowych Gminy PrószkówŁ 

§ 22Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni 
od daty jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodniczący Rady 

Klaudia Lakwa 

 

  



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 9 – 548 – Poz. 131-132 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXVI/221/2008   

Rady Miejskiej w Prószkowie   
z  dnia 20 listopada 2008 r.  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego wsi źJotniki   
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do projektu zmiany miejscowego planu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego wsi źJotniki, obejmującej 
teren zamierzonej dziaJalno`ci  gos”odarczej, w okresie 
jego wyJowenia do ”ublicznego wglądu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) ｦ po 

za”oznaniu się z  informacją Burmistrza Prószkowa o 
braku uwag wniesionych do projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

źJotniki w okresie jego wyJowenia do ”ublicznego wglą-
du, Rada Miejska w Prószkowie  rozstrzyga nastę”ują-
co:  

 

1Ł Burmistrz Prószkowa ”rzedJowyJa Radzie Miejskiej 
informację, we w okresie wyJowenia do ”ublicznego 
wglądu ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego wsi źJotniki nie wniesiono wad-

nych uwag do tego projektu.  

 

2Ł Rada Miejska w Prószkowie, wobec braku uwag  
ｦ odstę”uje od rozstrzygnięcia w zakresie o którym 
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXVI/221/2008  

 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z  dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego wsi źJotniki   
 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania 
wJasne Gminy Prószków, za”isanych w zmianie miej-

scowego  planu zagospodarowania wsi źJotniki, obej-

mującej teren zamierzonej dziaJalno`ci gos”odarczej 
oraz o zasadach ich finansowania 

 

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z ”óunŁ zmŁ), w związku z  artŁ 7 ustŁ 1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) i art. 167 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ 
zm.), Rada Miejska w Prószkowie ”rzyjmuje nastę”ują-
ce rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania 

wJasne Gminy Prószków: 
 

1Ł W obszarze objętym zmianą  miejscowego  ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi źJotniki, nie 
wystę”ują inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, stanowiące zadania wJasne Gminy PrószkówŁ 
 

2Ł Rada Miejska w Prószkowie, uwzględniając ”o-

wywsze - odstę”uje od rozstrzygnięcia o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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UCHWAIA Nr XXVł199ł2008 

 RADY MIEJSKIEJ W WOICZYNIE 

 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 rŁ  
Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkóJ i szkoJach,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina WoJczyn 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ DzŁ 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 138, poz. 974, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 

poz.1441, 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) oraz art. 30 

ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

uczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.:  

z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600;  

z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, 

poz. 1103 i Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238,  

Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 i z 2008 r.  

Nr 145, poz. 917), Rada Miejska w WoJczynie ustala 

na rok 2009 regulamin wynagradzania okre`lający wy-

soko`ć dodatków: za wysJugę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki ”racy oraz obliczania i wy”Ja-


