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UCHWAIA NR IIł4łńŃ 

RADY GMINY KAMIENNIK 

 
 z dnia 9 grudnia 2010 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

”arku wiatrowego ｭLi”nikiｬ na obszarze wsi Li”niki, Goworowice i Chociebórz w gminie KamiennikŁ 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca ń99Ń 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 

oraz 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 oraz art. 20 ust. 1  

w związku z artŁ 27 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, 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 oraz  

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) po 

stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Kamiennik, ”ostanawia się, 
co nastę”uje: 

 

§ ńŁ Uchwala się zmiany miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego parku wiatro-

wego ｭLi”nikiｬ na obszarze wsi Li”niki, Goworo-

wice i Chociebórz w gminie KamiennikŁ  
 

§ 2Ł Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzennego ”arku wiatrowego ｭLi”nikiｬ 
na obszarze wsi Li”niki, Goworowice i Chociebórz 
w gminie Kamiennik, skJada się z:  

1) tekstu zmiany miejscowego planu stano-

wiącego tre`ć niniejszej uchwaJy;  
2) rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadach ich finansowania stanowiącego zaJącz-

nik nr ń do niniejszej uchwaJy;  
3) rozstrzygnięcia o roz”atrzeniu uwag stano-

wiącego zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJyŁ  

ŚZIAI I 
PRZśPISY OGÓLNś  

§ 3ŁńŁ Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu jest 
zwiększenie o 2 m ”arametrów maksymalnej `red-

nicy wirnika w turbinach wiatrowych oraz uwzględ-

nienie strefy ochrony ”o`redniej ujęcia wody dla 
miasta WrocJawiaŁ  

2. Rysunek planu nie podlega zmianie.  

3Ł W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się 
okre`lonych w ”lanie:  

ń) ”rzeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

czających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub 

równych zasadach zagos”odarowania, a takwe 
szczególne warunki zagos”odarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym za-

kaz zabudowy;  

2) zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego oraz ”ozostaJych ”arametrów i wskau-
ników ksztaJtowania zabudowy oraz zagospoda-

rowania terenu;  

3) zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego;  

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków;  
5) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych;  

6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej i obsJugi 
komunikacyjnej;  

7) s”osobów i terminów tymczasowego zago-

s”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów;  
8) stawek ”rocentowych stanowiących ”odsta-

wę do okre`lania o”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

 

ŚZIAI II 
USTALśNIA SZCZśGÓIOWś  

RozdziaJ ń 

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

dowy oraz zagospodarowania terenu 

§ 4ŁńŁ W”rowadza się nastę”ujące zmiany  
w ustaleniach dla terenów lokalizacji elektrowni 
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wiatrowych oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami ń śWR,R,KŚW ÷ń5 śWR,R,KŚW okre`lo-

nych w uchwale nr VII/39/07 Rady Gminy w Ka-

mienniku z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmienionej 

uchwaJą nr XXIIłń3ńłŃ8 Rady Gminy w Kamien-

niku z dnia 5 listopada 2008 r.:  

ń) W § 6 ustŁ ń ”kt ń wyrazy: ｭmaksymalna 
`rednica wirnika ｦ do 9Ń mｬ zastę”uje się wyraza-

mi: ｭmaksymalna `rednica wirnika ｦ do 92 m 

+5%)ｬŁ  
 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dotyczące granic i s”osobów zago-

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

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

wonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi) 

§ 5ŁńŁ Teren objęty ”lanem ”oJowony jest  

w caJo`ci w strefie ochrony ”o`redniej ujęć i uró-
deJ wody dla miasta WrocJawia zatwierdzonej 
decyzją Urzędu Wojewódzkiego we WrocJawiu  
nr RLSgwl 053/17/74 z 31 marca 1974 r.  

2Ł W strefie ochronnej okre`lonej w ustŁ 1 na-

lewy ”rzestrzegać obowiązujących zakazów, na-

kazów i ograniczeL wynikających z ww. decyzji  

i ”rze”isów szczególnychŁ  
 

ŚZIAI III 
PRZśPISY KOKCOWś  

§ 6Ł Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

”arku wiatrowego ｭLi”nikiｬ na obszarze wsi Lip-

niki, Goworowice i Chociebórz w gminie Kamien-

nik uchwalonego UchwaJą VIIł39łŃ7 z dnia  
20 kwietnia 2007 rŁ ze zmianą uchwaloną 
UchwaJą Nr XXIIłń3ńłŃ8 z dnia 5 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
w czę`ci objętej niniejszą zmianą ”lanuŁ  

 

§ 7Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy Kamiennik.  

 

§ 8Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od ogJoszeniaŁ  

 

 Przewodniczący 
Rady Gminy 

mgr Aleksander SJonina 

 

 

 

 

ZaJącznik nr ń 

do uchwaJy nr IIł4łńŃ 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 9 grudnia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego ”arku wiatrowego ｭLi”ni-

kiｬ na obszarze wsi Li”niki, Goworowice i Cho-

ciebórz w Gminie Kamiennik, 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. 29 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 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) i art. 216 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 ze zm.) Rada Gminy Kamiennik rozstrzyga 

co nastę”uje:  
 

ńŁ Na terenie objętym zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego parku 

wiatrowego ｭLi”nikiｬ na obszarze wsi Li”niki, 
Goworowice i Chociebórz w Gminie Kamiennik, 
nie ”rzewiduje się realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej i dróg, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminyŁ  

2Ł W związku z brakiem zadaL wJasnych gmi-

ny na terenie objętym zmianą ”lanu odstę”uje się 
od rozstrzygnięcia o s”osobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania.  

 

 

ZaJącznik nr 2  
do uchwaJy nr IIł4łńŃ 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 9 grudnia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego parku wiatrowego 

ｭLi”nikiｬ na obszarze wsi Li”niki, Goworowice, 
Chociebórz w Gminie Kamiennik  

Zgodnie z wymogiem artŁ 2Ń ustŁ ń w związku 
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

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, 
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Nr 220, poz. 1413 oraz 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), Rada Gminy w Kamienniku 

rozstrzyga, co nastę”uje:  
 

ńŁ Biorąc ”o uwagę stanowisko Wójta o nie-

zgJoszeniu uwag do ”rojektu ”lanu wyJowonego 
do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o s”o-

sobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAIA NR III/21/2010 

RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie zmiany uchwaJy nr LIII/302/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 ”audziernika 2010 r.  

w sprawie okre`lenia wysoko`ci stawek podatku od nieruchomo`ci  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 r. ｦ Dz. U. nr 142, poz. 

1591; z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220, nr 62, 

poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271,  

nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. nr 80, poz. 

717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. nr 102, 

poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U.  

nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Dz. U. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 

Dz. U. nr 48 poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. nr 180, poz. 1111,  

nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. nr 52, poz. 

420; nr 157, poz. 1241); art. 5 ust. 1 i 4 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o”Jatach 

lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. ｦ Dz. U. nr 40, 

poz. 230, nr 106, poz. 675, nr 225, poz. 1461) 

Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co nastę”uje:  

§ 1. W uchwale nr LIII/302/2010 Rady Miej-

skiej w Kietrzu z dnia 28 ”audziernika 2010 r.  

w sprawie okre`lenia wysoko`ci stawek podatku 

od nieruchomo`ci zmienia się § 1 pkt 2 lit. d, 

który otrzymuje brzmienie:  

związanych z prowadzeniem dziaJalno`ci go-

spodarczej w zakresie udzielania `wiadczeL 

zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające 

tych `wiadczeL od 1 m2 powierzchni uwytkowej  
                                                    - 4,05 zJŁ 
 

§ 2. Wykonanie aktu powierza się Burmi-

strzowi Kietrza. 

 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kietrzu  

CzesJaw Gil 
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UCHWAIA NR III/21/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSIOWIś 

 
z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

zmieniająca uchwaJę w sprawie okre`lenia wysoko`ci stawek podatku od nieruchomo`ci  
oraz zwolnieL od podatku od nieruchomo`ci 

 

Na podstawie art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o”Jatach 

lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,  

z ”óunŁ zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ 
zm.) Rada Miejska w NamysJowie uchwala, co 

nastę”uje: 


