
Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 43 – 2394 – Poz. 579 

 

579 

 
579 

UCHWAIA NR XXXVIł3Ń2/2010 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ W WOICZYNIE 

 

 z dnia 24 marca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

miasta WoJczyn oraz wsi Ligota WoJczyLska i GieraJcice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tj. Dz. U. z 2001 r. 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; 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; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. 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) oraz uchwaJy Rady Mie–s—ie– w WoJczynie  
nr XXVII/221/2009 z dnia 25 marca 2009 r.  

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmian  
w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego miasta WoJczyn oraz wsi Ligota WoJ-
czyLs—a i GieraJcice i UchwaJy nr XXVIIIł 
228/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie 

zmiany uchwaJy Nr XXVIIł221ł2009 z dnia  

25 marca 2009 roku o ”rzystą”ieniu do s”orzą-
dzenia zmiany ww planie, po stwierdzeniu zgod-

no`ci ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów za-

gos”odarowania ”rzestrzennego gminy WoJczyn 
”rzy–ętym uchwaJą nr XXVIł163ł97 z dnia  

27 czerwca 1997 roku, Rada Miejska w WoJczy-

nie uchwala co nastę”u–e: 
 

TŹTUI IŁ PRźśPISŹ OGÓLNś  
 

ŚźIAI IŁ źAKRśS OBOWIĄźŹWANIA UCHWAIŹ  
 

§ 1.1Ł Uchwala się zmiany w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego miasta 

WoJczyn oraz wsi Ligota WoJczyLs—a i GieraJcice 
zatwierdzonego uchwaJą nr XLVIł300ł2002 Rady 
Miejskiej w WoJczynie z dnia 29 sierpnia 2002 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 103, poz. 1348) - w grani-

cach o—re`lonych na rysun—ach zmian w planie  

nr 1-4 zwane w dalsze– czę`ci uchwaJy ”lanemŁ  
2Ł Integralną czę`cią zmian w planie stano-

wiących tre`ć ninie–sze– uchwaJy są nastę”u–ące 
zaJączni—i:  

1) rysunki zmian w planie nr 1-4 s”orządzone na 
mapie w skali 1:1000, stanowiące zaJączni— nr 1;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwe-

stycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich 
finansowania zgodnie z przepisami ustawy o fi-

nansach publicznych, ｦ stanowiące zaJączni— nr 2 

do uchwaJy;  
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu zmian w planie - 

stanowiące zaJączni— nr 3 do uchwaJyŁ  
 

§ 2.1Ł Obowiązu–ącymi ustaleniami regulacyj-

nymi ”lanu są:  
1) granice obszaru ob–ętych zmianą w planie;  

2) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rze-

znaczeniu i równym s”osobie zagos”odarowania 
oraz symbole o—re`la–ące ”rzeznaczenie terenów;  

3) ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennego:  

- obowiązu–ące linie zabudowy,  
- nieprzekraczalne linie zabudowy,  

2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne ”rzedsta-

wione na rysun—u ”lanu ”osiada–ą znaczenie in-

formacyjne.  

 

ŚźIAI II. ŚśFINICJś I źASAŚŹ OGÓLNś  
 

§ 3.1Ł Nastę”u–ące o—re`lenia stosowane  
w uchwale oznacza–ą:  

1) dach o ”oJaciach symetrycznych ｦ dach 

dwuspadowy i wielos”adowy zaJowony na zasad-

niczej bryle budynku o –edna—owych —ątach na-

chylenia gJównych ”oJaci dachowych, zbiega–ą-
cych się w jednej kalenicy, a ta—we dach mansar-

dowy, dla —tórego nie ustala się —atów nachylenia 
”oJaci dachowych w ustaleniach szczegóJowych;  

2) dach ”Jaski ｦ dach o —ącie nachylenia od 0º 
- do 10º;  

3) elewacja frontowa ｦ elewac–a ”oJowona od 
strony frontu dziaJ—i;  
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4) kalenica gJówna ｦ najdJuwsza —alenica bu-

dyn—u, —tóre– usytuowanie względem linii zabu-

dowy –est o—re`lone w przepisach niniejszej 

uchwaJy;  
5) mieszkanie towarzyszące ｦ czę`ć budyn—u 

niemieszkalnego, w —tórym zna–du–e się 1 miesz-

kanie;  

6) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia wy-

znacza–ąca na–mnie–szą do”uszczalną odlegJo`ć 
sytuowania obie—tów budowlanych od —rawędzi 
–ezdni drogi; elementy nie będące czę`cią —on-

strukcji budynku, takie jak: wykusze, ganki wej-

`ciowe, gzymsy, o—a”y, bal—ony lub schody ze-

wnętrzne mogą ”rze—raczać (być wysunięte ”rzed 
nią) wyznaczoną w ”lanie linię zabudowy na od-

cin—u nie wię—szym niw 1,80 m;  

7) obiekty i urządzenia towarzyszące ｦ nalewą 
do nich obie—ty technicznego wy”osawenia i in-

frastruktury technicznej jak: budynki gospodar-

cze, parkingi i garawe (trwale związane z gruntem) 

”rzyJącza sieci oraz urządzenia ”eJniące rolę sJu-

webną wobec ”rzeznaczenia ”odstawowego –a— 
zbiorni—i na `cie—i bytowe, zbiorni—i na gno–owicę, 
”Jyty gno–owe;  

8) powierzchnia biologicznie czynna ｦ po-

wierzchnia dziaJ—i lub terenu zagospodarowana 

–a—o zieleL ozdobna, trawni—i, ogród ”rzydomo-

wy, a ta—we 50% sumy nawierzchni tarasów  
i stro”odachów urządzonych –a—o staJe trawni—i lub 
—wietni—i na ”odJowu za”ewnia–ącym ich naturalną 
wegetac–ę o ”owierzchni nie mnie–sze– niw 10 m²;  

9) przeznaczenie podstawowe ｦ funkcja tere-

nu wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszą-
cymi, —tóra ”owinna ”rzewawać na wyznaczonym 
na rysun—u ”lanu liniami rozgranicza–ącymi tere-

nie, w s”osób o—re`lony w ustaleniach niniejsze-

go planu i —tóremu winne być ”od”orząd—owane 
inne rodza–e zagos”odarowania o—re`lone –a—o 
uzu”eJnia–ące;  

10) przeznaczenie dopuszczalne ｦ rodzaje 

”rzeznaczenia, inne niw ”odstawowe, —tóre mowe 
być do”uszczone dla uzu”eJnienia lub wzbogace-

nia przeznaczenia podstawowego i nie pozostają-
ce z nim w s”rzeczno`ci;  

11) ”rzestrzeL ”ubliczna ｦ teren i ”rzestrzeL 
nad tym terenem, w obrębie linii rozgranicza–ą-
cych dróg i ulic, węzJów —omuni—acy–nych, cią-
gów ”ieszo ｦ jezdnych i ciągów ”ieszych, a ta—we 
usJug ”ublicznych i zieleni;  

12) ”rze”isy szczególne (odrębne) ｦ aktualne  

w momencie realizac–i uchwaJy ”rze”isy ustaw 
wraz z a—tami wy—onawczymi, normy branwowe 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wyni-

—a–ące z prawomocnych decyzji administracyjnych;  

13) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ rodzaje 

”rzeznaczenia inne niw ”odstawowe, —tóre wzbo-

gaca–ą lub us”rawnia–ą fun—c–onowanie ”rzezna-

czenia podstawowego terenu w s”osób o—re`lony 
w ustaleniach ninie–szego ”lanu, albo stanowią 

element zagospodarowania konieczny do 

uwzględnienia, —tóry mowe lub ”owinien ws”óJ-
istnieć z przeznaczeniem podstawowym;  

14) rysunek planu ｦ zaJączni— graficzny do ni-

nie–sze– uchwaJy s”orządzony na ma”ie w skali 

1:1000;  

15) teren ｦ obszar wyznaczony na rysunku 

”lanu liniami rozgranicza–ącymi ten obszar od 

innych obszarów i oznaczony na rysunku planu 

symbolem cyfrowym i literowym;  

16) usJugi bytowe ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
obie—ty dziaJalno`ci usJugowe–, ta—ie –a—: usJugi 
szewskie, optyczne, krawieckie, lekarskie, fry-

zjerskie, kosmetyczne usJugi biurowe, ”ralnicze, 
fotograficzne, kserograficzne, introligatorskie, 

internetowe, dorabiania kluczy, wykonywanie 

”iecząte—, wy”owyczalnia s”rzętu s”ortowego  
i technicznego, malowanie miesz—aL, ta”etowanie, 
u—Jadanie ”Jyte— i ”ar—ietów, cy—linowanie, deko-

rowanie wnętrz, za—Jadanie ogrodów i trawni—ów 
lokalizowane w budynku i za–mu–ące do 35% ”o-

wierzchni uwyt—owe– budyn—u miesz—alnego;  
17) usJugi komercyjne ｦ fun—c–e terenów  

i obie—tów o chara—terze usJug handlu, gastrono-

mii, rzemiosJa usJugowego, kultury i rozrywki, 

sportu , rekreacji, turystyki i wy”oczyn—u, obsJugi 
na”rawcze– ”o–azdów mechanicznych, it”Ł i in-

nych, —tóre ma–ą chara—ter usJugowy realizowane 
caJ—owicie lub z ”rzewagą funduszy nie”ublicz-

nych;  

18) usJugi ”ubliczne ｦ fun—c–e terenów i obiek-

tów o chara—terze usJug realizowane caJ—owicie 
lub z ”rzewagą funduszy ”ublicznych;  

19) wskaunik ”owierzchni zabudowyｦ procen-

towy stosunek powierzchni zabudowy, tj. sumy 

”owierzchni zabudowy wszyst—ich budyn—ów 
zlokalizowanych na danym terenie, liczonej  

w zewnętrznym obrysie murów, do ”owierzchni 
tego terenu;  

20) wysoko`ć zabudowy ｦ (budynku) wyso-

—o`ć sJuwącą do o—re`lenia ma—symalnego ”iono-

wego wymiaru budynku i liczy się od ”oziomu 
terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym we–`ciu do bu-

dyn—u do na–wywe– ”oJowone– —rawędzi dachu 
(kalenicy);  

21) wysoko`ć obiektu kubaturowego od ”o-

ziomu terenu do kalenicy dachu ｦ wyso—o`ć mie-

rzona od ”oziomu terenu, ”rzy na–niwe– ”oJowonym 
we–`ciu do obie—tu lub –ego czę`ci ”ierwsze– —on-

dygnacji nadziemnej, do kalenicy dachu.  

2Ł Po–ęcia niezdefiniowane nalewy rozumieć 
zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami szczegól-

nymi  

1) dziaJ—a budowlana, ”owierzchnia s”rzedawy, 
front dziaJ—i, dostę” do drogi ”ubliczne– ｦ definiu-

–ą ”rze”isy odrębne z zakresu planowania i zago-

spodarowania przestrzennego;  

2) obiekt budowlany, budynek, budowla, 

obie—t maJe– archite—tury, roboty budowlane, 
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”rzebudowa, urządzenia budowlane, tymczasowy 
obie—t budowlany, obie—ty nie wymaga–ące ”o-

zwolenia na budowę ｦ definiu–ą ”rze”isy odrębne 
z zakresu prawa budowlanego;  

3) ”as drogowy, droga, ulica droga wewnętrz-
na, droga publiczna ｦ definiu–ą ”rze”isy odrębne 
o drogach publicznych oraz warunki techniczne, 

–a—im ”owinny od”owiadać drogi ”ubliczne i ich 

usytuowanie;  

4) instalacje, kompensacja przyrodnicza, do-

stę”ne techni—i, standard –a—o`ci `rodowis—a  
i standardy emisyjne ｦ definiu–ą ”rze”isy z zakre-

su ochrony `rodowis—aŁ  
3Ł Wyrawenia o —tórych mowa w ust. 2 inter-

”retu–e się wedJug stanu ”rawnego obowiązu–ą-
cego w dniu uchwalenia planu.  

 

§ 4.1Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny, 
wyznaczone na rysunkach zmian w planie liniami 

rozgranicza–ącymi i oznaczone symbolem:  

1) KS - teren obsJugi ruchu samochodowego  
2) UP - teren usJug ”ublicznych  
3) MR - teren zabudowy zagrodowej  

4) US - teren usJug s”ortu i rekreacji  

2Ł Śla terenów o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się:  
1) ”rzeznaczenie terenów;  
2) zasady zabudowy i zagospodarowania;  

3) parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy i Jadu ”rzestrzennego;  
4) wymagania wyni—a–ące z ”otrzeb —sztaJto-

wania przestrzeni publicznych;  

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów;  
6) szczegóJowe zasady i warun—i ”odziaJu nie-

ruchomo`ci;  
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;  

8) zasady ochrony `rodowis—a przyrodniczego 

i krajobrazu kulturowego;  

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i uwyt—owania terenuŁ  
3Ł W ”lanie odstę”u–e się od ustalenia:  
1) szczegóJowych zasad i warun—ów scalania 

nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu na dziaJ-
ki gruntowe;  

2) granic terenów ”od budowę obie—tów han-

dlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 400 m²;  
3) terenów górniczych,  
4) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych;  

5) granic obszarów wymaga–ących ”rze—sztaJ-
ceL lub re—ultywac–i;  

6) granic ”omni—ów zagJady i ich stref ochron-

nych, ”oniewaw ta—ie obie—ty i tereny nie wystę-
”u–ą i nie ”rzewidu–e się na obszarach ob–ętych 
zmianami w planie.  

4. Tereny, o —tórych mowa w ust. 1 mogą być 
wykorzystywane na cele zgodne z ich przezna-

czeniem podstawowym w caJo`ci lub w czę`ci na 
cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczal-

nego na zasadach dla nich ustalone planem.  

5. Na terenach o —tórych mowa w ust. 1, wy-

znaczonych liniami rozgranicza–ącymi mowna lo—a-

lizować:  
1) nowe obiekty budowlane wraz ze związa-

nymi z nimi instalac–ami, wymaganymi urządze-

niami budowlanymi i budowlami oraz do—onać 
remontu, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 

przebudowy i zmiany s”osobu uwyt—owania ist-

nie–ących obie—tów budowlanych lub ich czę`ci,  
a ta—we wy—onywać inne roboty budowlane 

zgodnie z ”rzeznaczeniem terenu, o—re`lonym  
w ”rze”isach szczegóJowych ninie–sze– uchwaJy;  

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

związane z przeznaczeniem terenu oraz lokalne 

urządzenia —omuni—ac–i wewnętrzne–, maJą archi-

te—turę oraz zieleL towarzyszącą;  
3) ”rzebieg linii rozgranicza–ących tereny  

o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania ｦ wyznaczonych `ci`le nie 
podlega zmianom, z wyJączeniem zmiany do—o-

nanej w trybie wymaganym ”rze”isami odrębny-

mi. Dopuszcza się zmianę ”rzebiegu linii rozgrani-

cza–ących wyznaczonych orientacy–nie, wyni—a–ą-
cą z istnie–ących i nowych ”odziaJów geodezyj-

nych lub wystę”u–ących ”otrzeb, w przypadku:  

- dostosowania –e– ”rzebiegu do istnie–ącego 
”rzebiegu granic geodezy–nych ”odziaJów wJa-

sno`ciowych,  
- zmiany ”rzebiegu granicy geodezy–ne– dziaJ—i, 

wzdJuw —tóre– wyznaczono linię rozgranicza–ącą, 
w tym szczególnie w celu poszerzenia pasa dro-

gowego drogi ”ubliczne– lub ”owię—szenia dziaJ—i/ 
nieruchomo`ci dla –e– ”rawidJowego zagos”oda-

rowania.  

 

TŹTUI IIŁ USTALENIA PLANU  

 

ŚźIAI IŁ USTALśNIA SźCźśGÓIOWś ŚLA 
TśRśNÓW WŹźNACźONŹCH I OźNACźONŹCH 
SYMBOLAMI  

 

RozdziaJ ń 

 

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmia-

ny w planie nr 1 symbolem KS ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu.  

1) podstawowe - obsJugi ruchu samochodo-

wego;  

2) uzu”eJnia–ące ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące (budyn—i gos”odarcze, budyn—i garawo-

we, mie–sca ”osto–owe, maJa archite—tura, infra-

struktura techniczna);  

3) dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa, 

usJugi bytowe, komercyjne.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu.  
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1) na terenie dopuszczalna jest lokalizacja sta-

c–i diagnostyczne– ”o–azdów samochodowych  
z zabudową miesz—aniową i usJugami;  

2) istnie–ąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie i rozbudowie oraz zmianie spo-

sobu uwyt—owania zgodnie z przeznaczeniem pod-

stawowym lub dopuszczalnym;  

3) linia zabudowy - nieprzekraczalna w odle-

gJo`ci 10,0 m od —rawędzi –ezdni drogi ”ubliczne– 
klasy KG ｦ z uwagi na uciąwliwo`ć a—ustyczną 
drogi wskazane, aby budynek mieszkalny lokali-

zowany byJ w jak najdalszym oddaleniu do drogi;  

4) do”uszcza się sytuowanie budyn—ów nie-

mieszkalnych w odlegJo`ci 1,50 m od granicy 

dziaJ—i, a ta—we w granicy dziaJ—i sąsiednie– lub 
–a—o dobudowane `cianą do budyn—ów ”odob-

nych istnie–ących na dziaJce sąsiednie–;  
5) ws—auni— ”owierzchni zabudowy terenu ｦ 

do 75 %;  

6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 15%;  
7) w zagos”odarowaniu terenu wydzielić miej-

sca ”osto–owe dla obsJugi stac–i diagnostyczne– 
dla samochodów i usJug w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
4 stanowiska postojowe.  

3. Ustalenia w za—resie ”arametrów i ws—auni-

—ów —sztaJtowania zabudowy i Jadu ”rzestrzen-

nego:  

1) wyso—o`ć zabudowy ｦ nie więce– niw 11,0 m 

w kalenicy;  

2) mowliwo`ć wy—orzystania ”oddasza na cele 
uwyt—owe miesz—alne lub administracyjno ｦ so-

cjalno ｦ biurowe;  

3) geometria dachu:  

- w budynkach niemieszkalnych jedno lub 

dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu ”oJaci 
dachowych do”uszczalne ”Jas—ie (z pochyleniem 

za”ewnia–ącym s”rawne od”rowadzenie wód 
opadowych i roztopowych),  

- w budynku mieszkalnym ｦ dwuspadowy lub 

wielospadowy o symetrycznym u—Jadzie ”oJaci 
dachowych, o ”oJaciach nachylonych ”od —atem 
36 - 45ºŁ  

4. Ustalenia w za—resie zasad ochrony `rodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) teren ”oJowony –est na obszarze GZWP  

nr 324 ｭŚolina —o”alna Kluczbor—ｬ wymaga–ącego 
szczególne– ochrony zasobów wód ”odziemnych;  

2) mie–sca ”osto–u samochodów i inne, na któ-
rych istnie–e niebez”ieczeLstwo zanieczyszczenia 
wód i ziemi substancjami, w tym szczególnie 
substancjami ropopochodnymi i chemicznymi, 

nalewy za”ewnić:  
a) uszczelnienie nawierzchni i zabezpieczenie 

”rzed s”Jywem zanieczyszczonych wód na tereny 
”rzylegJe,  

b) wy”osawenie w urządzenia zabez”iecza–ące 
”rzed ”rzedostaniem się substanc–i zagrawa–ących 
`rodowis—u naturalnemu wód i ziemi,  

3) `cie—i sanitarne z nowych i rozbudowywa-

nych obie—tów od”rowadzić wyJącznie do miej-

skiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej;  

4) gos”odar—ę cie”lną dla celów soc–alno ｦ by-

towych i technologicznych nalewy ”rowadzić na 
bazie —otJowni indywidualnych ”racu–ących na 

paliwach niskoemisyjnych (staJe, cie—Je i gazowe) 

energii elektrycznej lub z zastosowaniem wyso-

—os”rawnych urządzeL na ”aliwo staJe;  
5) zagos”odarowanie od”adów —omunalnych 

nalewy ”rowadzić zgodnie z gminnym planem 

gospodarki odpadami, z ”rowadzeniem dziaJaL 
za”obiega–ących i ogranicza–ących wytwarzanie 
od”adów oraz umowliwia–ących ich odzys—; ”o-

stę”owanie z odpadami innymi, w tym niebez-

”iecznymi nalewy ”rowadzić zgodnie z obowiązu-

–ącymi ”rze”isami odrębnymi;  
6) wy—lucza się s—Jadowanie od”adów na 

miejscu ich wytwarzania.  

7) do realizacji zabudowy mieszkaniowej nale-

wy zastosować tradycy–ne materiaJy budowlane 
cegJa, drewno, tyn—;  

8) z uwagi na uciąwliwo`ć haJasu —omuni—a-

cyjnego na drodze nr 42 KG (ul. Kluczborska) 

lokalizowana zabudowa mieszkaniowa powinna 

”osiadać ”odwywszone standardy ochrony a—u-

styczne– budyn—ów, —tóre inwestor winien 
uwzględnić w projekcie budynku w ramach ubie-

gania się o ”ozwolenie na budowęŁ Koszt ochrony 
a—ustyczne– ”owinien ”onie`ć inwestor.  

5. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabyt—ów:  
1) teren ”oJowony –est w bez”o`rednim są-

siedztwie historycznego u—Jadu mie–s—iego ob–ę-
tego ochroną na ”odstawie ”rze”isów o ochronie 

zabyt—ów i ochronie dóbr —ultury;  
2) ”lanowana zabudowa winna nawiązywać 

do zabudowy historyczne– ”od względem wyso-

—o`ci, formy dachów oraz materiaJów budowla-

nych i wy—oLczeniowych i nie ”owodować domi-

nanty w krajobrazie zabudowy zabytkowej.  

6. Ustalenia w za—resie obsJugi —omuni—ac–ą;  
1) dojazd na teren ｦ z istnie–ące– drogi ”ublicz-

nej (ul. Kluczborskiej);  

2) zjazd z terenu na drogę ”ubliczną nr 42 KG 
(ulŁ Kluczbors—ą) nalewy wy—onać –a—o z–azd ”u-

bliczny na warun—ach o—re`lonych ”rzez zarządcę 
drogi.  

7. Staw—a ”rocentowa do o—re`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 10%Ł  

 

§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmia-

ny w planie nr 2 symbolem: UP ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu.  

1) podstawowe - teren usJug ”ublicznych 
(Ochotnicza Straw Powarna),  

2) uzu”eJnia–ące ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące (budyn—i garawowe, gos”odarcze,  
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mie–sca ”osto–owe, maJa archite—tura, infrastruk-

tura techniczna),  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.  

1) istnie–ąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie i rozbudowie do wymaganych 

”otrzeb ochrony ”rzeciw”owarowe–;  
2) ws—auni— ”owierzchni zabudowy terenu ｦ

do 70 %;  

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 10%;  
4) w zagos”odarowaniu ”rzewidzieć ”lace ”o-

stojowe i manewrowe z bezpiecznym zjazdem na 

drogę ”ublicznąŁ  
3. Ustalenia w za—resie ”arametrów i ws—auni-

—ów —sztaJtowania zabudowy i Jadu ”rzestrzen-

nego:  

1) wyso—o`ć ｦ dwie kondygnacje nadziemne  

z do”uszczeniem dostosowania wyso—o`ci obiek-

tu do wymogów technologicznych i funkcjonal-

nych;  

2) rozbudowę nalewy dostosować do istnie–ą-
cego obie—tu ”od względem archite—tonicznym  
i wyso—o`ci ta— aby tworzyJa –edną caJo`ć archi-

te—toniczną z istnie–ącą bryJą budyn—uŁ  
4. Ustalenia w za—resie zasad ochrony `rodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) `cie—i bytowe nalewy od”rowadzić do miej-

skiej sieci kanalizacji sanitarnej;  

2) gos”odar—ę cie”lną dla celów soc–alno ｦ by-

towych i technologicznych nalewy ”rowadzić na 
bazie —otJowni indywidualnych ”racu–ących na 

paliwach niskoemisyjnych (staJe, cie—Je i gazowe) 

energii elektrycznej lub z zastosowaniem wyso-

—os”rawnych urządzeL na ”aliwo staJe;  
3) zagos”odarowanie od”adów —omunalnych 

nalewy ”rowadzić zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze-

pisami i gminnym planem gospodarki odpadami,  

z prowadzeniem dziaJaL za”obiega–ących i ograni-

cza–ących wytwarzanie od”adów oraz umowliwia-

–ących ich odzys—; ”ostę”owanie z odpadami in-

nymi ”rowadzić zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
5. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabyt—ów:  
1) w granicach terenu ob–ętego ustaleniami nie 

wystę”u–ą obie—ty ob–ęte ochroną na ”odstawie 
”rze”isów o ochronie zabyt—ów i ochronie dóbr 
kultury; w bez”o`rednim sąsiedztwie istnie–e sta-

nowisko archeologiczne nr 1 i historyczny u—Jad 
miejski;  

2) ”lanowana rozbudowa obie—tu nie mowe 
”od względem wyso—o`ci ”rzesJaniać zabudowy 
historycznej;  

3) w przypadku prowadzenia prac ziemnych  

i odkrycia w tra—cie ”rowadzenia robót budowla-

nych znalezis—, co do —tórych istnie–e ”rzy”usz-

czenie we są zabyt—iem nalewy niezwJocznie ”o-

wiadomić O”ols—iego Wo–ewódz—iego Konserwa-

tora źabyt—ów lub Burmistrza WoJczyna a miejsce 

ozna—ować i zabez”ieczyćŁ  

6. Ustalenia w za—resie obsJugi —omuni—ac–ą;  
1) dojazd na teren ｦ z istnie–ące– drogi ”ublicz-

ne– (ulŁ ByczyLs—ie–),  
2) w–azd na drogę ”ubliczną wy—onać –a—o 

zjazd publiczny zgodnie w warunkami technicz-

nymi w uzgodnieniu z zarządcą drogiŁ  
7Ł Staw—a ”rocentowa do o—re`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 0%Ł  
 

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmia-

ny w planie nr 3 symbolem: MR ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu.  

1) podstawowe - teren zabudowy zagrodowej;  

2) uzu”eJnia–ące ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące (budyn—i gos”odarcze, w tym inwentar-

s—ie, budyn—i garawowe, magazynowe, wiaty na 

s”rzęt i maszyny rolnicze, budowle rolnicze, miej-

sca ”osto–owe, maJa archite—tura, infrastru—tura 
techniczna);  

3) dopuszczalne - usJugi agroturystyczne, –eu-
dzieckie.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.  

1) istnie–ąca zabudowa gos”odarcza mowe 
podlegać remontom, ”rzebudowie i rozbudowie 

do wymaganych potrzeb;  

2) obsada zwierząt gos”odars—ich (—oni)  
w budynkach inwentarskich o obsadzie do 60 DJP;  

3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy terenu - 

do 60 %;  

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 30%;  
5) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna w odle-

gJo`ci 6,0 m od —rawędzi –ezdni drogi gminne–,  
6) do”uszczalne sytuowanie budyn—ów w od-

legJo`ci 1,5 m od granicy dziaJ—i a ta—we ”rzy 
granicy z dziaJ—ą sąsiednią;  

7) w przypadku prowadzenia dziaJalno`ci usJu-

gowej w zagos”odarowaniu terenu ”rzewidzieć 
nie mnie– niw 3 stanowiska postojowe dla samo-

chodów i 5 dla rowerów; usytuowanie mie–sc 
”ar—ingowych nalewy ”rzewidzieć w ”óJnocne– 
czę`ci dziaJ—i wraz z w–azdem dla —lientów z ist-
nie–ące– drogi gminnej.  

3. Ustalenia w za—resie ”arametrów i ws—auni-

—ów —sztaJtowania zabudowy i Jadu ”rzestrzennego:  
1) budynki inwentarskie:  

- wyso—o`ć –edna —ondygnac–a nadziemna  
z do”uszczeniem ”oddasza na s—Jadowanie zbowa 
i siana, lecz nie więce– niw 11,0 m w kalenicy,  

- dach jedno lub dwuspadowy o —ącie nachy-

lenia 5-25º,  
2) budyn—i ”ozostaJe (garawowe, gos”odarcze, 

magazynowe):  

- jedna kondygnacja nadziemna o wyso—o`ci 
do 5,60 m w kalenicy,  

- dach ｦ jedno lub dwuspadowy o —ącie na-

chylenia 5-20º,  
- mowliwo`ć Jączenia fun—c–i budyn—u (n”Ł ga-

rawowo ｦ magazynowego).  
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4. Ustalenia w za—resie zasad ochrony `rodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) zbiorni—i na `cie—i hodowlane i sanitarne 

oraz ”Jyty oborni—owe nalewy wy—onać szczelne 
aby nie powodowaJy ”rzeni—ania zanieczyszczeL 
do gruntu i wód gruntowych;  

2) `cie—i hodowlane i oborni— nalewy zagos”o-

darować –a—o nawóz naturalny w ramach prowa-

dzonej gospodarki polowej ｦ zgodnie z obowiązu-

–ącymi ”rze”isami ustawy z dnia 26 lipca 2000  

o nawozach i nawoweniu (ŚzŁ UŁ nr 89, ”ozŁ 991 

z ”óunŁ zmŁ);  
3) mie–sca ”osto–u samochodów i inne, na któ-

rych istnie–e niebez”ieczeLstwo zanieczyszczenia 
wód i ziemi substancjami, w tym szczególnie 
substancjami ropopochodnymi i chemicznymi, 

nalewy za”ewnić:  
a) uszczelnienie nawierzchni i zabezpieczenie 

”rzed s”Jywem zanieczyszczonych wód na tereny 
”rzylegJe,  

b) wy”osawenie w urządzenia zabez”iecza–ące 
”rzed ”rzedostaniem się substanc–i zagrawa–ących 
`rodowis—u naturalnemu wód i ziemi,  

4) gos”odar—ę cie”lną dla celów socjalno ｦ by-

towych i technologicznych nalewy ”rowadzić na 
bazie —otJowni indywidualne– o”arte– na ”aliwach 
nis—oemisy–nych (staJe, cie—Je i gazowe) energii 

elektrycznej lub z zastosowaniem wysokospraw-

nych urządzeL na ”aliwo staJe;  
5) zagospodarowanie od”adów —omunalnych 

nalewy ”rowadzić zgodnie z gminnym planem 

gospodarki odpadami, z ”rowadzeniem dziaJaL 
za”obiega–ących i ogranicza–ących wytwarzanie 
od”adów oraz umowliwia–ących ich odzys—; ”o-

stę”owanie z odpadami innymi w tym niebez-

”iecznymi nalewy ”rowadzić zgodnie z obowiązu-

–ącymi ”rze”isami odrębnymi;  
6) wy—lucza się s—Jadowanie od”adów na 

miejscu ich wytwarzania.  

5. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabyt—ów:  
1) teren ob–ęty ustaleniami ”oJowony –est  

w bez”o`rednim otoczeniu stanowiska archeolo-

gicznego nr 3 ob–ętego ochroną na ”odstawie 
”rze”isów o ochronie zabyt—ów i ochronie dóbr 
kultury;  

2) ”race ziemne nalewy ”rowadzić ”od nadzorem 
archeologicznym po uprzednim uzgodnieniu projektu 

i uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego.  

6. Ustalenia w za—resie obsJugi —omuni—ac–ą;  
1) dojazd na teren ｦ z istnie–ących dróg ”u-

blicznych gminnych;  

2) z–azd na drogę nalewy wy—onać –a—o indy-

widualny na warunkach uzgodnionych z zarządcą 
drogi.  

7Ł Staw—a ”rocentowa do o—re`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 10%Ł  

 

§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmia-

ny w planie nr 4 symbolem US ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu.  

1) podstawowe - teren usJug s”ortu i rekreacji;  

2) uzu”eJnia–ące ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące –a—: za”lecze soc–alno ｦ gospodarcze, 

trybuny dla widzów, mie–sca ”osto–owe, maJa 
archite—tura, ogrodzenie terenu, zieleL, infrastruk-

tura techniczna;  

3) dopuszczalne - usJugi w zakresie handlu, 

gastronomii.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) na terenie do”uszczalna lo—alizac–a urządzeL 
sportu i rekreacji: boiska sportowego do gry  

w ”iJ—ę nowną; do”uszczalna lo—alizac–a urządzeL 
do uprawiania lekkoatletyki i gry w tenisa;  

2) ws—auni— ”owierzchni zabudowy terenu - 

do 40 %;  

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 45%;  
4) do”uszczalne sytuowanie budyn—ów usJu-

gowych i towarzyszących w odlegJo`ci 1,5 m od 

granicy dziaJ—i a ta—we ”rzy granicy z dziaJ—ą są-
siednią;  

5) w zagos”odarowaniu terenu wyznaczyć 
miejsca postojowe dla samochodów w ilo`ci nie 
mnie–sze– niw 10 dla samochodów i 20 dla rowe-

rówŁ  
3.  Ustalenia w za—resie ”arametrów i wskau-

ni—ów —sztaJtowania zabudowy i Jadu ”rzestrzen-

nego:  

1) dla budyn—ów usJugowych:  
- wyso—o`ć do dwóch —ondygnac–i nadziem-

nych z ”oddaszem uwyt—owym,  
- mowliwo`ć wy—orzystania drugie– —ondygnac–i 

i ”oddasza uwyt—owego na cele miesz—alne wJa-

`ciciela obie—tu i miejsca hotelowe,  

- dach dwuspadowy dopuszczalny wielospa-

dowy o symetrycznym u—Jadzie ”oJaci dacho-

wych, o —ącie nachylenia 30 -45º,  
2) dla budyn—ów towarzyszących (za”lecza 

socjalnego):  

- wyso—o`ć ｦ jedna kondygnacja nadziemna,  

- dach ｦ jedno lub dwuspadowy o —ącie na-

chylenia 5-25º,  
3) trybuny ｦ z zadaszeniem lub bez zadaszenia 

widowni.  

4. Ustalenia w zakresie zasad ochrony `rodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) gos”odar—ę cie”lną dla celów soc–alno ｦ by-

towych nalewy ”rowadzić na bazie —otJowni in-

dywidualnej opartej na paliwach niskoemisyjnych 

(staJe, cie—Je i gazowe) energii elektrycznej lub  

z zastosowaniem wyso—os”rawnych urządzeL na 
”aliwo staJe;  

2) zagos”odarowanie od”adów —omunalnych 
nalewy ”rowadzić zgodnie z gminnym planem 

gospodarki odpadami, z ”rowadzeniem dziaJaL 
za”obiega–ących i ogranicza–ących wytwarzanie 
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od”adów oraz umowliwia–ących ich odzys—; ”o-

stę”owanie z odpadami innymi w tym niebez-

”iecznymi nalewy ”rowadzić zgodnie z obowiązu-

–ącymi ”rze”isami odrębnymiŁ  
5. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabyt—ów:  
1) w granicach terenu ob–ętego ustaleniami nie 

wystę”u–ą obie—ty ob–ęte ochroną na ”odstawie 
”rze”isów o ochronie zabyt—ów i ochronie dóbr 
kultury;  

2) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia 

ziemnych robót budowlanych znalezis—, co do —tó-
rych istnie–e ”rzy”uszczenie we są zabyt—iem nalewy 
niezwJocznie ”owiadomić O”ols—iego Wo–ewódz-

—iego Konserwatora źabyt—ów lub Burmistrza WoJ-
czyna a mie–sce ozna—ować i zabez”ieczyćŁ  

6. Ustalenia w za—resie obsJugi —omuni—ac–ą;  
1) dojazd na teren ｦ z istnie–ące– drogi ozna-

czonej w ewidenc–i gruntów nr 334ł1, —tórą nale-

wy dostosować do ”arametrów drogi —lasy do–az-

dowej;  

2) z–azd na drogę ”ubliczną nr 42 KG ustala 
się ”o”rzez istnie–ący z–azd zlo—alizowany na 
dziaJce nr 337Ł  

7Ł Staw—a ”rocentowa do o—re`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 10%Ł  

 

§ 9. Ustalenia w za—resie wymagaL wyni—a–ą-
cych z ”otrzeb —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych:  

1) zabrania się w pasie drogi publicznej krajo-

wej nr 42 KG umieszczania reklam poza obsza-

rem zabudowanym z wy–ąt—iem ”ar—ingów;  
2) tablice re—lamu–ące stac–ę obsJugi samocho-

dów nalewy zlo—alizować ”oza ”asem drogowym, 
na terenie inwestora KS;  

3) nalewy zastosować ogrodzenie frontowe od 
strony drogi ”ubliczne– wyJącznie awurowe o wyso-

—o`ci na ”odmurówce nie ”rze—racza–ące– 0,60 m.  

 

§ 10. Ustalenia w za—resie szczegóJowych za-

sad i warun—ów ”odziaJu nieruchomo`ci:  
1) do”uszczalny ”odziaJ terenu i wydzielenia 

nowych nieruchomo`ci ”od warun—iem zachowa-

nia;  

a) szero—o`ci frontu nowych nieruchomo`ci nie 
mnie–sze– niw 18 m,  

b) ”osiada–ących bez”o`redni dostę” do drogi 
publicznej.  

 

§ 11. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastru—tury 
technicznej:  

1) zasady obsJugi w zakresie zaopatrzenia  

w wodę:  
a) z sieci wodociągu mie–s—iego lub wie–s—iego,  
b) ”rzyJącza wy—onać na warun—ach o—re`lo-

nych ”rzez zarządcę sieciŁ  

2) zasady od”rowadzania `cie—ów sanitarnych 
i wód o”adowych:  

a) w o—resie ”rze–`ciowym dla terenu MR i US 

do”uszcza się do zbiorni—a o—resowo wybieralne-

go i wywóz do ”un—tu zlewnego na oczyszczalni 
`cie—ów w WoJczynie, docelowo do zbiorczego 

systemu —analizac–i sanitarne–, dla ”ozostaJych 
terenów (KS i UP) wyJącznie do mie–s—ie– sieci 
kanalizacji sanitarnej,  

b) do”uszcza się budowę ”rzydomowe– 
oczyszczalni `cie—ów dla terenu oznaczonego 
symbolem MR,  

c) wody opadowe ｦ na teren nieutwardzony 

lub do doJów chJonnych w obrębie dziaJ—i, doce-

lowo do sieci kanalizacji deszczowej,  

3) zaopatrzenie w cie”Jo:  
a) z —otJowni wJasne– inwestoraŁ  
4) zaopatrzenie w energię ele—tryczną:  
a) na warun—ach o—re`lonych ”rzez za—Jad 

energetyczny,  

b) do”uszczalna budowa stac–i trafo zasila–ące– 
”ro–e—towaną zabudowę,  

5) zasad ochrony krajobrazu kulturowego:  

a) do realizac–i zabudowy nalewy zastosować 
tradycy–ne materiaJy budowlane cegJa, drewno, 
tynk.  

 

§ 12. Ustalenia w za—resie s”osobów termi-

nów tymczasowego zagos”odarowania, urządza-

nia i uwyt—owania terenu:  
1) do czasu ”od–ęcia realizac–i ustaleL niniej-

szego ”lanu teren mowe być uwyt—owany w spo-

sób dotychczasowy;  
2) na terenach ob–ętych zmianą nie ”rzewidu–e 

się lo—alizac–i urządzeL i obie—tów tymczasowych.  

 

RozdziaJ 2 

Prze”isy koLcowe  
 

§ 13. W sprawach nie uregulowanych ustale-

niami ninie–szego ”lanu obowiązu–ą ”rze”isy 
ustaw szczególnychŁ  

 

§ 14. Tracą moc ustalenia mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego miasta WoJ-
czyn oraz wsi Ligota WoJczyLs—a i GieraJcice  
w za—resie ustaleL dla terenów ob–ętych ninie–szą 
uchwaJąŁ  

 

§ 15. Wy—onanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza 
się Burmistrzowi WoJczynaŁ  

 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u UrzędowymŁ  

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 43 – 2405 – Poz. 579 

 

źaJączni— nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVI/302/2010 

Rady Mie–s—ie– w WoJczynie 

z dnia 24 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych  

w zmianach miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej zapisa-

nych w zmianach miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego miasta WoJczyn oraz wsi 
Ligota WoJczyLs—a i GieraJcice, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  

z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717  

z ”óunie–szymi zmianami), artŁ 7 ustŁ 1 ”—tŁ 2 i 3 
ustawy z 8 marca 1990 ro—u o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591  

z ”óunie–szymi zmianami) i artŁ 111, ustŁ 2, ”—tŁ 1 

ustawy z 30.06.2005 roku o finansach publicz-

nych (Dz U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z ”óu-
niejszymi zmianami), Rada Miejska w WoJczynie 
rozstrzyga, co nastę”u–e:  

 

Realizacja wprowadzonych w ramach sporzą-
dzonego projektu zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta WoJ-
czyn oraz wsi Ligota WoJczyLs—a i GieraJcice nie 
wymaga realizacji inwestycji z zakresu infra-

stru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, oraz o—re`lenia zasad ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych. W zmianach ”lanu zostaJo uwzględ-

nione istnie–ące wy”osawenie miasta WoJczyna  
i wsi Ligota WoJczyLs—a i GieraJcice z zakresu 

infrastruktury technicznej. Planowana nowa za-

budowa zostanie wJączona do istnie–ące– sieci za 
”omocą ”rzyJączy —tórych —oszt budowy i przy-

Jączenia ”oniesie inwestorŁ  
 

Przeowdniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 

 

źaJączni— nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVI/302/2010 

Rady Mie–s—ie– w WoJczynie 

z dnia 24 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygniecie do uchwaJy nr XXXVIł 
3Ń2ł2ŃńŃ Rady Miejskiej w WoJczynie z dnia  
24 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian 

w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego miasta WoJczyna oraz wsi Ligota WoJ-
czyLska i GieraJcice  

 

O rozpatrzeniu uwag do projektu planu: 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ) Rada Mie–s—a w WoJczynie, biorąc 
”od uwagę stanowis—o Burmistrza w sposobie 

rozpatrzenia wniesionych uwag przez osoby fi-

zyczne do projektu zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta WoJ-
czyn oraz wsi Ligota WoJczyLs—a i GieraJcice 
rozstrzyga, co nastę”u–e:  

 

Burmistrz WoJczyna ”rzedJowyJ Radzie Miej-

s—ie– informac–ę, we w o—resie wyJowenia do ”u-

blicznego wglądu ”ro–e—tu zmian w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego miasta 

WoJczyna oraz wsi Ligota WoJczyLs—a i GieraJci-

ce w tra—cie –ego wyJowenia do ”ublicznego 
wglądu, —tóre odbyJo się w dniach od 19 stycz-

nia do 18 lutego 2010 roku i w okresie 14 dni 

od dnia za—oLczenia o—resu wyJoweniu t–Ł do dnia 
10 marca 2010 ro—u nie zostaJy zgJoszone uwagi 
do projektu zmian w planie w związ—u z tym 

odstę”u–e się od rozstrzygnięciaŁ  
 

Przeowdniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 

  


