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UCHWAIA NR XXXVIIłń95/09 

 RADY GMINY KAMIENNIK 

 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik  

w czę`ci dotyczącej wsi KarJowice Wielkie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(j.t. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: 

Dz. U. 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; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 

z 2007 r. Nr 48, poz. 237, Nr 138, poz. 974,  

Nr 173, poz. 1218) i artŁ 20 ustŁ 1, w związ—u  
z art. 27 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: 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, ”ozŁ 880) ”o stwierdzeniu zgodno`ci  
z ustaleniami Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

mienni—, ”ostanawia się, co nastę”u–e: 
 

ŚziaJ I 
Prze”isy ogólne 

 

§ 1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan zagos”oda-

rowania przestrzennego Gminy Kamiennik w czę-
`ci dotyczące– wsi KarJowice Wiel—ie w granicach 
o—re`lonych na rysun—u ”lanuŁ 

 

§ 2Ł Mie–scowy ”lan zagos”odarowania ”rze-

strzennego Gminy Kamienni— w czę`ci dotyczące– 
wsi KarJowice Wiel—ie, s—Jada się z: 

1) tekstu miejscowego planu zawartego w ni-

niejszej uchwale; 

2) rysunku miejscowego planu w skali 1:1000, 

stanowiącego zaJączni— nr 1 do ninie–sze– uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcia o s”osobie realizac–i inwestyc–i 

z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach 

ich finansowania stanowiącego zaJączni— nr 2 do 
ninie–sze– uchwaJy; 

4) rozstrzygnięcia o roz”atrzeniu uwag stano-

wiącego zaJączni— nr 3 do ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

§ 3Ł1Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są warun—i 
zabudowy i zagos”odarowania terenu obe–mu–ące: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

cza–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego oraz ”arametry i ws—auni—i —sztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów; 
5) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów;  
6) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej; 

8) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i uwyt—owania terenów; 
9) staw—i ”rocentowe stanowiące ”odstawę 

do o—re`lania o”Jaty, o —tóre– mowa w artŁ 36 
ust. 4 ustawy. 

2Ł Nie zachodzi ”otrzeba o—re`lenia wymagaL 
wyni—a–ących z ”otrzeb —sztaJtowania ”rzestrzeni 
publicznych. 

 

§ 4Ł1Ł Nastę”u–ące oznaczenia graficzne rysun—u 
”lanu są obowiązu–ącymi ustaleniami ”lanu: 

1) granica obszaru ob–ętego ”lanem, –a—o gra-

nica obowiązywania ustaleL ”lanu; 
2) linie rozgranicza–ące tereny - `cisJe; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbole o—re`la–ące ”odstawowe zagos”o-

darowanie terenówŁ 
2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne ma–ą cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

§ 5Ł Ile—roć w ”rze”isach ninie–sze– uchwaJy 
jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wiodą-
cym uwyt—owaniu terenu) ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”rzeznaczenie terenu, —tóre dominu–e na danym tere-
nie wyznaczonym liniami rozgranicza–ącymi; 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ nalewy 
przez to rozumieć alternatywne ”rzeznaczenie  
w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie 

uzu”eJnia–ące ”odstawową fun—c–ę tego terenu; 
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3) zasadniczym u—Jadzie dachu ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ”odstawowy u—Jad dachu gJównego 
budyn—u dziaJ—i; u—Jad ta—i do”uszcza realizac–ę 
dachów o zrównicowanych formach ”od”orząd-

kowanych bryle dachu zasadniczego (np. dachy 

z naczóJ—ami, dachy —o”ertowe, formy —alenico-

we z fragmentami szczytowymi itp.); 

4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｧ na-

lewy ”rzez to rozumieć linię o—re`la–ącą minimalną 
odlegJo`ć, w –a—ie– mogą zna–dować się budyn—i 
od linii rozgranicza–ące– tereny; 

5) ma—symalne– wyso—o`ci zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć odlegJo`ć ”omiędzy na–wywe– 
”oJowonym elementem dachu, a `rednim ”ozio-

mem terenu; 

6) OWKź nalewy ”rzez to rozumieć O”ols—i 
Wo–ewódz—i Konserwator źabyt—ówŁ 

 

ŚziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ ń 

Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia, zasad 
ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz 
”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

 

§ 6Ł1Ł Śla terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolem 1.MN; 2.MN o podstawowym 

przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinne– ustala się nastę”u–ące zasady, ”ara-

metry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy i za-

gospodarowania terenu: 

1) nakazu–e się nie”rze—raczalne linie zabudo-

wy o—re`lone na rysun—u ”lanu; 
2) na—azu–e się ”owierzchnię biologicznie czynną 

- minŁ 50%, a ”owierzchnię zabudowy - max. 40%;  

3) na—azu–e się maxŁ wyso—o`ć zabudowy 
miesz—alne– nie”rze—racza–ącą 4,50 m do o—a”u 
dachu i 8,50 m do —alenicy; liczbę —ondygnac–i 
nadziemnych ｦ do 2;  

4) na—azu–e się zasadniczy dach budyn—ów 
mieszkalnych dwuspadowy, o jednakowym na-

chyleniu ”oJaci w granicach 35 - 45o, pokryte 

dachów—ą ceramiczną lub materiaJami dachów—o-

podobnymi; 

5) nakazuje się szero—o`ć frontów ｦ od 9,00 m 

do max. 13,0 m (z dopuszczeniem trzech szczy-

tów); 
6) na—azu–e się elewac–e `cian tyn—owane (z do-

”uszczeniem elementów z —lin—ieru, drewna, —a-

mienia); 

7) na—azu–e się za”ewnienie minŁ 2 mie–sc ”osto-

jowych na samochody osobowe na terenie dziaJ—i; 
8) za—azu–e się lo—alizac–i obie—tów tymczaso-

wych; 

9) do”uszcza się lo—alizac–ę garawy, dla —tó-
rych na—azu–e się maxŁ wyso—o`ć nie wywszą niw 
6,0 m od poziomu terenu do okapu; 

10) do”uszcza się wiaty na samochody oso-

bowe o maxŁ wyso—o`ci nie wywsze– niw 3,5 m; 
11) do”uszcza się obie—ty i urządzenia towa-

rzyszące fun—c–i ”odstawowe– terenu oraz obie—ty 
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1.ZI o podstawowym przeznaczeniu 

”od zieleL izolacy–ną ustala się nastę”u–ące wa-

runki zagospodarowania: 

1) na—azu–e się zieleL o chara—terze izolacyj-

nym u—sztaJtować, na co na–mnie– 50% ”o-

wierzchni terenu; 

2) za—azu–e się w”rowadzania zieleni ograni-

cza–ące– widoczno`ć na s—rzywowaniu dróg do–az-

dowych oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami KDD i KDW; 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci i dodat—o-

wych obie—tów oraz urządzeL infrastru—tury 
techniczne–, w tym ele—troenergety—i wg ustaleL 
o—re`lonych w § 11Ł 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dotŁ zasad ochrony `rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

 

§ 7Ł Ustala się nastę”u–ące zasady:  
1) na—azu–e się ogrzewanie budyn—ów w o”ar-

ciu o niskoemisyjne, wysoko s”rawne urządzenia 
grzewcze; 

2) na—azu–e się od”rowadzenie `cie—ów byto-

wych i komunalnych do wiejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej (do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 

do szczelnych zbiorni—ów wybieralnych), a wód 
opadowych do kanalizacji deszczowej, przy czym 

z dróg i utwardzonych ”ar—ingów ”o ich u”rzed-

nim podczyszczeniu; 

3) na—azu–e się ”rowadzenie gos”odar—i od”a-

dami zgodnie z przepisami szczególnymi za—Jada-

–ąc ich minimalizac–ę i odzys— oraz segregac–ę;  
4) na—azu–e się do”uszczalne ”oziomy haJasu 

zewnętrznego ”rzy–ąć zgodnie z obowiązu–ącymi 
”rze”isami szczególnymi, na terenach MN –a— dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych 

szcząt—ów ro`lin lub zwierząt ”owiadomić nie-

zwJocznie Wo–ewodę O”ols—iego, a –eweli nie –est 
to mowliwe Wó–ta Gminy Kamienni—Ł 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków 

 

§ 8Ł Od—rycie ”rzedmiotów ”rzy”uszczalnie 
zabyt—owych w tra—cie ”rowadzenia robót bu-

dowlanych i ziemnych wymaga:  

1) wstrzymania robót mogących usz—odzić lub 
zniszczyć od—ryty ”rzedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia; 
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3) niezwJocznego ”owiadomienia Opolskiego 

Wo–ewódz—iego Konserwatora źabyt—ów lub Wój-

ta Gminy Kamiennik.  

 

RozdziaJ 4 

Ustalenia dotŁ granic i s”osobów zagos”odaro-

wania terenów lub obiektów ”odlegających ochro-

nie, ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów 
(w tym terenów i obszarów narawonych na niebez-

”ieczeLstwo ”owodzi) 
 

§ 9Ł Ochronie ”odlega ”oJowony w granicach 
”lanu obszar ochrony zasobów wód ”owierzch-

niowych zlewni Nysy KJodz—ie–, stanowiący ob-

szar wyso—ie– ochrony wód ”owierzchniowych,  
w za—resie wyni—a–ącym z ustaleL ”lanu i ”rze”i-

sów szczególnychŁ 
 

RozdziaJ 5 

Ustalenia dotŁ zasad i warunków ”odziaJu nie-

ruchomo`ci 
 

§ 10Ł Ustala się nastę”u–ące zasady i warun—i:  
1) ”odziaJu terenu do—onać zgodnie z rysun-

kiem planu. 

 

RozdziaJ 6 

Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

 

§ 11Ł Ustala się nastę”u–ące zasady: 
1) utrzymu–e się ”odstawowy u—Jad dróg (ulic) 

oparty na: 

a) istnie–ące– drodze gminne– oznaczone– sym-

bolem KDD; 

b) ”ro–e—towane– drodze wewnętrzne– dojaz-

dowej oznaczonej symbolem KDW; 

2) na—azu–e się szero—o`ć drogi wewnętrzne– 
do–azdowe– o—re`loną wg rysun—u ”lanu; 

3) za zgodą źarządcy drogi w liniach rozgrani-

czenia drogi wewnętrzne– do–azdowe– do”uszcza 
się ”rowadzenie sieci i urządzenia infrastru—tury 
technicznej;  

4) do”uszcza się lo—alizac–ę ”rzyJączy do ist-

nie–ących sieci infrastru—tury techniczne– zlo—ali-
zowanych w pasie drogowym drogi gminnej jedy-

nie prostopadle do jezdni; 

5) na—azu–e się uzbro–enie w sieć wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenerge-

tyczną, tele—omuni—acy–ną i docelowo w sieć ga-

zową; 
6) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

do”uszcza się gromadzenie `cie—ów w szczelnych 

zbiornikach wybieralnych; 

7) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę, rozbu-

dowę oraz li—widac–ę istnie–ących sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej;  

8) sieci infrastru—tury techniczne– realizować 
jako podziemne; 

9) do”uszcza się budowę u—Jadu elektroener-

getycznego _N,NN;  
10) do”uszcza się lo—alizac–ę stac–i transforma-

torowych WNłNN i innych obie—tów i urządzeL 
ele—troenergetycznych ”rzy zachowaniu wJa`ci-

wych warun—ów technicznych i wymogów ”rawa 
energetycznego; 

11) do”uszcza się wy—orzystanie linii sieci elek-

troenergetycznych i linii sieci telekomunikacyjnych 

dla potrzeb sieci telekomunikacyjnych i interneto-

wej. 

 

RozdziaJ 7  
Ustalenia dotŁ s”osobów i terminów tymcza-

sowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytko-

wania terenów 

 

§ 12Ł Ustala się nastę”u–ące warun—i:  
1) do czasu realizac–i ustaleL mie–scowego ”la-

nu, tereny przewidziane do nowego przeznaczenia 

mogą być uwyt—owane w s”osób dotychczasowy; 
”od warun—iem ich udostę”nienia dla wy—onania 
uzbro–enia w za—resie wyni—a–ącym z ustaleL miej-

scowego planu; 

2) w”rowadza się za—az realizac–i obie—tów —u-

baturowych —olidu–ących z docelowym zagos”oda-

rowaniem terenu; 

3) za—azu–e się budowy obie—tów tymczaso-

wych.  

 

ŚziaJ III 
Prze”isy koLcowe 

 

§ 13Ł Ustala się nastę”u–ące staw—i ”rocen-

towe stanowiące ”odstawę do o—re`lania o”Jaty, 
o —tóre– mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy:  

- dla wszyst—ich terenów w granicach ”lanu 
ustala się staw—ę w wyso—o`ci 30 %Ł 

 

§ 14Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy Kamiennik. 

 

§ 15Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego i wchodzi  
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od ogJoszeniaŁ 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Aleksander SJonina 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XXXVII/195/09 
Rady Gminy w Kamienniku 
z dnia 28 grudnia 2009 r. 
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źaJączni— nr 2 

 do uchwaJy Nr XXXVII/195/09 

 Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, zapisanych 

w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego wsi KarJowice Wiel—ie, inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finanso-

wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-

nych 

 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 w związ—u z artŁ 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 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. 167 

ust. 2 pkt 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 

zm.), Rada Gminy Kamiennik rozstrzyga, co nastę-
puje: 

1. Na terenie ob–ętym mie–scowym ”lanem za-

gospodarowania przestrzennego wsi KarJowice 
Wielkie, nie ”rzewidu–e się realizac–i inwestyc–i  
z za—resu infrastru—tury techniczne– i dróg, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy. 

2. W związ—u z bra—iem zadaL wJasnych gminy 
na terenie ob–ętym ”lanem odstę”u–e się od roz-

strzygnięcia o s”osobie ich realizac–i i zasadach ich 
finansowania. 

 

źaJączni— nr 3 

 do uchwaJy Nr XXXVII/195/09 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o roz”atrzeniu uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi KarJowice Wielkie 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 i w związ—u 
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu 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), Rada Gmi-

ny Kamienni—, rozstrzyga, co nastę”u–e:  
 

Biorąc ”od uwagę stanowis—o Wó–ta o nie-

zgJoszeniu uwag do ”ro–e—tu ”lanu wyJowonego 
do ”ublicznego wglądu, nie rozstrzyga się o s”o-

sobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAIA NR XXXVł348ł09 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

 z dnia 29 czerwca 2009 r. 

  
w s”rawie zmiany uchwaJy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ 
zm.), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co nastę-
puje: 

 

§ 1Ł W uchwale Nr XXXł279ł09 z dnia 26 
stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi Krasie–ów 
do—onu–e się s”rostowania oczywistych ”omyJe—: 

1) w § 33 ustŁ 1 uchwaJy oznaczenia ｭ1ŚL-L 

do 3DL-Lｬ zastę”u–e się oznaczeniami ｭ1KŚ-L do 

3KD-Lｬ; 

2) w zaJączni—u nr 1 do uchwaJy oznaczenie 
ｭ2Uｬ wystę”u–ące ”omiędzy terenami 14 MN  
a 15 MN przy ulŁ Brzeziny zastę”u–e się oznacze-

niem ｭ6UｬŁ 
 

§ 2Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Ozimka. 

 

§ 3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzę-
dowym Wo–ewództwa O”ols—iegoŁ 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 Joachim Wiesbach 
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