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c) projekt graficzny reklamy z uwzględnieniem 
ksztaJtu, kolorystyki, tre`ci, wymiarów reklamy 
oraz rodzaju no`nika reklamy.  

 

§ 5. KsztaJt, kolor i s”osób wykonania reklamy 
”owinna być zharmonizowana z otoczeniem, nie 
osz”ecać budynku lub innego obiektu i nie zagra-

wać bez”ieczeLstwu ludzi i mienia. 

 

§ 6.1. WJa`ciciel terenu lub obiektu komunal-

nego zobowiązany jest do zawarcia ”isemnej 
umowy z wJa`cicielem reklamy.  

2. Umowy mogą być zawierane na czas okre-

`lony do lat 3.  
3. W ”rzy”adku ubiegania się wielu osób  

o umieszczenie reklamy w tym samym miejscu 

wJa`ciciel ogJasza ”rzetarg.  
 

§ 7.1. Ustala się o”Jatę roczną za umieszcza-

nie reklamy na obiektach lub terenach będących 
wJasno`cią Gminy Izbicko w nastę”ującej wyso-

ko`ci:  
a) na budynkach i ogrodzeniach ｦ 100 zJ za 

kawdy roz”oczęty 1 m2 powierzchni reklamy, 

b) reklama trwale związana z gruntem ｦ 50 zJ 
za kawdy roz”oczęty 1 m2 powierzchni reklamy.  

2. O”Jata za umieszczanie reklamy ruchomej, 
wystawianej na czas okre`lony w wysoko`ci  
25 zJ za kawdy roz”oczęty 1 m2 powierzchni re-

klamy, uiszczana jest w stosunku miesięcznym.  
3. Stawki o”Jat ”odlegają o”odatkowaniu ”o-

datkiem od towarów i usJug (VAT).  
4. Stawki o”Jat za umieszczenie reklamy ule-

gają corocznie zmianie w sto”niu od”owiadają-
cym `redniorocznemu wskaunikowi cen towarów 
i usJug konsum”cyjnych o”ublikowanego w Moni-

torze Polskim z 21 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 65 

”rzez Prezesa GJównego Urzędu Statystycznego.  

5. źmiana stawki wchodzi w wycie z dniem  
1 stycznia kawdego roku kalendarzowego.  

 

§ 8. W przypadku umieszczenia reklamy na 

elewacji budynku z jednoczesnym remontem ele-

wacji, wysoko`ć o”Jaty ustalana jest w drodze 
negocjacji. 

 

§ 9. Obowiązek uiszczania o”Jat nie dotyczy:  
1) tablic informacyjnych, szyldów, których 

umieszczenie nakazane jest przepisami ustaw; 

2) reklamy ”odlegającej o”Jacie za zajęcie ”asa 
drogowego; 

3) afiszów i ”lakatów umieszczanych na sJu-

”ach ogJoszeniowych.  
 

§ 10. WJa`ciciele reklamy ”o rozwiązaniu 
umowy mają obowiązek usunąć reklamę oraz 
do”rowadzić obiekt lub teren do stanu ”ierwot-

nego. 

 

§ 11. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy Izbicko. 

 

§ 12. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
14 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiego. 
 

Przewodniczący 

Rady Gminy Izbicko 

Henryk Zettelmann 

 

 

*ł Wojewoda Opolski wydaJ rozstrzygnięcie nadzor-

cze Nr NK.III-KK-0911-1-4/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. 

stwierdzające niewawno`ć czę`ci niniejszej uchwaJy ｦ 

opublikowane pod poz. 259. 
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UCHWAIA NR XXXVIIłń89/09 

 RADY GMINY KAMIENNIK 

 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik  

 w czę`ci dotyczącej wsi Goworowice  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 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; 
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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) 

w związku z art. 20 ust. 1 oraz art. 29 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), po stwierdzeniu 

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

 

§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

miennik w czę`ci dotyczącej wsi Goworowice  
w granicach okre`lonych na rysunkach zmiany 
planu. 

 

§ 2. źmiana miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego Gminy Kamiennik w czę`ci 
dotyczącej wsi Goworowice, skJada się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawar-

tych w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1 : 1000, stanowiącego zaJączniki nr 1 do niniej-

szej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadach ich finansowania stanowiącego zaJącz-

nik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcia o roz”atrzeniu uwag stano-

wiącego zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy. 
 

Czę`ć I 
Przepisy ogólne 

 

§ 3. W miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
”rzestrzennego Gminy Kamiennik w czę`ci doty-

czącej wsi Goworowice w”rowadza się zmiany 
nastę”ujące: 

1) zmienia się ”rzeznaczenie dziaJki nr 154/1 
(teren oznaczony symbolami MM, Tz, R) z zabu-

dowy mieszkaniowej mieszanej, terenu uwytków 
rolnych oraz terenu Jąk i ”astwisk, na dziaJkę 
rolną oznaczoną symbolem RM-1 (teren istniejącej 
zabudowy zagrodowej); 

2) zmienia się ”rzebieg granicy terenu zabu-

dowy mieszkaniowej mieszanej, oznaczonego 

symbolem MM, ”o”rzez wyJączenie z niego czę`ć 
dziaJki nr ewid. 154/1; 

3) zmienia się ”rzebieg granicy terenu Jąk i ”a-

stwisk, oznaczonego symbolem Tz, poprzez wy-

Jączenie z niego czę`ć dziaJki nr ewid. 154/1; 
4)zmienia się ”rzebieg granicy terenu uwytków 

rolnych, oznaczonego symbolem R, poprzez wy-

Jączenie z niego czę`ć dziaJki nr ewid. 154/1. 

§ 4.1. 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) stawek ”rocentowych stanowiących ”odsta-

wę do okre`lania o”Jaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

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

1) zasad ochrony i ksztaJtowania ochrony `ro-

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

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
3) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultu-

ry; 

4) zasad obsJugi w zakresie komunikacji dro-

gowej; 

5) zasad obsJugi w zakresie infrastruktury 
technicznej; 

6) zadaL dla realizacji celów ”ublicznych. 
3. 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 ”lanie 
nie okre`lono obszarów (i ich granic) ”odlegają-
cych scaleniu i ”odziaJowi ”rzez gminę, zgodnie  
z ustawą o gos”odarce nieruchomo`ciami.  

 

§ 5.1. 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. 

2. PozostaJe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

Czę`ć II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

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

dowy oraz zagospodarowania terenu. 

Dla terenu oznaczonego symbolem RM-1  

o podstawowym ”rzeznaczeniu ”od zabudowę 
zagrodową ustala się nastę”ujące warunki zabu-
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dowy i zagospodarowania oraz parametry i stan-

dardy ksztaJtowania zabudowy: 
1) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie 

czynną - min. 50%, a ”owierzchnię zabudowy ｦ 

max. 40%; 

2) nakazuje się dla nowej zabudowy mieszkal-

nej: 

a) wysoko`ć budynków ogranicza się do  
1 kondygnacji z ”oddaszem uwytkowym,  

b) wysoko`ć budynków od ”oziomu terenu do 
okapu max. 4,50 m, a do kalenicy max. 9,50 m, 

c) szeroko`ć frontu budynków 10,0 ÷ 14 m 
(z dopuszczeniem trzech szczytów), 

d) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachy-

leniu 35-45o, ”okryte dachówką ceramiczną lub 
materiaJami dachówko”odobnymi;  

3) do”uszcza się w”rowadzenie funkcji usJug 
”odstawowych handlu i bytowych rzemiosJa  
w budynku mieszkalnym o powierzchni do 30% 

”owierzchni caJkowitej budynku lub ”rzeznacze-

nie na cele usJugowe budynków gos”odarczych; 
4) do”uszcza się rozbudowę, zmianę s”osobu 

uwytkowania istniejących budynków w caJo`ci 
albo czę`ci lub ich rozbiórkę w caJo`ci lub czę`ci; 

5) dopuszcza się realizację obiektów gos”o-

darczych parterowych; 

6) nakazuje się aby budynki gos”odarcze, in-

wentarskie i skJadowe nie byJy wywsze od budyn-

ku mieszkalnego oraz aby budynki te, za wyjąt-

kiem wiat na maszyny rolnicze, architektonicznie 

nawiązywaJy do budynku mieszkalnego w zakre-

sie geometrii dachu, materiaJów wykoLczenia 
zewnętrznego;  

7) nakazuje się aby maksymalna wysoko`ć 
budynków gos”odarczych ”eJniących funkcję 
garawu wynosiJa 6,00 m od ”oziomu terenu do 
okapu; 

8) do”uszcza się realizację wolnostojącego 
obiektu usJugowego ”arterowego o geometrii 
dachu analogicznej jak budynek mieszkalny; 

9) architektura ”rojektowanych budynków 
winna nawiązywać do miejscowego stylu bu-

downictwa;  

10) do”uszcza się ”rzebudowę lub realizację 
obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej. 

Czę`ć III 
Ochrona warto`ci kulturowych 

 

§ 7. Odkrycie ”rzedmiotów ”rzy”uszczalnie 
zabytkowych w trakcie ”rowadzenia robót bu-

dowlanych 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 Wój-

ta Gminy Kamiennik.  

 

Czę`ć IV 

OpJaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
 

§ 8. Ustala się nastę”ujące stawki ”rocentowe 
stanowiące ”odstawę do okre`lania o”Jaty,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

- dla terenów objętych zmianą ”lanu ustala się 
stawkę w wysoko`ci 10 %. 

 

Czę`ć V 

Przepisy koLcowe 

 

§ 9. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kamiennik w czę`ci dotyczącej wsi Gowo-

rowice uchwalonego uchwaJą Nr XXX/170/04 
Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. 

w czę`ci objętej niniejszą zmianą ”lanu. 
 

§ 10. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy Kamiennik. 

 

§ 11. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od ogJoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Aleksander SJonina 
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źaJącznik nr 2 

 do uchwaJy Nr XXXVII/189/09 

  Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Kamiennik w 

czę`ci dotyczącej wsi Goworowice, inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

 

Na ”odstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 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 objętym zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kamiennik w czę`ci dotyczącej wsi Goworowice, 
nie ”rzewiduje się realizacji  inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej i dróg, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy. 

2. W związku z brakiem zadaL wJasnych gmi-

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

dach ich finansowania. 

 

 

źaJącznik nr 3  
do uchwaJy Nr XXXVII/189/09 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Kamiennik w czę`ci 
dotyczącej wsi Goworowice 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 i w związku 
z art. 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), 

Rada Gminy Kamiennik, rozstrzyga, co nastę”uje:  
 

Biorąc ”od uwagę stanowisko Wójta o nie-

zgJoszeniu uwag do ”rojektu zmiany ”lanu wyJo-

wonego do ”ublicznego wglądu, nie rozstrzyga się  
o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAIA NR XXXVIIłń90/09 

 RADY GMINY KAMIENNIK 

 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik  

w czę`ci dotyczącej wsi Szklary 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 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. 327) w związku z art. 20 
ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(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), po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL  


