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§ 3Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy. 

 

§ 4Ł1Ł UchwaJa ”odlega o”ublikowaniu w Śzien-

niku Urzędowym Województwa O”olskiego i wcho-

dzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od o”ublikowaniaŁ 

2Ł Prze”isy uchwaJy mają zastosowanie do wy-

nagrodzeL nalewnych od dnia 1 wrze`nia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 
Rady Gminy  

MichaJ Szumega 
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UCHWAIA NR IXł87ł2Ńń1 

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

  
w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego soJectwa vyrowa  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku  

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 

1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 

146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz  

artŁ 20 w związku z artŁ 27 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717,  

z 2004 roku Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  

z 2005 roku Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 

z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  

z 2008 roku Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413,  

z 2010 roku Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,  

Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 

871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043,  

z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz w związku  
z uchwaJą Rady Miejskiej w ździeszowicach  
nr XLVII/363/10 z dnia 30 marca 2010, w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego soJectwa 
vyrowa, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze zmianą stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego Gminy ździeszowice, ”rzyjętego 
uchwaJą IXł61ł07 z dnia 19 czerwca 2007 roku, 
Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co na-

stę”uje:  

ŚźIAI I 
USTALśNIA OGÓLNś 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego soJectwa vyrowaŁ 

2Ł Granicą o”racowania zmiany miejscowego 

”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego soJectwa 
vyrowa objęte są tereny, zgodnie z zaJącznikiem 
graficznym nr 1. 

3Ł Integralną czę`cią zmiany miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik graficzny nr 1 - rysunek planu ｦ ska-

la 1:1000 (obejmujący dziaJki nr 161ł1, 307ł1); 
2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie 

rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 

 

§ 2Ł1Ł Ilekroć w dalszych ”rze”isach uchwaJy 
jest mowa o: 

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy 
”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwaJy; 

2) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozu-

mieć aktualne przepisy ustaw wraz aktami wyko-

nawczymi, a takwe ratyfikowane umowy międzyna-

rodowe, ”rawodawstwo organizacji i organów mię-
dzynarodowych, których Rzecz”os”olita Polska jest 
czJonkiem oraz ”rawo Unii śuro”ejskiej obowiązują-
ce w regulowanej dziedzinie; 

3) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć 
graficzny za”is ”lanu, będący zaJącznikami gra-

ficznymi, o których mowa w § 1 ustŁ 2; 
4) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar 

ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem literowym i liczbowym; 
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5) przeznaczeniu podstawowym terenu - nale-

wy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie wyznaczone 
do lokalizacji w danym terenie; 

6) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym terenu - nale-

wy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie inne niw ”od-

stawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym 

terenie ”rzy s”eJnieniu dodatkowych warunków; 
7) usJugach - nalewy ”rzez to rozumieć funkcje 

terenów i obiektów realizowanych caJkowicie lub  
z ”rzewagą funduszy nie”ublicznych w dziedzinach: 
handlu, gastronomii, turystyki, rzemiosJa, szkolnic-

twa, zdrowia, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, 

obsJugi komunikacji na”rawy i obsJugi ”ojazdów 
mechanicznych (z wykluczeniem stacji paliw), insty-

tucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib 

stowarzyszeL, związków, izb zawodowych i go-

spodarczych, jednostek projektowych i consultin-

gowych, instytucji gos”odarczych, `rodków maso-

wej komunikacji i Jączno`ci oraz innych, których 
”owywsze gru”y nie dotyczą bez”o`rednio lub ”o-

`rednio, a mają charakter usJugi i obsJugi; 
8) usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć usJugi niezaliczane do rodzajów ”rzedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko lub ”rzedsięwzięć mogących ”otencjal-

nie znacząco oddziaJywać na `rodowisko; 
9) wskauniku zabudowy dziaJki ｦ nalewy ”rzez 

to rozumieć ”rocent ”owierzchni dziaJki zabudo-

wany przez budynki; 

10) wskauniku intensywno`ci zabudowy - na-

lewy ”rzez to rozumieć stosunek ”owierzchni caJ-
kowitej kondygnacji nadziemnych budynków zlo-

kalizowanych w obrębie dziaJki do ”owierzchni tej 
dziaJkiŁ 

 

§ 3Ł1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku 

”lanu są: 

1) granica obszaru objętego ”lanem miejscowym; 
2) linie rozgraniczające tereny o równych s”o-

sobach uwytkowania; 
3) oznaczenia ”rzeznaczenia terenów, zawiera-

jące symbole literowe i numery, wyrówniające je 
s”o`ród innych terenów; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2Ł PozostaJe oznaczenia nie wymienione w ustŁ 1 

są informacyjne lub sugerujące okre`lone rozwiąza-

nia przestrzenne i regulacyjne. 

 

§ 4Ł1Ł W ”lanie nie wystę”ują: 
1) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów górniczych oraz zagrowonych osuwaniem się 
mas ziemnych ze względu na brak wystę”owania 
takich terenów; 

2) s”osoby i terminów tymczasowego zagos”o-

darowania, urządzenia i uwytkowania terenów, inne 
niw wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

ŚźIAI II 
USTALENIA SźCźśGÓIOWś  
 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania tere-

nów 

 

§ 5Ł1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

1MU ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-

dowy mieszkaniowo - usJugowej; 
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego 

do”uszcza się lokalizację budynków mieszkal-

nych, mieszkalno-usJugowych oraz usJugowych; 
3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) zabudowa garawowa i gos”odarcza, 
b) zieleL urządzona, tereny s”ortu i rekreacji, 
c) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne ”rywatne, ”arkingi, infrastruktura tech-

niczna, obiekty gos”odarcze i garawowe, 
d) zieleL urządzona; 
4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwyt-

kowe, lecz nie więcej niw 8 m do oka”u dachu, 
b) ustala się maksymalny wskaunik zabudowy 

dziaJki: 60%, 
c) ustala się maksymalny wskaunik intensyw-

no`ci zabudowy: 0,8, 
d) ustala się minimalny wskaunik ”owierzchni 

biologicznie czynnej dziaJki: 20%; 
5) ustala się jako obowiązujące stosowanie ”o-

Jaci dachowych od 30° do 60°, w ukJadzie syme-

trycznym, do”uszcza się dachy wielos”adowe  
i mansardowe, w ”arterowej zabudowie garawowej  
i gos”odarczej do”uszcza się dachy ”Jaskie i jedno-

spadowe; 

6) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZU 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ tereny zieleni 

urządzonej; 
2) do”uszcza się nastę”ujące ”rzeznaczenie 

uzu”eJniające ”od warunkiem niekolidowania  
z gazociągiem wysokiego ci`nienia oraz liniami 
elektroenergetycznymi znajdującymi się na terenie 
oraz zachowania odlegJo`ci od gazociągów i linii 
elektroenergetycznych zgodnie z przepisami od-

rębnymi: 
a) tereny sportu i rekreacji, 

b) zabudowa usJugowa i mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 

c) urządzenia towarzyszące w tym: infrastruk-

tura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, ”arkingi, 

infrastruktura techniczna; 
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3) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu dla przeznacze-

nia uzu”eJniającego: 
a) wysoko`ć zabudowy nie mowe ”rzekroczyć  

3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwyt-

kowe, lecz nie więcej niw 8 m do oka”u dachu, 
b) ustala się maksymalny wskaunik zabudowy 

dziaJki: 40%, 
c) ustala się maksymalny wskaunik intensyw-

no`ci zabudowy: 0,6, 
d) ustala się minimalny wskaunik ”owierzchni 

biologicznie czynnej terenu: 60%. 

 

RozdziaJ 2 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-

nego 

 

§ 6Ł1Ł KsztaJtowanie zabudowy musi uwzględ-

niać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, for-

mę detal architektoniczny i materiaJy charaktery-

styczne dla regionalnego budownictwa. 

2Ł Śo”uszcza się dokonywania nowych ”o-

dziaJów geodezyjnych ”od warunkiem za”ewnie-

nia dostę”u do drogi ”ublicznej dla ”odzielonych 
nieruchomo`ci oraz s”eJnienia warunków jakim 
”owinny od”owiadać budynki i ich usytuowanie. 

3Ł Poza wyznaczoną na rysunku ”lanu nie-

”rzekraczalną linią zabudowy, w tym na granicy 
dziaJki, do”uszcza się lokalizacji ”ojedynczych 
obiektów maJej architektury i infrastrukturyŁ 

4Ł W obszarze o”racowania ”lanu obowiązuje 
za”ewnienie warunków umowliwiających ”rowa-

dzenie akcji ratowniczych ”rzeciw”owarowych, 
”o”rzez za”ewnienie zao”atrzenia wodę do celów 
”rzeciw”owarowych dróg ”rzeciw”owarowych, zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5Ł Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu. 

 

RozdziaJ 3 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych 

 

§ 7Ł1. Jako tereny przestrzeni publicznej usta-

la się tereny dróg ”ublicznych w liniach rozgrani-

czającychŁ 
2Ł W zakresie lokalizowania no`ników rekla-

mowych ustala się: 
1) zakaz lokalizowania no`ników reklamowych 

w liniach rozgraniczających dróg i ”laców za wy-

jątkiem tablic informacji turystycznej; 
2) na terenach ”oza liniami rozgraniczającymi 

dróg i ”laców do”uszcza się lokalizowanie wolno-

stojących no`ników reklamowych oraz szyldów  
i reklam na elewacjach budynków, związanych z dzia-
Jalno`cią ”rowadzoną na terenie, o ”owierzchni 
tablicy nie większej niw 6 m2. 

3Ł WzdJuw linii rozgraniczających dróg ”ublicz-

nych do”uszcza się lokalizację ogrodzenia ”rzy 
zachowaniu nastę”ujących warunków: 

1) odcinki ciągów ogrodzeL ”omiędzy skrzywo-

waniami wzdJuw dróg ”ublicznych winny się charak-

teryzować jednakową wysoko`cią lub wzajemnie 
dostosowanymi wysoko`ciami ogrodzeL ”oszcze-

gólnych ”osesji; 
2) maksymalna wysoko`ć ogrodzenia nie ”o-

winna przekraczać wysoko`ci 2,1 mŁ 
 

RozdziaJ 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu ukJadu komunikacyjnego 

 

§ 8Ł1Ł ObsJuga komunikacyjna terenów obję-
tych ”lanem odbywa się z istniejących terenów 
dróg ”ublicznych bez”o`rednio ”rzylegJych do 
granic opracowania planu. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDD 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren posze-

rzenia drogi publicznej klasy dojazdowej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni oraz in-

frastruktury technicznej; 

3) ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeLŁ 
3Ł Ustala się nastę”ującą minimalną liczbę miejsc 

postojowych: 

1) lokale mieszkalne - 2 miejsce postojowe na  

1 mieszkanie; 

2) restauracje, kawiarnie - 1 miejsce postojo-

we na 20 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 
 

RozdziaJ 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu infrastruktury technicznej 

 

§ 9Ł1Ł Ustala się ogólne zasady uzbrojenia te-

renu w infrastrukturę techniczną: 
1) Śocelowo ”rzyjmuje się zasadę, iw wszystkie 

liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz  

z towarzyszącymi urządzeniami, ”oza ”rzyJączami 
do ”oszczególnych obiektów mogą ”rzebiegać  
w liniach rozgraniczających dróg i ulic, w uzgodnie-

niu z zarządcami dróg, do”uszcza się ”rze”rowa-

dzenie sieci ”oza ukJadem ulic ”od warunkiem za-

chowania ustaleL ”rze”isów odrębnych obowiązu-

jących ”rzy projektowaniu sieci. 

2) Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 

zao”atrzenia w cie”Jo, wodę, gaz, energię elek-

tryczną, sieć telekomunikacyjną, od”rowadzania 
`cieków oraz lokalizacji urządzeL technicznych na 
terenie objętym ”lanem wymagają uzyskania wa-

runków technicznych od wJa`ciwych administrato-

rów sieciŁ 
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2Ł W zakresie zao”atrzenia w wodę ustala się: 
1) doprowadzenie wody z wiejskiej sieci wo-

dociągowej; 
2) warunki do”rowadzenia wody nalewy uzgod-

nić z zarządcą sieciŁ 
3Ł W zakresie od”rowadzenia `cieków ustala się: 
1) docelowo od”rowadzenie `cieków do gminnej 

sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgodnionych  

z zarządcą sieci; 
2) do czasu realizacji sieci od”rowadzającej `cie-

ki do systemu kanalizacji sanitarnej do”uszcza się 
gromadzenie `cieków w indywidualnych, szczel-

nych, atestowanych, bezod”Jywowych zbiornikach, 
zlokalizowanych na terenach wJasnych inwestorów, 
z systematycznym wywozem `cieków do ”unktu 
zlewnego gminnej oczyszczalni `cieków, na warun-

kach uzgodnionych z zarządcą oczyszczalni lub 
stosowanie oczyszczalni przydomowych. 

4Ł W zakresie od”rowadzenia wód o”adowych 
ustala się: 

1) w ”rojektowaniu zainwestowania nalewy 
uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne  
i za”ewnić im ”rawidJowe uwytkowanie; 

2) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej 

inwestor zobowiązany jest do jej na”rawy na 
koszt wJasny, ”od nadzorem u”rawnionego s”e-

cjalisty; 

3) tereny, na których mowe doj`ć do zanie-

czyszczenia substancjami szkodliwymi dla `rodo-

wiska nalewy utwardzić i skanalizować a substan-

cje szkodliwe zneutralizować na terenie wJasnym; 
4) miejsce i s”osób od”rowadzenia wód o”a-

dowych nalewy uzgodnić z wJa`ciwymi organamiŁ 
5Ł W zakresie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną ustala się: 
1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej sieci 

niskiego i `redniego na”ięcia, lub w przypadku 

znacznego za”otrzebowania na moc i energię elek-

tryczną z nowych stacji transformatorowych; 
2) na caJym obszarze o”racowania do”uszcza 

się budowę linii elektroenergetycznych na”owietrz-
nych i kablowych na dziaJkach inwestorów, oraz 
lokalizowanie stacji transformatorowych wraz z dro-

gami dojazdowymi; 

3) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem 
za”otrzebowania w energię elektryczną nalewy 
realizować na ”odstawie indywidualnych umów  
z dysponentem sieci, zawieranych na wniosek 

zainteresowanych inwestorów; 
4) do istniejących oraz nowo”rojektowanych 

urządzeL elektroenergetycznych nalewy za”ewnić 
mowliwo`ć dojazdu oraz swobodnego dostę”u dla 
ich zarządcy w celu s”rawowania nadzoru tech-

nicznego, remontu lub przebudowy; 

5) ”rzyJącza nalewy wykonać zgodnie z technicz-

nymi warunkami podanymi przez dysponenta sieci; 

6) ustala się strefę ograniczonego uwytkowania 
od istniejącej elektroenergetycznej linii na”o-

wietrznej 110 kV, obejmującą tereny zlokalizo-

wane bez”o`rednio ”od linią oraz ”asy terenu  
o szeroko`ci 15 m od rzutu skrajnego przewodu 

linii o obu jej stronach, w której obowiązują ogra-

niczenia wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
7) dla elektroenergetycznej linii o na”ięciu 220 kV 

relacji Kędzierzyn - Groszowice wyznacza się ”as 
technologiczny o szeroko`ci 50 m (po 25 m od 

osi linii w obu kierunkach); 

8) dla terenów w ”asie technologicznym, o któ-
rych mowa w pkt 7, obowiązuje: 

a) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i in-

nych, ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi; w in-

dywidualnych ”rzy”adkach odstę”stwa od tej zasa-

dy mowe udzielić wJa`ciciel linii, na warunkach ”rzez 
siebie okre`lonych, 

b) uzgadnianie lokalizacji wszelkich obiektów  
z wJa`cicielem linii, 

c) zakaz sadzenia ro`linno`ci wysokiej ”od li-
nia i w odlegJo`ci do 10 m od rzutu poziomego 

skrajnego przewodu. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) do”uszcza się budowę sieci gazowej na 
ww. obszarze, w o”arciu o obowiązujące Prawo 
śnergetyczne, jeweli istnieją techniczne i ekono-

miczne warunki dostarczania paliwa gazowego, 

zgodnie z o”racowanym ”rzez ”rzedsiębiorstwo 

energetyczne planem rozwoju; 

2) realizacja sieci gazowej mowliwa jest ”o 
stwierdzeniu o”Jacalno`ci inwestowania oraz wy-

maga uzyskania od dostawcy gazu uzyskania wa-

runków technicznych i s”eJnienia ”rze”isów odręb-

nych; 

3) od osi gazociągu nalewy zachować odlegJo-

`ci ”odstawowe od obiektów terenowych zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
7Ł Śla sieci gazowej wysokiego ci`nienia (CN 6,3 

M”a), o `rednicy nominalnej ŚN 400 relacji ździe-

szowice - WrocJaw, wyznacza się strefę ochronną  
o szeroko`ci 40 m (po 20 m od osi linii w obu kie-

runkach), na której obowiązuje: 
1) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy; 

2) obowiązek za”ewnienia dojazdu do sieci in-

frastruktury technicznej oraz swobodnego prze-

mieszczania się wzdJuw gazociągu; 
3) do”uszcza się lokalizację sieci ”odziemnego 

uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warun-

kach okre`lonych ”rzez o”eratora gazociągu; 
4) zakaz sadzenia drzew i krzewów w ”asie  

4 m (po 2 m od osi gazociągu ｦ zagospodarowa-

nie terenu zielenią niską; 
5) zakaz ”rowadzenie dziaJalno`ci mogącej za-

grozić trwaJo`ci gazociągu ”odczas eks”loatacjiŁ 
8Ł W zakresie zao”atrzenia w energię cie”lną 

do”uszcza się ogrzewanie budynków z indywidu-

alnych kotJowni na terenach wJasnych inwesto-

rów, ”od warunkiem stosowania ”aliw ekologicz-

nych oraz urządzeL technicznych o wysokiej 

s”rawno`ci i niskim sto”niu emisji zanieczyszczeL 
`rodowiskaŁ 
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9Ł W zakresie zao”atrzenia w sieć telekomunika-

cyjną ustala się rozbudowę linii kablowych teleko-

munikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie 
zobowiązującymi ”rze”isami o lokalizacji sieci. 

10. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów: 
1) ustala się obowiązek gromadzenia staJych od-

”adów komunalnych do szczelnych ”ojemników 
kontenerów zlokalizowanych ”rzy ”osesjach, ”rzy 
za”ewnieniu ich systematycznego wywozu na skJa-

dowisko od”adów komunalnych; 

2) od”ady sektora gos”odarczego mają być 
gromadzone i transportowane zgodnie z uwarun-

kowaniami techniczno - ”rawnymi okre`lonymi  
w ”rze”isach odrębnych do najbliwszych wJa`ci-

wych dla danego rodzaju od”adów instalacji odzy-

sku i unieszkodliwiania przez uprawnione firmy dzia-

Jające w tym zakresieŁ 
 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej 

 

§ 10Ł1. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziem-

nych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nierucho-

me i nawarstwienia kulturowe ”odlegają ochronie 
”rawnej, i wymagają zgJoszenia do Wojewódzkiego 
Konserwatora źabytków lub administracji lokalnej, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

2. Poza terenem opracowania, w jego bezpo-

`redniej blisko`ci, znajdują się stanowiska archeolo-

giczne nr 20, 21, 22. Prace budowlane prowadzone 

w bez”o`redniej blisko`ci istniejących stanowisk 
archeologicznych nalewy ”rowadzić ”od nadzorem 
archeologicznym zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

RozdziaJ 7 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody oraz spo-

soby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”od-

legających ochronie na ”odstawie odrębnych ”rze-

”isów 

 

§ 11Ł1Ł CaJy obszar objęty ”lanem znajduje się 
na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego ｭGóra 
_więtej Annyｬ na którym, obowiązują ogranicze-

nia wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 
2Ł Na caJym terenie o”racowania ochronie ”od-

lega obszar GJównego źbiornika Wód Podziemnych 
nr 335 ｭKra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ o statusie 
najwywszej ochrony ”o”rzez u”orządkowanie go-

s”odarki `ciekowejŁ 
3Ł Okre`la się do”uszczalne ”oziomy haJasu dla 

terenów oznaczonych symbolem MU obowiązują 
standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszka-

niowo - usJugowej, okre l̀one ”rze”isami odrębnymiŁ 

RozdziaJ 8 

źasady i warunki scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci 
 

§ 12Ł1Ł Ustala się minimalne szeroko`ci frontu 
dziaJki budowlanej 20 mŁ 

2Ł Ustala się minimalne ”owierzchnie nowo 
wydzielanych dziaJek budowlanych w zabudowie: 

1) wolnostojącej: 1000 m2; 

2) bliuniaczej: 600 m2. 

3Ł Śo”uszcza się mniejsze ”owierzchnie wy-

dzielanych dziaJek, niw wymienione ”owywej, wy-

tyczane na cele infrastruktury technicznej, komu-

nikacyjnej, pod cele publiczne, i w przypadku 

regulacji sytuacji prawno ｦ wJasno`ciowej nieru-

chomo`ci oraz ”o”rawę funkcjonowania nieru-

chomo`ciŁ 
 

RozdziaJ 9 

O”Jata z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym 

 

§ 13Ł Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-

s”odarowaniu ”rzestrzennym dla terenów ”rze-

znaczonych do zagos”odarowania ustala się 
stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - 15%. 

 

ŚźIAI III 
USTALśNIA KOKCOWś 

 

§ 14Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza 
się Burmistrzowi ździeszowicŁ 

 

§ 15Ł Niniejsza uchwaJa wchodzi w wycie ”o 
u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ 

 

 Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

Monika Wąsik-Kudla 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr IXł87ł2011 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr IXł87ł2011 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr IXł87ł2011 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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UCHWAIA NR VIIł79ł2Ń11 

RAŚY GMINY źĘBOWICś 

 

 z dnia 14 czerwca 2011 r. 

  
w s”rawie o”Jat za `wiadczenia udzielane ”rzez ”rzedszkola ”rowadzone ”rzez Gminę źębowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591;  

z ”óunŁ zmŁ w związku z artŁ 6 ustŁ 1 i artŁ 67a 
ust. 1 - 4 ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 roku  
o systemie o`wiaty (ŚzŁ U. z 2004 roku, Nr 256, 

”ozŁ 2572; z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy uchwala, co 

nastę”uje: 
 

§ 1Ł _wiadczenia udzielane ”rzez ”rzedszkola 
”rowadzone ”rzez Gminę źębowice: nauczanie, 
wychowanie i o”ieka realizowane są bez”Jatnie 
przez 5 godzin dziennie, czyli od godz. 8.00 do 

godz. 13.00. 

 

§ 2Ł1Ł _wiadczenia udzielane ”rzez ”rzedszkola 
w czasie ”rzekraczającym 5 godzin dziennie obej-

mują zajęcia o”iekuLczo - wychowawcze wspiera-

jące ”rawidJowy rozwój dziecka:  

1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie 
jego samodzielnych, indywidualnych zabaw w sali 

oraz na wolnym powietrzu na terenie przedszkolne-

go placu zabaw; 

2) ”rzygotowywanie dzieci do udziaJu w ”rzed-

szkolnych oraz `rodowiskowych konkursach, im-

”rezach artystycznych i okoliczno`ciowych, 
3) zajęcia umowliwiające realizację ”rogramów 

autorskich i innowacji poszerzających ”odstawę 
programową; 

4) gry i zabawy ws”omagające rozwój ”sychofi-
zyczny, zainteresowanie dziecka otaczającym go 
`wiatem oraz umowliwiające dziecku wJa`ciwy roz-

wój emocjonalny i s”oJeczny; 
5) gry i zabawy dydaktyczne i badawcze wspo-

magające rozwój umysJowy i rozwijające jego zain-

teresowania; 

6) zajęcia muzyczne, ”lastyczne i teatralne, 
rozwijające uzdolnienia dziecka. 


