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UCHWAIA NR IX/47/11 

RADY GMINY KAMIENNIK 

 

 z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(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 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 

i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 

oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz art. 20 ust. 1  

w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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, Nr 220, poz. 1413 oraz  

z 2010 r. 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) 

oraz uchwaJy Nr XLIII/228/10 Rady Gminy Ka-

miennik z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie 

”rzystą”ienie do s”orządzenia zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Kamiennik, po stwierdzeniu, we nie narusza usta-

leL Studium uwarunkowaL i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy Kamiennik, Ra-

da Gminy w Kamienniku uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik 

uchwalonego UchwaJą nr XXX/171/04 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. wraz 

ze zmianą uchwaloną UchwaJą nr X/54/07 z dnia 

20 wrze`nia 2007 r. 

 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego wsi Kamiennik, skJada się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawarte-

go w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1:1000, stanowiącego zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania sta-

nowiącego zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany planu stanowiącego zaJącznik  

nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
 

ŚźIAI I 

PRZEPISY OGÓLNś 

 

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kamiennik wprowadza się 

nastę”ujące zmiany: 

1) rozszerza się funkcje terenu PSz, UH, UR-19 

poprzez dopuszczenie funkcji usJugowej w tym 

usJugi handlu oraz wprowadzenie nowych ustaleL 

szczegóJowych; 
2) na rysunku planu wprowadza się korektę 

granic terenów Mnp; Psz, UH, UR-19; UA-18 

poprzez dostosowanie ich do granic wJasno`ci; 
3) poprawia się numerację ”unktów wg zasad 

techniki prawodawczej (dotychczasowe punkty 

1.1., 1.2., 1.3., ｱ i odpowiednio ”ozostaJe 

zmienia się odpowiednio na 1), 2), 3),..). 

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleL zmiany planu są wa-

runki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmu-

jące: 
1) zmianę przeznaczenia oraz granic terenów; 
2) dodatkowe szczególne warunki zabudowy i za-

gospodarowania; 

3) dodatkowe zasady obsJugi w zakresie infra-

struktury technicznej; 

4) dodatkowe zadania dla realizacji celów pu-

blicznych; 

5) dodatkowe ustalenia dotyczące warto`ci 
nieruchomo`ciŁ 

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się 

okre`lonych w planie: 

1) lokalnych warunków, zasad i standardów 

ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenów; 
2) zasad obsJugi w zakresie komunikacji drogowej; 

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury; 

4) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultury. 

3. W ustaleniach zmiany planu odstę”uje się 

od ustalenia szczegóJowych zasad i warunków 
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scalenia nieruchomo`ci i ich ponownego ”odziaJu 

na dziaJki gruntu, ”oniewaw w niniejszym planie 

nie okre`lono obszarów (i ich granic) podlegają-
cych scaleniu i ”odziaJowi przez gminę, zgodnie  

z ustawą o gospodarce nieruchomo`ciamiŁ 
 

§ 5.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany planu są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako 

granica obowiązywania ustaleL zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbole okre`lające funkcję terenu. 

2. PozostaJe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

ŚźIAI II 

USTALENIA SźCźśGÓIOWś 

 

§ 6.1. W § 6 w ust. 2 uchwaJy Nr XXX/ 

171/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 

2004 r. w tabeli w miejsce dotychczasowych 

ustaleL szczegóJowych dla terenu Psz, UH, UR-19 

wprowadza się zapis w brzmieniu:  

ｭ1ŁTeren Psz, UH, UR-19 przeznacza się pod 

obiekty i urządzenia magazynowo - skJadowe  

z dopuszczeniem funkcji usJugowej (w tym handlu), 

dla którego ustala się nastę”ujące warunki zabudo-

wy i zagospodarowania oraz parametry i standardy 

ksztaJtowania zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ”rzyjąć 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nakazuje się dla terenu powierzchnię biolo-

gicznie czynną- min 20%; 

3) dopuszcza się budowę nowych budynków 

funkcji podstawowych; 

4) nakazuje się dla nowej zabudowy i istnieją-
cej ”odlegającej rozbudowie: 

a) max. wysoko`ć nie ”rzekraczającą 7 m do kalenicy, 

b) max. wysoko`ć obiektów do okapu (attyki) - 6,0 m, 

c) gJówne dachy budynków ”Jaskie o nachyle-

niu do 10o, 

d) elewacje `cian tynkowane (z dopuszcze-

niem elementów z klinkieru, cegJy, drewna, ka-

mienia, okJadzin metalowych); 

5) dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziem-

nych - do 2; 

6) nakazuje się ”rzyjąć wskaunik intensywno-

`ci zabudowy min. 0,3 max. 0,5; 

7) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych 

na terenie dziaJki wg min. Wskaunika - 0,5 miejsca 

postojowego na 20 m2 powierzchni uwytkowej usJug; 
8) nakazuje się ograniczenie uciąwliwego oddzia-

Jywania dziaJalno`ci usJugowej do granic terenu 

okre`lonego tytuJem prawnym do uwytkowania; 
9) nakazuje się ”owierzchnię terenu nie wyko-

rzystaną pod zabudowę i inne urządzenia, z wyJą-

czeniem terenu pod niezbędną komunikację we-

wnętrzną, zagos”odarować zielenią urządzoną; 
10) dopuszcza się lokalizację obiektów i urzą-

dzeL towarzyszących funkcji podstawowej tere-

nu, obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL urządzoną izolacyjną; 
11) zakazuje się lokalizacji na otwartej prze-

strzeni skJadów na materiaJy sypkie, w s”osób 

”owodujący wtórne pylenie, zanieczyszczenie 

gleby i wód gruntowych; 

12) dopuszcza się istniejące obiekty budowlane  

o zJym stanie technicznym ”rzeznaczyć do likwidacji; 

13) dopuszcza się inwestycje celu publicznego 

z zakresu Jączno`ci publicznej, których lokalizacja 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w przepisach odrębnychŁｬ. 

2. Rozszerza się dotychczasowe ustalenia pla-

nu w zakresie szczególnych warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenów, w ten s”osób, we  

w § 8 uchwaJy Nr XXX/171/04 Rady Gminy Ka-

miennik z dnia 15 grudnia 2004 r. dodaje się  

ust. 13 i 14 w brzmieniu:  

ｭ13ŁTeren objęty planem ”oJowony jest w stre-

fie ochrony ”o`redniej ujęć i uródeJ wody dla mia-

sta WrocJawia zatwierdzonej decyzją Urzędu Wo-

jewódzkiego we WrocJawiu nr RLS.gw.I.053/ 

17/74 z dnia 31.03.1974 r.  

14. W strefie ochronnej ”o`redniej ujęć wody 

nalewy ”rzestrzegać obowiązujących zakazów, 
nakazów i ograniczeL wynikających z ww. decy-

zji i ”rze”isów szczególnychŁｬ. 

3. Rozszerza się dotychczasowe ustalenia pla-

nu w zakresie zasad obsJugi w zakresie infra-

struktury technicznej, w ten s”osób, we w § 10 

uchwaJy Nr XXX/171/04 Rady Gminy Kamiennik  

z dnia 15 grudnia 2004 r. w ust. 4 ｭZao”atrzenie  

w energię elektryczną:ｬ dodaje się pkt 2 i 3  

w brzmieniu:  

ｭ2) nakazuje się uwzględnić przy projektowa-

niu przebieg przez teren napowietrznej linii elek-

troenergetycznej 0,4 kV, od której nakazuje się 

zachować pas wolny od zadrzewieL i zakrzewieL 

o szeroko`ci 3 m licząc od osi linii z kawdej strony;  

3) planowane kubaturowe stacje transformato-

rowe nakazuje się wykonać jako obiekty naziem-

ne wolnostojąceŁｬ. 

4. Rozszerza się dotychczasowe ustalenia pla-

nu w zakresie zasad obsJugi w zakresie infra-

struktury technicznej, w ten s”osób, we w § 10 

uchwaJy Nr XXX/171/04 Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 15 grudnia 2004 r. w ust. 5 ｭGos”odarka 

cie”lna:ｬ dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

ｭ4) dopuszcza się prowadzenie sieci gazowej 

między liniami rozgraniczającymi dróg a nieprze-

kraczalnymi liniami zabudowy w przypadku braku 

mowliwo`ci lokalizowania sieci w obrębie linii roz-

graniczających drógŁｬ. 
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5. Rozszerza się dotychczasowe ustalenia pla-

nu w zakresie zasad obsJugi w zakresie infra-

struktury technicznej, w ten s”osób, we w § 10 

uchwaJy Nr XXX/171/04 Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 15 grudnia 2004 r. w ust. 6 ｭTelekomuni-

kacja: ｬdodaje się pkt 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu:  

ｭ4) dopuszcza się sytuowanie sieci teletechnicznej 

w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszych;  

5) dopuszcza się sytuowanie sieci teletechnicz-

nej poza liniami rozgraniczającymi z zachowaniem 

”rze”isów odrębnych i po uzgodnieniu z wJa`cicie-

lami terenów w sytuacjach uzasadnionych wzglę-
dami technicznymi, bez”ieczeLstwa lub wynikają-
cych z potrzeb s”oJeczno - gospodarczych;  

6) dopuszcza się lokalizację naziemnych obiek-

tów kubaturowych urządzeL telekomunikacyjnych 

w uzasadnionych technicznie lokalizacjach jako 

obiektów wolnostojących oraz wewnątrz budyn-

ków przeznaczenia podstawowego i uzu”eJniają-
cego za zgodą wJa`cicieli;  

7) nakazuje się przy projektowaniu nowej za-

budowy zachowanie odpowiednich stref i odle-

gJo`ci ujętych w normach i przepisach od sieci 

teletechnicznych podziemnych i nadziemnychŁｬ. 

6. Rozszerza się w § 14 uchwaJy Nr XXX/ 

171/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 

2004 r. ustalenia planu dotyczące warto`ci nieru-

chomo`ci, a ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

ｭ2Ł Ustala się stawkę ”rocentową od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci: 
1) 1% - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, jednorodzinnej zagrodowej i siedliskowej; 

2) 20% - dla projektowanej zabudowy usJugowej 
w zakresie handlu; gastronomii i usJug bytowych; 

3) 30% - dla projektowanej zabudowy poza-

rolniczej dziaJalno`ci gospodarczej; 

4) 30%- dla terenu Psz, UH, UR-19ｬŁ 
 

ŚźIAI III 

PRZEPISY KOKCOWś 

 

§ 7. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Kamiennik uchwalonego UchwaJą nr XXX/ 

171/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 

2004 r. ze zmianą uchwaloną UchwaJą nr X/ 

54/07 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 wrze`nia 

2007 r. w czę`ci objętej niniejszą zmianą planu. 

 

§ 8. Wykonanie uchwaJy powierza się Wójto-

wi Gminy Kamiennik. 

 

§ 9. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w wycie po u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszeniaŁ 
 

Przewodniczący 

Rady Gminy  

mgr Aleksander SJonina 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr IXł47ł11 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 22 wrze`nia 2011 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kamiennik inwestycji z zakresu 

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

 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 w związku artŁ 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 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. 216 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

ze zmŁ), Rada Gminy Kamiennik rozstrzyga, co nastę”uje:  
1Ł Na terenie objętym zmianą miejscowego ”la-

nu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamien-

nik, nie ”rzewiduje się realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej i dróg, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminyŁ 

2Ł W związku z brakiem zadaL wJasnych gminy 
na terenie objętym zmianą ”lanu odstę”uje się od 
rozstrzygnięcia o s”osobie ich realizacji i zasadach 
ich finansowania. 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr IXł47ł11 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 22 wrze`nia 2011 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego wsi Kamiennik. 

 

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

nowaniu 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, Nr 220, 

poz. 1413 oraz z 2010 r. 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), Rada Gminy Kamiennik, rozstrzyga, co na-

stę”uje:  
- Biorąc ”od uwagę stanowisko Wójta Kamienni-

ka o nie zgJoszeniu uwag do ”rojektu zmiany ”lanu 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu, nie rozstrzyga 
się o s”osobie ich rozpatrzenia. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 121 ｦ 7050 ｦ Poz. 1436 

 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr IX/47/11 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - rysunek planu,  

Gmina Kamiennik wie` Kamiennik 

 

 

 

  


