
 

 

UCHWAŁA NR XIX/93/16 

RADY GMINY KAMIENNIK 

z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.1)) oraz w związku z uchwałą nr VII/17/15 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki  

w granicach określonych na rysunku zmiany planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik zatwierdzonego uchwałą nr III/10/06 Rady Gminy  

w Kamienniku z dnia 13 grudnia 2006 r. 

§ 2.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki 

uchwalonego uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. zwaną w dalszej 

części uchwały zmianą planu. 

2. Granicę obszaru objętego zmianą planu oznaczono na załączniku graficznym nr 1 uchwały stanowiącym 

jej integralną część. 

3. Załącznikiem uchwały są również: 

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 3. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są warunki zagospodarowania i zabudowy terenu obejmujące: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

4) zasady kształtowania krajobrazu; 

                                                      
1) Zm. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890. 
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5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu; 

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych 

przepisów; 

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów; 

13) stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 

§ 4.1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu: 

1) granica obszaru objętego zmianą planu, jako granica obowiązywania ustaleń zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) strefa ekspozycji krajobrazowej; 

5) symbole określające podstawowe funkcje terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny. 

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (funkcji podstawowej) – należy przez to rozumieć przeznaczenie 

terenu, które dominuje na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu (funkcji dopuszczalnej) – należy przez to rozumieć alternatywne 

przeznaczenie w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie uzupełniające podstawową funkcję tego terenu; 

3) zabudowie – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków funkcji podstawowej i dopuszczalnej; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą odległość, w jakiej mogą 

znajdować się budynki, mierzonej od krawędzi drogi lub linii rozgraniczającej teren i drogę; 

5) wysokość budynków- należy przez to rozumieć wysokość określoną we właściwych warunkach technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki; 

6) obiektach i urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty budowlane i urządzenia 

pełniące funkcję usługową lub dopełniającą rolę wobec funkcji podstawowej i dopuszczalnej. 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 6. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania. Tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym, oznaczono na rysunku planu 

następującymi symbolami: 

1) 1RM- teren o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy zagrodowej; 

2) 1R- teren o podstawowym przeznaczeniu rolnym. 

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Zakazuje się stosowania ogrodzeń prefabrykowanych 

betonowych oraz ogrodzeń pełnych. 

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

1) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych i bytowych indywidualnych wysokosprawnych urządzeń 

grzewczych; 
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2) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami zakładając ich 

minimalizację i segregacje; 

3) docelowo nakazuje się odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu 

realizacji kanalizacji sanitarnej należy odprowadzać ścieki do zbiorników wybieralnych; 

4) wody opadowe należy odprowadzać do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej, przy czym z jezdni  

i utwardzonych parkingów po ich uprzednim podczyszczeniu, wody opadowe niezanieczyszczone 

dopuszcza się odprowadzać do gruntu (studzienki chłonne, zbiorniki koszowe, oczka wodne); 

5) zakazuje się odprowadzenie nieoczyszczonych ścieków bytowych bezpośrednio do gruntów, rowów i cieków 

naturalnych; 

6) nakazuje się stosowanie urządzeń techniczno- technologicznych minimalizujących oddziaływanie na 

środowisko i sąsiednią zabudowę; 

7) nakazuje się w rozwiązaniach gospodarki ściekowej uwzględnić położenie obszaru objętego zmianą planu 

na obszarze zlewni rzeki Oława. 

§ 9. Zasady kształtowania krajobrazu. Dopuszcza się na terenie 1R lokalizację obiektów budowlanych 

rolnych pomiędzy terenem 1RM, a granicą strefy ekspozycji krajobrazu, w formie zabudowy niskiej. 

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Zasady postępowania w przypadku odkrycia 

(w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych) przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, 

że są one zabytkiem, określają przepisy odrębne. 

§ 11. Ustalenia dot. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) dopuszcza się wprowadzenie tablic reklamowych o max wymiarach 1,0 x 1,5 m; 

2) nakazuje się dostosowanie tablic reklamowych umieszczanych na budynkach do wystroju architektonicznego 

elewacji i kolorystyki budynków; 

3) dopuszcza się niezagospodarowaną część terenu przeznaczyć pod place zabaw, skwery, ogólnodostępną 

zieleń urządzoną dla potrzeb rekreacji. 

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1RM o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy 

zagrodowej ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalną linię zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy min. 0,1 max 0,4; 

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min. 50% powierzchni działki; 

4) dopuszcza się dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 40°÷45° z pokryciem z dachówki karpiówki, 

zakładkowej niskoprofilowej lub z materiałów dachówkopodobnych w kolorze czerwonym lub grafitowym; 

5) nakazuje się max wysokość budynków mieszkalnych i rolniczych do 10 m; 

6) dopuszcza się budowę nowych obiektów gospodarczych w obrębie istniejących działek oraz budowę 

nowych obiektów mieszkalnych i gospodarczych na działkach plombowanych uzyskanych z wtórnego 

podziału geodezyjnego terenu; 

7) utrzymuje się istniejącą zabudowę, obiekty budowlane mogą podlegać zmianie sposobu użytkowania, 

przebudowie, rozbudowie itp. z zachowaniem zasadniczych wysokości kalenicy, okapów, ukształtowania 

dachów głównych; 

8) nakazuje się dla nowych budynków gospodarczych i garaży na samochody osobowe max wysokość 

nieprzekraczającą 6,0 m; 

9) nakazuje się ograniczenia ponadnormatywnego uciążliwego oddziaływania działalności rolniczej i usługowej 

do granic terenu określonego tytułem prawnym do użytkowania; 

10) dopuszcza się nawozy naturalne przeznaczyć do rolniczego wykorzystania według przepisów szczególnych 

w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla ochrony środowiska; 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1343



11) dopuszcza się wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla której należy przyjąć parametry 

jak dla terenów RM; 

12) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc do parkowania na terenie działki wliczając w to miejsca garażowe; 

13) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

14) nakazuje się poziom hałasu zewnętrznego przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

na terenie 1RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej; 

15) dopuszcza się wprowadzenie zielni na niezagospodarowanej części terenu; 

16) nakazuje się pozostawienie od linii energetycznych pasów wolnych od drzew gałęzi, konarów i krzewów 

o szerokości 3 m licząc od osi linii z każdej strony. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1R o podstawowym przeznaczeniu dla terenu 

rolnego ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się utrzymanie istniejącego zagospodarowania polno- łąkowego (użytki rolne); 

2) dopuszcza się wprowadzenie rolnych obiektów budowlanych, dla których należy przyjąć parametry 

zabudowy jak dla terenów RM; 

3) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację punktowych obiektów infrastruktury technicznej w tym 

masztów antenowych telefonii komórkowej niezmieniających zasadniczego przeznaczenia terenu; 

4) zakazuje się lokalizacji budowli i urządzeń elektrowni wiatrowych. 

§ 13. Ustalenia dot. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: 

1) na terenie objętym zmianą planu nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie ustalone na podstawie 

odrębnych przepisów; 

2) teren objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest w projektowanym 

do poszerzenia „Otmuchowsko-Nyskim” Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

§ 14. Ustalenia dot. szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym: 

1) nie wyznacza się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości; 

2) dopuszcza się wtórny podział terenu na tereny mniejsze, z inicjatywy właścicieli i użytkowników wieczystych 

nieruchomości z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej; 

3) ustala się minimalną szerokość frontu działki uzyskiwanej w wyniku podziału nieruchomości na 20 m,  

z dopuszczalną tolerancją ±15%; 

4) ustala się minimalną powierzchnię działki uzyskiwanej w wyniku scalenia i podziału nieruchomości na 

około 800 m2; 

5) nakazuje się zachowanie kąta 90º dla nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do 

pasa drogowego ze zjazdem, z dopuszczalną tolerancją ±10º; 

6) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt. 3,4 i 5 na cele 

infrastruktury technicznej, komunikacyjne, pod cele publiczne i w przypadku regulacji sytuacji prawno-

własnościowej nieruchomości. 

§ 15. Ustalenia dot. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Nie ustala się. 

§ 16. Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

1) nakazuje się zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego; 

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dachów do gruntu – poprzez ich rozsączenie; 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 1343



3) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę oraz likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej; 

4) nakazuje się projektowane sieci infrastruktury technicznej realizować jako podziemne z wyłączeniem sieci 

teleinformatycznych i energetycznych; 

5) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, których lokalizacja odbywać się 

będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych; 

6) nakazuje się zapewnienie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 

§ 17. Ustalenia dot. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 

terenów. W granicach obszaru objętego ustaleniami planu nie występują tereny wymagające określenia 

sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania. 

§ 18. Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1% dla wszystkich terenów objętych 

zmianą planu. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 19. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu uchwalonego uchwałą nr XX/175/04 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. w części objętej niniejszą zmianą planu. 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kamienniku.  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Aleksander Słonina 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XIX/93/16 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 2 czerwca 2016 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag  

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 199 z późn.zm.2)) Rada Gminy 

Kamiennik, rozstrzyga, co następuje: 

Biorąc po uwagę stanowisko Wójta Gminy Kamiennik o nie zgłoszeniu uwag do projektu zmiany planu 

wyłożonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

                                                      
2) Zm. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890. 
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Załącznik nr 3  

do uchwały nr XIX/93/16 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 2 czerwca 2016 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Lipniki inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2015 r. poz. 199 z późn. zm.3)) art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146, 1626, 1877,z 2015 r. poz. 238) 

Rada Gminy Kamiennik rozstrzyga, co następuje: 

1) Na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki nie 

przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg, które należą do zadań 

własnych gminy. 

2) W związku z brakiem zadań własnych gminy na terenie objętym zmianą planu odstępuje się od rozstrzygnięcia 

o sposobie ich realizacji i zasadach ich finansowania. 

                                                      
3) Zm. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890. 
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