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5) ”ozwolenie na budowę lub zgJoszenie robót, 
gdy wniosek dotyczy ”rac lub robót ”rzy zabytku 
nieruchomym lub program prac gdy wniosek do-

tyczy prac przy zabytku ruchomym.  

6) Śokumenty ”otwierdzające udzielenie dota-

cji ”rzez inne ”odmioty lub informację o wnio-

skach o udzielenie dotacji skierowanych do in-

nych ”odmiotówŁ  
2Ł Jeweli wnioskodawca jest ”rzedsiębiorcą, do 

wniosku o udzielenie dotacji winien zJowyć infor-

mację o pomocy publicznej otrzymanej przed 

dniem zJowenia wniosku, s”orządzoną w zakresie  

i wedJug zasad okre`lonych w art. 37 ustawy  

z dnia 30 kwietnia 2004 r o ”ostę”owaniu  
w s”rawach dotyczących ”omocy ”ublicznej  
(tj. Dz. U z 2007 r. Nr 59 poz 404 z ”óunŁ zm).  

 

§ 5.1Ł Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji 

”odejmuje Rada Gminy Po”ielówŁ  
2Ł W uchwale Rady Gminy Po”ielów w spra-

wie ”rzyznania dotacji okre`la się nazwę ”odmio-

tu otrzymującego dotację, ”race lub roboty, na 
wykonanie których ”rzyznano dotację oraz kwotę 
przyznanej dotacji.  

 

§ 6.1Ł Przekazanie dotacji nastę”uje na ”od-

stawie umowy okre`lającej w szczególno`ci:  
1) opis i zakres ”rac lub robót i termin ich wy-

konania  

2) kwotę dotacji i tryb jej ”Jatno`ci  
3) s”osób i termin wykorzystania dotacji oraz 

s”osób kontroli nalewytego wykonania dotacji  
4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do 

”oddania się ”eJnej kontroli w zakresie nalewytego 
wykonania ”rac lub robót, w tym udostę”nienia 
niezbędnej dokumentacji  

5) zasady i s”osób zwrotu niewykorzystanej 
dotacji lub jej czę`ci lub zwrotu dotacji wykorzy-

stanej niezgodnie z jej przeznaczeniem  

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zada-

nia nie dJuwszy niw do dnia 15 grudnia roku budwe-

towego.  

 

§ 7. Podstawą rozliczenia dotacji jest odbiór 
wykonanych ”rac lub robót ”rzez komisję,  
w skJad której wchodzi ”rzedstawiciel Urzędu 
Gminy w Po”ielowie oraz ”rzedJowenie kseroko”ii 
fakturłrachunków zrealizowanych wydatkówŁ  

 

§ 8. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy.  

 

§ 9. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 
dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ  

 

Wice”rzewodniczący  
Rady Gminy 

Jerzy Lakota 
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UCHWAIA NR LIIIł85Ńł2010 

 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obejmującego obszar czę`ci wsi Iąka Prudnicka i Moszczanka. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591; 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 Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. 

Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r.  

Nr 28 poz. 142 i poz. 146) art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-

spodarowaniu 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; Nr 220 poz. 

1413, z 2010 Nr 24 poz. 124), w związku  
z uchwaJą Nr XXXVł478ł2009 Rady Miejskiej  
w Prudniku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowe-

go planu zagos”odarowania obejmującego obszar 
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czę`ci wsi Iąka Prudnicka, i Moszczanka w Gmi-

nie Prudnik, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustale-

niami Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Prudnik, 

Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego obejmującego 
obszar czę`ci wsi Iąka Prudnicka i Moszczanka  

w Gminie Prudnik w”rowadzonego uchwaJą  
Nr LIII/663/2006 Rady Miejskiej w Prudniku  

z dnia 28 wrze`nia 2006 r. (Dz. UrzŁ Wojewódz-

twa Opolskiego Nr 82 poz. 2467) w granicach 

okre`lonych na rysunku zmiany ”lanuŁ  
 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania obejmującego obszar czę`ci wsi Iąka 
Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik skJada 
się z:  

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawarte-

go w niniejszej uchwale;  

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1:1000, stanowiącego zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJy;  
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadach ich finansowania stanowiącego zaJącz-

nik nr 2 do niniejszej uchwaJy;  
4) rozstrzygnięcia o rozpatrzeniu uwag stano-

wiącego zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ  
 

ŚziaJ I 
Prze”isy ogólne  

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego czę`ci wsi Iąka Prudnicka  
i Moszczanka w Gminie Prudnik w”rowadza się 
nastę”ujące zmiany:  

1) zmienia się ”rzeznaczenie terenu z zabudo-

wy zagrodowej (teren oznaczony symbolem RM3) 

na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i usJugowej (oznaczony symbolem MN,U), oraz  
w czę`ci na teren zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej (oznaczony symbolem MW);  

2) zmienia się ”rzeznaczenie terenu z zabudo-

wy ”rzemysJowej (teren oznaczony symbolem P2) 
na teren zabudowy usJugowo-skJadowej (ozna-

czony symbolem U,S) oraz w czę`ci na teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (ozna-

czony symbolem MW) i w czę`ci na teren obiek-

tów i urządzeL elektroenergetyki (oznaczony 
symbolem E);  

3) czę`ć terenu zabudowy ”rzemysJowej 
(oznaczonej symbolem P2) ”rzeznacza się na te-

reny dróg gJównych KŚg, dojazdowych KŚd, 
wewnętrznych KŚw i dróg trans”ortu rolnego 
TDg;  

4) czę`ć terenu zabudowy zagrodowej (ozna-

czonej symbolem RM3) ”rzeznacza się na tereny 
dróg dojazdowych KŚd i dróg wewnętrznych 

KDw;  

5) czę`ć terenu zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej (oznaczonej symbolem MN) przezna-

cza się na teren drogi dojazdowej KŚd;  
6) zmienia się ”rzebieg granicy terenu drogi 

dojazdowej (oznaczonego symbolem KDD3), po-

”rzez wJączenie czę`ci terenu do zabudowy za-

grodowej oznaczonej symbolem RM1, dla której 
nie zmienia się ustaleL  

 

§ 4.1Ł Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu są 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

obejmujące:  
1) zmianę ”rzeznaczenia terenów oraz linii 

rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu 
lub równych zasadach zagos”odarowania;  

2) dodatkowe zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu;  

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków  
4) stawek ”rocentowych stanowiących ”odsta-

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

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

2. W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się 
okre`lonych w planie:  

1) zasad ochrony i ksztaJtowania ochrony `ro-

dowiska zawartych w szczególnych warunkach 
zabudowy i zagos”odarowania terenów;  

2) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultu-

ry;  

3) zasad ochrony `rodowiska;  
4) zasad obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej;  

5) zadaL dla realizacji celów ”ublicznychŁ  
3Ł W ustaleniach zmiany ”lanu odstę”uje się 

od ustalenia szczegóJowych zasad i warunków 
scalania nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu 
na dziaJki gruntu, ”oniewaw w niniejszym planie 

nie okre`lono obszarów (i ich granic) ”odlegają-
cych scaleniu i ”odziaJowi ”rzez gminę, zgodnie  
z ustawą o gos”odarce nieruchomo`ciamiŁ  

 

§ 5.1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany ”lanu są obowiązującymi ustale-

niami planu:  

1) granica terenu objętego zmianą ”lanu, jako 
granica obowiązywania ustaleL zmiany ”lanu;  

2) linie rozgraniczające tereny;  
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) symbol okre`lający zasadniczą funkcję tere-

nu.  

2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny.  
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§ 6. Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy 
jest mowa o:  

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wio-

dącym uwytkowaniu terenu) ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rzeznaczenie terenu, które dominuje na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgranicza-

jącymi;  
2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć alternatywne ”rzeznacze-

nie w stosunku do podstawowego lub przezna-

czenie uzu”eJniające ”odstawową funkcję tego 
terenu;  

3) zasadniczym ukJadzie dachu ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ”odstawowy ukJad dachu gJównego 
budynku dziaJki; ukJad taki do”uszcza realizację 
dachów o zrównicowanych formach ”od”orząd-

kowanych bryle dachu zasadniczego (np. dachy  

z naczóJkami, dachy ko”ertowe, formy kalenico-

we z fragmentami szczytowymi itp.);  

4) maksymalnej wysoko`ci zabudowy ｦ nalewy 
przez to rozumieć odlegJo`ć ”omiędzy najwywej 
”oJowonym elementem dachu, a `rednim ”ozio-

mem terenu.  

 

ŚziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe dotyczące ”rzeznacze-

nia, zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego oraz ”arametrów i wskauników ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  

§ 7.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

MN,U o podstawowym przeznaczeniu pod zabu-

dowę mieszkaniową jednorodzinną i usJugową 
ustala się nastę”ujące warunki zabudowy i zago-

spodarowania oraz parametry i standardy ksztaJ-
towania zabudowy:  

1) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 
zgodne z rysunkiem planu;  

2) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie 
czynną - min. 40%, a ”owierzchnię zabudowy- 

max 50%;  

3) dla nowej zabudowy mieszkalnej:  

a) nakazuje się maxŁ wysoko`ć zabudowy 
mieszkalnej nie ”rzekraczającą 4,5 m do okapu 

dachu i 9,0 m do kalenicy; liczbę kondygnacji 
nadziemnych ｦ do 2;  

b) nakazuje się zasadniczy dach budynków 
mieszkalnych (gJównych) dwus”adowy, o jedna-

kowym nachyleniu ”oJaci w granicach 30°÷ 45°; 
kryty dachówką lub materiaJami dachówko”o-

dobnymi w kolorze czerwonym, brązowym, sza-

rym lub czarnym  

c) nakazuje się szeroko`ć frontu budynków 
max. 12,00 m;  

d) nakazuje się elewacje `cian tynkowane  
(z do”uszczeniem elementów z klinkieru, cegJy, 
drewna, kamienia);  

4) nakazuje się za”ewnienie minŁ 2 miejsc po-

stojowych na samochody osobowe na terenie 

dziaJki;  
5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-

wych;  

6) do”uszcza się realizację wolnostojących 
obiektów usJugowych, gos”odarczych i garawy, 
dla których nakazuje się maxŁ wysoko`ć nie wyw-
szą niw 5,0 m; 1 kondygnację nadziemną; wystrój 
architektoniczny nawiązujący do budynku gJów-

nego;  

7) do”uszcza się wiaty na samochody osobo-

we o maxŁ wysoko`ci nie wywszej niw 3,5 m;  

8) do”uszcza się obiekty i urządzenia towarzy-

szące funkcji ”odstawowej terenu oraz obiekty  
i urządzenia infrastruktury technicznej;  

9) nakazuje się ograniczenia uciąwliwego od-

dziaJywania dziaJalno`ci usJugowej do granic te-

renu okre`lonego tytuJem ”rawnym do uwytko-

wania;  

10) nakazuje powierzchnię dziaJki budowlanej 
”od zabudowę jednorodzinną nie mniejszą niw 
700 m2;  

11) nakazuje się uzbrojenie terenu w sieć elek-

troenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej oraz docelowo gazową  
2. Dla terenu oznaczonego symbolem MW  

o ”odstawowym ”rzeznaczeniu ”od zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną ustala się nastę”ują-
ce warunki zabudowy i zagospodarowania oraz 

parametry i standardy ksztaJtowania zabudowy:  
1) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 

zgodne z rysunkiem planu;  

2) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie 
czynną - min. 40%, a ”owierzchnię zabudowy- 

max 55%;  

3) utrzymuje się istniejącą zabudowę z wpro-

wadzeniem funkcji mieszkalnictwa wielorodzinne-

go  

4) dla istniejącego obiektu do”uszcza się ”rze-

budowę ze zmianą uwytkowania, z dostosowa-

niem do nowej funkcji, a w szczególno`ci z do-

stosowaniem obiektu i jego ”rzegród budowla-

nych do wJa`ciwych ”arametrów okre`lonych  
w warunkach technicznych;  

5) zakazuje się nadbudowy istniejącej zabu-

dowy o kondygnacje uwytkowe;  
6) nakazuje się za”ewnienie miejsc ”ostojo-

wych na terenie dziaJki wg wskaunika minŁ  
1 miejsce postojowe na mieszkanie;  

7) nakazuje się w”rowadzenie urządzeL tech-

nicznych i ”rzegród budowlanych wytwarzają-
cych wJa`ciwą ochronę akustyczną obiektów 
”rzed haJasem komunikacyjnym  

8) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy o maxŁ wysoko`ci nie ”rzekra-

czającej 3,0 m; ograniczonych do 1 kondygnacji 

nadziemnej, o jednolitym wystroju architektonicz-

nym nawiązującym do budynku gJównego;  
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9) dopuszcza się lokalizację obiektów i urzą-
dzeL towarzyszących funkcji ”odstawowej tere-

nu; obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej 
oraz zieleL urządzoną na niezabudowanej czę`ci 
terenu  

10) nakazuje się uzbrojenie terenu w sieć elek-

troenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej oraz docelowo gazową;  
11) nakazuje się obsJugę komunikacyjną z dróg 

KDd;  

12) nakazuje się uzbrojenie terenu w sieć elek-

troenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej oraz docelowo gazowąŁ  
3. Dla terenu oznaczonego symbolem U,S  

o ”odstawowym ”rzeznaczeniu ”od zabudowę 
usJugowo-skJadową ustala się nastę”ujące wa-

runki zabudowy i zagospodarowania oraz parame-

try i standardy ksztaJtowania zabudowy:  
1) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 

zgodne z rysunkiem planu;  

2) nakazuje się ”owierzchnię zabudowaną 
dziaJki ｦ max. 65%, a ”owierzchnię biologicznie 
czynną minŁ 30%;  

3) utrzymuje się istniejącą zabudowę, ”rzy 
czym istniejące budynki mogą ulegać ”rzebudo-

wie i rozbudowie z wyJączeniem nadbudowy  
o kondygnacje uwytkowe, z uwzględnieniem wy-

mogów ochrony sanitarnej i ”rzeciw”owarowej  
4) do”uszcza się budowę nowych budynków 

usJugowo-skJadowych;  
5) nakazuje się maxŁ wysoko`ć nowej zabu-

dowy nie ”rzekraczającą 12,0 m do kalenicy; 

zasadnicze dachy budynków ”Jaskie o nachyleniu 

do 10°;  
6) nakazuje się za”ewnienie miejsc ”ostojo-

wych na terenie dziaJki dla ”racowników wg 
wskaunika minŁ 0,3 miejsca ”ostojowego na  
1 zatrudnionego;  

7) do”uszcza się realizację urządzeL ochrony 
akustycznej zabez”ieczających oddzielenie aku-

styczne obiektów funkcji US od obiektów funkcji 
MW;  

8) zakazuje się lokalizacji na otwartej ”rze-

strzeni skJadów na materiaJy sy”kie, w s”osób 
”owodujący wtórne ”ylenie, zanieczyszczenie 
gleby i wód gruntowych;  

9) zakazuje się lokalizacji inwestycji (przedsię-
wzięć) mogących zawsze znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko;  

10) do”uszcza się wiaty na samochody o max. 

wysoko`ci nie wywszej niw 4,5 m;  

11) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod 

zabudowę i inne urządzenia, z wyJączeniem tere-

nu pod niezbędną komunikację wewnętrzną, ”o-

winna być zagos”odarowana zielenią urządzoną;  
12) do”uszcza się lokalizację obiektów i urzą-

dzeL towarzyszących funkcji ”odstawowej tere-

nu, obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej 
oraz zieleL urządzoną izolacyjną  

13) do”uszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci, ”od 
warunkiem za”ewnienia dla wydzielonych dziaJek 
obsJugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi  
z drogi ”ublicznej lub drogi wewnętrznej o szero-

ko`ci w liniach rozgraniczających minŁ 8,0 m.  

i szeroko`ci jezdni minŁ 5,0 mŁ, s”eJniającymi 
wymogi dróg ”owarowych;  

14) nakazuje się obsJugę komunikacyjną z dróg 
KDd;  

15) nakazuje się uzbrojenie terenu w sieć elek-

troenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej oraz docelowo gazowąŁ  
4. Dla terenu oznaczonego symbolem E o pod-

stawowym przeznaczeniu pod obiekty i urządze-

nia elektroenergetyki ustala się nastę”ujące wa-

runki zabudowy i zagospodarowania oraz parame-

try i standardy ksztaJtowania zabudowy:  
1) do”uszcza się budowę oraz ”rzebudowę  

i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeL 
elektroenergetycznych  

2) nakazuje się wysoko`ć budynków, obiek-

tów budowlanych i urządzeL nie ”rzekraczającą 
4,0 m;  

3) nakazuje się ”owierzchnię zabudowy maxŁ 
80% ”owierzchni terenu, nie ustala się ”o-

wierzchni terenu biologicznie czynnej;  

4) do”uszcza się obiekty i urządzenia funkcji 
uzu”eJniających z zakresu infrastruktury technicz-

nej.  

 

§ 8. Ustala się nastę”ujące zasady moderniza-

cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej:  

1) tereny zabudowy będą obsJugiwane istnie-

jącymi drogami ”ublicznymi dojazdowymi ozna-

czonymi symbolem KDd, z których jedna ”odJą-
czona będzie do drogi krajowej nr 40 (drogi ”u-

blicznej gJównej) stanowiącej zewnętrzny ukJad 
komunikacyjny oraz projektowanymi drogami 

wewnętrznymi oznaczonymi symbolem KDw;  

2) zakazuje się bez”o`rednich zjazdów z drogi 

krajowej na tereny MW i U,S;  

3) dla drogi trans”ortu rolnego TŚg nalewy ”o-

zostawić funkcję drogi dojazdowej do dziaJek 
rolnych (”ól), bez mowliwo`ci do”rowadzenia jej 
do nawierzchni bitumicznej;  

4) drogi ”ubliczne nalewy ”rzyjąć w parame-

trach okre`lonych na rysunku ”lanu; ”arametry 
nieoznaczone na rysunku ”lanu ”owinny być 
zgodne z ”rze”isami szczególnymi (warunkami 
technicznymi dróg);  

5) w liniach rozgraniczenia dróg ”ublicznych 
KŚd ”rowadzić nalewy sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej; do”uszcza się równiew 
”rowadzenie sieci wewnętrznymi ulicami dojaz-

dowymi;  

6) obszar objęty ”lanem ”rzewidziany jest do 
uzbrojenia w sieć wodociągową, kanalizacji desz-
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czowej i sanitarnej, elektroenergetyczną, oraz 
docelowo gazową,  

7) istniejące sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej mogą ”odlegać likwidacji, ”rzebudo-

wie, rozbudowie  

8) nakazuje się ”rowadzenie sieci elektroener-

getycznych i telekomunikacyjnych kablowych  

 

§ 9. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

Odkrycie ”rzedmiotów ”rzy”uszczalnie zabyt-

kowych w trakcie ”rowadzenia robót budowla-

nych i ziemnych wymaga:  

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty ”rzedmiot  

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia  

3) niezwJocznego ”owiadomienia O”olskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora źabytków lub 
Burmistrza Prudnika.  

 

§ 10. Ustala się nastę”ujące zasady i wyma-

gania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej:  

1) na obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują 
obszary narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi 
w rozumieniu ”rze”isów odrębnych i szczegól-

nych.  

2) ustala się nastę”ujące wymagania w zakre-

sie ochrony przeciwpowodziowej:  

a) nakazuje się stosowanie rozwiązaL kon-

strukcyjno - techniczych obiektów budowlanych 
zabez”ieczających je ”rzed oddziaJywaniem wód 
powodziowych, w tym uwzględnienia w kon-

strukcji obiektu zmian warunków ”osadowienia  
w wyniku zawilgocenia i rozmycia gruntu oraz 

”arcia wody na `ciany obiektu;  
b) zakazuje się gromadzenie odchodów zwie-

rzęcych, `rodków chemicznych, a takwe innych 
substancji, które mogą zanieczy`cić wody;  

c) nakazuje się budowę urządzeL zabez”iecza-

jących ”rzed mowliwo`cią ”rzedostania się sub-

stancji niebez”iecznych do wód i ziemi w wyniku 

sytuacji awaryjnych  

 

§ 11. Ustala się stawkę ”rocentową w wyso-

ko`ci 30 % stanowiące ”odstawę do okre`lania 
o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

ŚziaJ III 
Prze”isy koLcowe  

§ 12. Tracą moc dotychczasowe ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obejmującego obszar czę`ci wsi Iąka 
Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik 

uchwalonego uchwaJą Nr LIIIł 663ł2006 Rady 
Miejskiej w Prudniku z dnia 28 wrze`nia 2006 rŁ 
w czę`ci objętej niniejszą zmianą ”lanuŁ  

 

§ 13. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Prudnika.  

 

§ 14Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszeniaŁ  

 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

Jacek SzczepaLski 
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źaJącznik nr 1 

do UchwaJy Nr LIII/850/2010 

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 31 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do UchwaJy Nr LIII/850/2010 

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego obejmującego obszar wsi Iąka 
Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu 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, Nr 220 poz. 

1413, z 2010 Nr 24 poz. 124) i art. 216 ust. 2 

pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,  

z 2010 r. Nr 28 poz. 146) Rada Miejska w Prud-

niku rozstrzyga co nastę”uje: 
 

1Ł Na terenie objętym zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Prudnika nie przewiduje się realizacji nowych 
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 sposobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania.  

 

źaJącznik nr 3 

do UchwaJy nr LIIIł850ł2010 

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego obejmującego obszar wsi Iąka 
Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik  

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy  

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

darowaniu 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; Nr 220 poz. 

1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124), Rada Miejska  

w Prudniku, rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

1Ł Biorąc ”od uwagę stanowisko Burmistrza  
o niezgJoszeniu uwag do ”rojektu ”lanu wyJowo-

nego do ”ublicznego wglądu, nie rozstrzyga się  
o sposobie ich rozpatrzenia.  
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UCHWAIA NR XXXIIł235/10 

 RAŚŹ GMINŹ TUIOWICś 

 

 z dnia 22 kwietnia 2010 r. 

  
w s”rawie dostosowania o”isu granic okręgów wyborczych gminy TuJowice do stanu faktycznego 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 

1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 

”owiatów i sejmików województw (ŚzŁ UŁ  
z 2003 r. Nr 159 poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, 

poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 

1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 

1055, Nr 159, poz. 1127, i Nr 218, poz. 1592,  

z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327,  

Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607  

i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Dz. U.  

Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652) Rada Gminy Tu-

Jowice uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. W związku z utworzeniem nowych ulic, 

dostosowuje się o”is granic okręgów wyborczych 
gminy TuJowice, ustalonych uchwaJą Nr XXXIVł 
225ł02 Rady Gminy TuJowice z dnia 26 czerwca 

2002 rŁ, ”olegający na:  
1) do”isaniu do okręgu wyborczego nr 1 ulic: 

Porcelitowa, Brzoskwiniowa, Ja`minowa, Rówa-

na, Morelowa,  


