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UCHWAŁA NR 56(XI)2011
 RADY GMINY PORAJ

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj  
w sołectwie Żarki Letnisko przy ul. Prostej – ul. Porajskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zm.) oraz art. 20 ust. 1; w związku 
z art. 14 ust. 8 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
na wniosek Wójta Gminy Poraj, po stwierdzeniu 
zgodności planu z ustaleniami zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Poraj”, które przyjęto 
Uchwałą Nr 207(XXXVIII)2010 Rady Gminy Poraj 
z dnia 29 stycznia 2010 roku Rada Gminy Poraj 
uchwala: miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Poraj w sołectwie Żarki Letnisko 
przy ul. Prostej – ul. Porajskiej przyjmując ustalenia 
stanowiące treść niniejszej Uchwały. 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego w gminie Poraj sołectwie 
Żarki Letnisko.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 7 ha 
w granicach wyznaczonych na załączniku graficz-
nym numer 1.

3. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego o którym mowa w ust. 1 składa się 
z tekstu /ustaleń/ planu stanowiącego treść niniej-
szej uchwały oraz załączników:

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu sporządzony 
na mapie zasadniczej w skali 1:1000 wraz z wy-
rysem ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego przyjętego 
Uchwałą 207/XXXVIII/2010 Rady Gminy Poraj z dnia 
29 stycznia 2010 roku;

2) załącznik Nr 2 – wyrys ze zmiany studium 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Poraj,

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, należących do zadań własnych Gminy 
oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych Gminy.

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag- nie dotyczy – ze względu na brak uwag.

4. Zakres ustaleń planu zawiera się w następu-

jących rozdziałach i obejmuje:
1) Rozdział 1 Przepisy ogólne.
2) Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego.
3) Rozdział 3 Przeznaczenie oraz zasady 

zagospodarowania terenów. Szczegółowe wa-
runki i standardy kształtowania zabudowy oraz 
urządzenia terenu w tym parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy.

4) Rozdział 4 Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji.

5) Rozdział 5 Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej.

6) Rozdział 6 Granice i sposoby zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
na rażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych.

7) Rozdział 7 Zasady ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego.

8) Rozdział 8 Zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego.

9) Rozdział 9 Zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości.

10) Rozdział 10 Stawki procentowe, na pod-
stawie, których ustala się opłatę z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 
planu.

11) Rozdział 11 Przepisy końcowe.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
Uchwałę Rady Gminy Poraj.

2) planie – należy przez to rozumieć komplet 
ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem 
opracowania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wg ustaleń § 1, 
a będących przedmiotem niniejszej uchwały;

3) ustawie lub ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym – należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi;
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5) adaptacji – należy przez to rozumieć zachowa-
nie istniejącego zagospodarowania z możliwością 
przeprowadzania robót związanych z remontem 
i utrzymaniem stanu istniejącego;

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć planowane przeznaczenie terenu (ro-
dzaj użytkowania terenu), które przeważa w terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi /to znaczy 
obejmuje swym zasięgiem, co najmniej 50% pow. 
danego terenu/;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niż przeznaczenie 
podstawowe, które wzbogaca lub uzupełnia prze-
znaczenie podstawowe; warunki i zasady realizacji 
przeznaczenia uzupełniającego określają ustalenia 
planu;

8) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć sumę wszystkich powierzchni zabudowy 
budynków, liczoną w zewnętrznym obrysie mu-
rów;

9) powierzchni terenów utwardzonych – należy 
przez to rozumieć sumę terenów placów, parkin-
gów, terenów o nawierzchni nieprzepuszczalnej 
oraz terenów przeznaczonych pod komunikację 
wewnętrzną;

10) czyste źródła ciepła – należy przez to rozu-
mieć nośniki energii o sprawności energetycznej 
powyżej 75%;

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć granicę obszaru lokalizacji za-
budowy;

12) teren biologicznie czynny - rozumie się przez 
to teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w spo-
sób zapewniający naturalna wegetację, a także 
50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz 
wodę powierzchniową na tym terenie;

13) udział zieleni - procent powierzchni biolo-
gicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki lub 
terenu w zależności od przeznaczenia i lokalizacji;

14) urządzenia reklamowe - należy przez to 
rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej 
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elemen-
tami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

15) wysokość budynku - wymiar pionowy od 
najniżej położonego narożnika budynku do kale-
nicy, a w przypadku dachów płaskich – do attyki 
lub gzymsu.

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu, są tereny 
wydzielone na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi i oznaczone następującymi symbolami 
określającymi ich przeznaczenie podstawowe: MN 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
par. § 5.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być 
w całości przeznaczone i wykorzystane dla celów 
zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub 
częściowo dla celów przeznaczenia podstawo-

wego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych 
w uchwale.

3. Dla wyznaczonego liniami rozgraniczający-
mi i oznaczonego symbolem terenu obowiązują 
ustalenia terenowe planu, sformułowane w formie 
zapisów ogólnych i szczegółowych.

4. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku
planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granica opracowania planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funk-

cjach i /lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy.
5. Rysunek planu, oprócz obowiązujących ozna-

czeń, o których mowa w ust. 1, zawiera następujące 
oznaczenia informacyjne, niebędące ustaleniami 
planu:

1) przebieg sieci infrastruktury technicznej.
6. W planie nie wyznacza się terenu obowiązko-

wego przeprowadzenia procesu scalania.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego

§ 4. 1. Warunki, zasady i standardy zabudowy 
obszaru planu należy realizować według zasady 
realizacji jednorodnej i spójnej formy architek-
tonicznej budynków z możliwością rozbudowy 
istniejących obiektów zgodnie z warunkami okre-
ślonymi ustaleniami planu oraz dopuszczeniem 
zmiany sposobu użytkowania istniejących budyn-
ków zgodnie z przeznaczeniem.

2. W zakresie istotnych cech elementów zago-
spodarowania przestrzennego wskazuje się na 
konieczność realizacji rozwiązań architektonicznych 
z nakazem:

1) użycia materiałów lokalnych (kamień, 
piaskowiec) oraz w kolorach nie konkurujących 
z otoczeniem,

2) stosowania stonowanej i jasnej kolorystyki 
tynków dla realizacji fasad budynków oraz elemen-
tów małej architektury,

3) stosowania ciemnych barw dachu (brąz, 
czerwień, zieleń, szarość);

3. W zakresie ograniczeń w zagospodarowaniu 
terenu obowiązują:

1) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących na 
terenach MN,

2) zakaz lokalizacji reklam na budynkach na 
terenach MN;

3) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej przy 
granicy działki lub w odległości mniejszej niż 3.0 m 
od granicy działki;

4) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy 
budynku garażu, budynku gospodarczego przy 
granicy działki lub w odległości mniejszej niż 1.5m 
od granicy działki;

5) nakaz realizacji ogrodzeń od strony drogi 
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publicznej o wysokości do 1,60 m, z podmurówką 
pełną o wysokości do 30 cm od poziomu terenu 
z zakazem stosowania ogrodzeń betonowych, 
z cofniętymi bramami wjazdowymi na odległość 
min. 3,0 m od ogrodzenia;

6) zaleca się ogrodzenie z drewna wykończone 
cegłą klinkierową oraz stosowanie materiałów na-
turalnych.

Rozdział 3
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania 
terenów. Szczegółowe warunki i standardy kształ-
towania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy

§ 5. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1-2 MN.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące przeznaczenie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 
towarzysząca zabudowie mieszkaniowej: garaże, 
budynki gospodarcze, wewnętrzny dojazd, miejsca 
parkingowe, sieci infrastruktury technicznej;

3) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych na 
terenie MN

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

1) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, 
zbliźniaczona;

2) rozbudowa, nadbudowa istniejących obiek-
tów;

3) garaże wbudowane, wolnostojące;
4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki – do 40% powierzchni dział-
ki;

5) powierzchnia terenów utwardzonych – do 
20% powierzchni działek;

6) udział powierzchni biologicznie czynnej 
– min. 40% powierzchni działek;

7) maksymalna ilość miejsc postojowych: do 
3 dla każdej nieruchomości;

8) nawierzchnie przeznaczone pod komunikację 
samochodową i miejsca postojowe należy utwar-
dzić;

9) obowiązują ustalenia § 4 ust.3.
4. Na terenie, o których mowa w ust. 1, w zakre-

sie warunków zabudowy obowiązują:
1) maksymalna ilość kondygnacji: 2 k. nadziem-

nej, wysokość do 11 m w kalenicy;
2) maksymalna wysokość garaży i budynków 

gospodarczych: do 5 m;
3) szerokość elewacji frontowej dla zabudowy 

wolnostojącej: do 16 m;
4) szerokość elewacji frontowej dla zabudowy 

zbliźniaczonej: do 14 m budynku;

5) szerokość elewacji frontowej dla garaży 
i budynków gospodarczych: do 5 m;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 
z oznaczeniem na załączniku graficznym tj. 15 m
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ulicy Poraj-
skiej;

7) dachy o indywidualnych rozwiązaniach pro-
jektowych, kąt nachylenia połaci dachowych min 
100, dopuszcza się odstępstwo dla budynków go-
spodarczych i garaży oraz istniejących budynków 
mieszkalnych o dachach płaskich (kąt nachylenia 
połaci dachowych od 50);

8) pokrycie dachowe: dachówka, blacha, papa 
termozgrzewalna, gont drewniany, gont bitumicz-
ny;

9) obowiązują ustalenia § 4.ust.2.

Rozdział 4
Zasady rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji

§ 6. 1. Ustala się zasadę skomunikowania ob-
szaru planu z drogi – ulicy Porajskiej.

2. Odwodnienie dróg dojazdowych do terenu 
1-2 MN winno odbywać się za pomocą rowów 
otwartych bądź innych urządzeń odwodnienia po-
wierzchniowego z dopuszczeniem zastosowania 
kanalizacji opadowej.

3. Na terenie planu skomunikowanie z drogą 
publiczną ulicą Porajską może być zorganizowane 
za pomocą ciągów pieszo-jezdnych zapewniających 
obsługę komunikacyjną działek. Szerokości pasów 
terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pie-
szych powinny być dostosowane do potrzeb i nie 
mogą być one mniejsze niż wynika to z warunków 
określonych w przepisach dotyczących dróg po-
żarowych.

4. Dojazdy o długości powyżej 50 m należy za-
kończać placem do zawracania o wymiarach min. 
12,5m x 12,5m.

Rozdział 5
Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruk-
tury technicznej

§ 7. 1. Ustala się włączenie budynków do istnie-
jących sieci infrastruktury technicznej;

2. Nowych odbiorców obowiązuje konieczność 
uzyskania warunków technicznych podłączenia 
mediów do sieci i uzgodnienia dokumentacji 
projektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji 
i obsługi technicznej.

§ 8. 1. Ustala się sposób zaopatrzenie w wodę 
z istniejącej sieci wodociągowej z ul. Porajskiej.

2. Dopuszcza się budowę nowej oraz wymianę 
istniejącej sieci wodociągowej.

3. Na sieciach wodociągowych o średnicy nomi-
nalnej nie mniejszej niż DN 250 obowiązuje nakaz 
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instalowania hydrantów nadziemnych o średnicy 
DN 100 lub DN 150.

§ 9. 1. Ustala się nakaz odprowadzenia ścieków 
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej MN 
dopuszcza się - jako rozwiązanie tymczasowe 
– lokalizację zbiorników na nieczystości ciekłe lub 
przydomowe oczyszczalnie ścieków w przypadku 
braku możliwości technicznej przyłączenia do 
sieci.

3. Dopuszcza się budowę oraz wymianę istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej.

§ 10. Ustala się uporządkowanie systemu kana-
lizacji deszczowej.

§ 11. 1. Dostawę ciepła należy realizować 
w oparciu o lokalne źródła ciepła.

2. Obowiązuje nakaz stosowania czystych źródeł 
ciepła.

§ 12. 1. Dostawę energii elektrycznej należy 
realizować w oparciu o istniejący układ sieci i urzą-
dzeń elektroenergetycznych.

2. Zasilenie nowych odbiorców możliwe jest 
z istniejącej lub projektowanej sieci rozdzielczej 
nN.

3. W przypadku braku możliwości dostawy 
energii elektrycznej z istniejących urządzeń elek-
troenergetycznych dopuszcza się realizację nowych 
stacji transformatorowych SN/nN, w ilości niezbęd-
nej dla prawidłowego funkcjonowania obiektów 
wraz z włączeniem ich do sieci SN i nN. Miejsce 
lokalizacji nowych stacji transformatorowych na-
leży uzgodnić ze stosowną jednostką.

§ 13. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się 
zasilanie z istniejących sieci gazowej.

a) sieci gazowej niskiego ciśnienia
b) PE o ciśnieniu nominalnym 0.22 kPa.

§ 14. Dopuszcza się możliwość rozbudowy 
sieci telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

Rozdział 6
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów 
górniczych, a także terenów narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych usuwa-
niem się mas ziemnych

§ 15. Obszar planu nie jest usytuowany w gra-
nicach byłych terenów górniczych zlikwidowanych 
kopalń.

§ 16. Na terenie planu na mocy przepisów usta-

wy o lasach występują lasy prywatne.

§ 17. Obszar opracowania planu nie znajduje 
się w granicy obszarów chronionych ustalonych na 
mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody.

§ 18. Tereny nie są położone w obszarze na-
rażonym na niebezpieczeństwo powodzi. Nie 
występują strefy ochronne ujęć wód powierzch-
niowych, podziemnych oraz Głównych Zbiorników 
wód Podziemnych.

§ 19. 1. Na terenie planu występuje potencjalne 
oddziaływania promieniowania elektroenergetycz-
nego od linii energetycznych, gdzie w celu ochrony 
wyznacza się strefę ograniczonego użytkowania 
(nie wyznaczona graficznie) odpowiednio:

1) dla linii 110 kV o szerokości 30 m;
2) średniego napięcia o szerokości16 m.
2. W zasięgu strefy, o której mowa w ust.1 obo-

wiązuje zakaz realizacji budynków, które mogłyby 
zagrażać trwałości i bezpieczeństwu linii energe-
tycznych oraz przebywających tam w sąsiedztwie 
ludzi.

§ 20. Na obszarze planu obowiązują strefy 
ochrony dla wodociągu odpowiednio po 4 mb 
- wyznaczony, jako pas terenu z siecią w osi (nie-
wyznaczone graficznie).

§ 21. Na obszarze planu nie występują strefy 
bezpośredniego zagrożenia osuwaniem się mas 
ziemnych.

Rozdział 7
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego

§ 22. 1. Dla obszaru planu ustala się następujące 
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:

1) zakaz lokalizacji inwestycji mogących za-
wsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których istnieje lub może być 
stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, za 
wyjątkiem niezbędnych dla obsługi obszaru planu 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg 
dojazdowych,

2) zakaz lokalizacji inwestycji przekraczają-
cych dopuszczalne normy uciążliwości określone 
w przepisach odrębnych;

3) zakaz składowania i utylizacji odpadów;
4) obowiązuje ochrona wód podziemnych po-

przez:
a) ograniczenie zrzutów zanieczyszczeń do 

niezbędnego minimum,
b) zakaz wprowadzanie nie oczyszczonych wód 

opadowych i roztopowych do wód lub/i do ziemi,
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c) obowiązek odprowadzenia ścieków do zbior-
czej kanalizacji sanitarnej,

d) nakaz kompleksowego rozwiązania od-
prowadzania ścieków opadowych, szczególnie 
z ciągów komunikacyjnych, placów, parkingów 
oraz oczyszczenie ich zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, z preferowaniem gdzie jest to moż-
liwe, do wykorzystania tych wód na miejscu lub 
wykorzystania ich w zamkniętych obiegach wody 
na małych obszarach;

e) nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej 
na parkingach umożliwiającej prawidłowe odpro-
wadzenie wód opadowych;

5) nakaz wyposażenia nieruchomości w urzą-
dzenia do gromadzenia odpadów ze wskazaniem 
na obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz 
systematycznego wywozu odpadów;

6) nakaz stosowania czystych źródeł ciepła;
7) nakaz zachowania poziomów elektromagne-

tycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej 
na tych poziomach.

2. W obszarze planu wskazuje się tereny wyzna-
czone dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia, 
dla których określone zostały dopuszczalne pozio-
my hałasu. Dla tych terenów należy przyjmować 
najniższy poziom hałasu ustalony dla funkcji do-
minującej:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(1-2 MN) – jak dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej;

§ 23. Obszar planu nie znajduje się w strefie
ochrony krajobrazu kulturowego.

Rozdział 8
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

§ 24. Na obszarze planu nie występują obiekty, 
elementy małej architektury, układy zieleni o charak-
terze zabytkowym chronione na podstawie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
obiekty o walorach kulturowych kwalifikujących je
do ochrony na mocy ustaleń planu miejscowego.

Rozdział 9
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-
ści

§ 25. Nie wyznacza się w w/w planie granic ob-
szarów do scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 26. 1. W ustaleniach n/n planu obowiązuje 
ogólna zasada podziału na działki budowlane, 
w sposób nie naruszający granic własności tere-
nu.

2. Linia podziału terenu na działki budowlane 
winna określać zasadę takich podziałów, jaka jest 
odpowiednia dla ustalonej formy zabudowy.

3. Ustala się minimalne powierzchnie działek do 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) wolnostojącej - min. 1000 m2 /przy tolerancji 

do 10%/,
2) bliźniaczej - min. 800 m2 /przy tolerancji do 

10%/.
Budynki położone w drugich liniach zabudowy, 

wymagają zapewnienia dojazdów z uwzględnie-
niem istniejącego zainwestowania i istniejących 
podziałów nieruchomości oraz zapewnienia prze-
jazdów do pierwszej linii zabudowy jednostkowej 
działki oraz w przypadku terenów, gdzie wystąpi 
potrzeba dojazdu do więcej niż jednej działki - o sze-
rokości minimum 5,0 m. Ustala się maksymalne 
szerokości frontu działki: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej: do 20m /przy tolerancji do 20%/.

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
bliźniaczej: do 18m /przy tolerancji do 20%/.

6. Ustala się możliwość podziału i scalania nie-
ruchomości, jeżeli zachodzi jeden z warunków:

a) w celu regulacji stanu władania nieruchomo-
ścią,

b) w celu poprawy geometrii działki,
c) w celu realizacji przeznaczenia określonego 

planem,
d) w celu wydzielenia terenu ulic, dojazdów, 

miejsc postojowych, infrastruktury technicznej.
7. Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału 

w kierunku zbliżonym do prostopadłego bądź 
równoległego do układu drogowego, kształt 
wydzielanych działek zbliżony do prostokąta z węż-
szym bokiem od strony drogi.

8. Każdy dopuszczony podział terenu winien 
uwzględniać dostępność do urządzeń infrastruk-
tury technicznej i drogi.

Rozdział 10
Stawki procentowe

§ 27. 1. Ustala się stawkę procentową w wy-
sokości 30%, określoną w stosunku do wzrostu 
wartości nieruchomości położonych w granicach 
obszaru planu, na podstawie, której nalicza się 
jednorazową opłatę, która zostanie pobrana przez 
Wójta Gminy Poraj w przypadku jej zbycia przez 
właściciela albo użytkownika wieczystego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

2. Postanowienia ust.1 niniejszej Uchwały nie 
mają zastosowania do nieruchomości stanowią-
cych własność i użytkowanie wieczyste Gminy 
Poraj.

Rozdział 11
Przepisy końcowe

§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Poraj.
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§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Poraj.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 

Poz. 3560

dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 56(XI)2011

Rady Gminy Poraj
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 56(XI)2011

Rady Gminy Poraj
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 56(XI)2011

Rady Gminy Poraj
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). Rada Gminy Poraj 
rozstrzyga 

§ 1. o sposobie realizacji inwestycji zapisanych 
w planie z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.
(t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).

§ 2. Nie przewiduje się nakładów z zakresu in-
frastruktury technicznej,

§ 3. Nie przewiduje się możliwości pokrycia 
ewentualnych strat z tytułu obniżenia wartości 
działek sąsiednich.
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UCHWAŁA NR VIII/61/2011
 RADY GMINY PORĄBKA

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka  
z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji  

oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych  
i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka,  

prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego 

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90  
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; 
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z późn. zm.) Rada Gminy Porąbka uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy 
Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia 
stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wy-
korzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli 
niepublicznych i innych niepublicznych form 
wychowania przedszkolnego na terenie Gminy 
Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż 
jednostka samorządu terytorialnego wprowadza 
się następujące zmiany:

1. § 12 ust.2 otrzymuje brzmienie: „1. Pracowni-
cy Urzędu Gminy Porąbka lub osoby upoważnione 
przez Wójta Gminy Porąbka do przeprowadzenia 
kontroli z ust.1, mają prawo wstępu do pomiesz-
czeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez 
nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i do-

kumentacji przebiegu nauczania.”
2. § 12 ust.3 otrzymuje brzmienie: „1. Podstawą 

do przeprowadzenia kontroli przez pracowników 
Urzędu Gminy Porąbka lub osoby upoważnione 
przez Wójta Gminy Porąbka jest imienne upoważ-
nienie od Wójta określające:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej 
kontrolę;

2) nazwę jednostki kontrolowanej;
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnie-

niem ust. 1;
4) czasookres przeprowadzanej kontroli.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu 
miesiąca następującego po dniu miesiąca, w któ-
rym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Porąbka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady 
Grzegorz Zontek


