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§ 1Ł1Ł Ustala się na terenie Gminy GJubczyce mak-

symalne staw—i o”Jat ”onoszone ”rzez wJa`cicieli nie-

ruchomo`ci za usJugi w za—resie odbierania od”adów 
—omunalnych od wJa`cicieli nieruchomo`ci, `wiadczone 
”rzez ”odmiot gos”odarczy ”osiada–ący stosowne ze-

zwolenie Burmistrza GJubczyc na `wiadczenie wywe– 
wymienionych usJugŁ 

2. Ma—symalne staw—i o”Jat zawiera zaJączni— nr 1 
do ninie–sze– uchwaJyŁ 

 

§ 2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi 
GJubczycŁ 

 

§ 3Ł Traci moc uchwaJa Nr XIVł118ł07 z dnia 29 li-
stopada 2007 r. oraz uchwaJa Nr XVIł145ł08 z dnia  
7 lutego 2008 r. 

 

§ 4Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u Urzę-
dowym Wo–ewództwa O”ols—iego i wchodzi w wycie ”o 
u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Kazimierz Naumczyk 

 

źaJączni— nr 1 

do uchwaJy Nr XXVIII/255/09 

Rady Mie–s—ie– w GJubczycach 

z dnia 21 stycznia 2009 r. 

 

Ma—symalne staw—i o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa-

`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w za—resie odbierania 
od”adów —omunalnych od wJa`cicieli nieruchomo`ci na 
terenie Gminy GJubczyce 

 

1. a) Odbiór od”adów —omunalnych gromadzonych 
w s”osób sele—tywny od wJa`cicieli nieruchomo`ci  
z terenu miasta GJubczyce cztery razy w ciągu miesiąca 

ｦ 5,80 zJ brutto od osoby za –eden miesiąc, –edna— nie 
więce– niw 29,00 zJ brutto miesięcznie od –ednego go-

spodarstwa domowego. 

b) Odbiór od”adów —omunalnych gromadzonych w 
s”osób niesele—tywny od wJa`cicieli nieruchomo`ci z 
terenu miasta GJubczyce cztery razy w ciągu miesiąca 
ｦ 6,80 zJ brutto od osoby za –eden miesiąc, –edna— nie 
więce– niw 34,00 zJ brutto miesięcznie od jednego go-

spodarstwa domowego. 

2Ł a) Odbiór od”adów —omunalnych gromadzonych 
w s”osób sele—tywny od wJa`cicieli nieruchomo`ci  
z SoJectw gminy GJubczyce dwa razy w ciągu miesiąca 
ｦ 5,80 zJ brutto od osoby za –eden miesiąc, –edna— nie 
więce– niw 29,00 zJ brutto miesięcznie od –ednego go-

spodarstwa domowego. 

b) Odbiór od”adów —omunalnych gromadzonych w 
s”osób niesele—tywny od wJa`cicieli nieruchomo`ci  
z SoJectw gminy GJubczyce dwa razy w ciągu miesiąca 
ｦ 6,80 zJ brutto od osoby za –eden miesiąc, –edna— nie 

więce– niw 34,00 zJ brutto miesięcznie od –ednego go-

spodarstwa domowego. 

3. O”Jaty za odbiór, wywóz i utylizac–ę od”adów 
komunalnych zalewnie od wiel—o`ci ”o–emni—a lub od-

bieranych luzem: 

AŁ Od”adów —omunalnych segregowanych 

1) z pojemnika 1100 l - 69,00 zJ brutto za ”o–emni—; 

2) z pojemnika Kp-7-  290,00 zJ brutto za ”o–emni—; 

3) z —ubJa 240 l-           16,00 zJ brutto za —ubeJ; 
4) z —ubJa 110 i 120 l-    8,00 zJ brutto za —ubeJ. 
BŁ Od”adów —omunalnych niesegregowanych 

1) z pojemnika 1100 l - 83,00 zJ brutto za pojemnik; 

2) z pojemnika Kp-7 - 350,00 zJ brutto za ”o–emni—; 

3) z —ubJa 240 l -         19,50 zJ brutto za —ubeJ; 
4) z —ubJa 110 i 120 l -  9,70 zJ brutto za —ubeJ. 
4. Odpady segregowane tj.: plastik, makulatura i 

sz—Jo, urządzenia ele—tryczne i elektroniczne odbierane 

są nieod”JatnieŁ 
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UCHWAIA Nr XXIVł137ł08 

 RAŚY GMINY W IAMBINOWICACH 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Obozowej w Iambinowicach 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (–ŁtŁ ŚzŁ UŁ  
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, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111) w związ—u  
z art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
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nym (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 stwierdze-

niu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarun—owaL  
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy 
Iambinowice, ”ostanawia się, co nastę”u–e: 

 

§ 1Ł Uchwala się zmiany mie–scowego ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej 

w IambinowicachŁ 
 

§ 2Ł źmiana mie–scowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego w re–onie ulicy Obozowe– w Iambino-

wicach s—Jada się z: 
1) tekstu zmiany miejscowego planu zawartego w 

niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany 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 stanowiące-

go zaJączni— nr 3 do ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

ŚziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

§ 3Ł1Ł W mie–scowym ”lanie zagos”odarowania 
”rzestrzennego w re–onie ulicy Obozowe– w Iambino-

wicach w”rowadza się zmiany nastę”u–ące: 
1) z terenów 49źL; 52MN; 59MN wydziela się 

osobne tereny, —tórym nada–e się na rysun—u zmiany 
”lanu symbole 49źP; 52aMN; 59aMN, dla —tórych 
w”rowadza się dodat—owe ustalenia; 

2) z terenu 43MW wydziela się od ulŁ 1 Ma–a osob-

ny teren, —tóremu nada–e się na rysun—u zmiany pla-

nu symbol 43aMN i dla —tórego w”rowadza się no-

we ustalenia; 

3) terenu usJugowy 47UO zmnie–sza się, nada–ąc mu 
na rysun—u zmiany ”lanu symbol 47aUO; równicę ”o-

wierzchni terenu ”ierwotnego wJącza się do terenu 
48cKS; 

4) z terenu 48MW wydziela się osobne tereny, któ-
rym nada–e się na rysun—u zmiany ”lanu symbole 48aU; 
48bUS; 48cKS i dla —tórych w”rowadza się nowe usta-

lenia; 

5) z terenu 50KS wydziela się osobne tereny, —tó-
rym nada–e się na rysun—u zmiany ”lanu symbole 
50aKS oraz 50bźi, dla —tóre go w”rowadza się nowe 
ustalenia. 

 

§ 4Ł Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu są warun—i 
zabudowy i zagos”odarowania terenu obe–mu–ące: 

1) zmianę ”rzeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

cza–ących tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzen-

nego oraz ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) staw—i ”rocentowe stanowiące ”odstawę do o—re-

`lania o”Jaty, o —tóre– mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się o—re-

`lonych w ”lanie: 
1) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra–obrazu 

kulturowego; 

2) zasad ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów; 
3) zasad ochrony i —sztaJtowania `rodowis—a; 
4) wymagaL wyni—a–ących z ”otrzeb —sztaJtowania 

przestrzeni publicznych; 

5) granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub 
obie—tów ”odlega–ących ochronie, ustalonych na ”od-

stawie odrębnych ”rze”isów;  
6) s”osobów i terminów tymczasowego zagos”oda-

rowania, urządzenia i uwyt—owania terenów; 
7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów —omuni—ac–i i infrastru—tury techniczne–Ł 
3. W ustaleniach zmiany ”lanu odstę”u–e się od 

ustalenia szczegóJowych zasad i warun—ów scalania 
nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu na dziaJ—i 
gruntu, ”oniewaw w ninie–szym ”lanie nie o—re`lono 
obszarów (i ich granic) ”odlega–ących scaleniu i ”odzia-

Jowi ”rzez gminę, zgodnie z ustawą o gos”odarce nie-

ruchomo`ciamiŁ  
 

§ 5Ł1Ł Nastę”u–ące oznaczenia graficzne rysun—u 
zmiany ”lanu są obowiązu–ącymi ustaleniami ”lanu: 

1) granica terenów ob–ętych zmianą ”lanu, –a—o gra-

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

4) symbole o—re`la–ące zasadnicze fun—c–e terenówŁ 
2. PozostaJe oznaczenia graficzne ma–ą chara—ter in-

formacyjny lub postulatywny. 

 

§ 6Ł Ile—roć w ”rze”isach ninie–sze– uchwaJy –est 
mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wiodącym 
uwyt—owaniu terenu) ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ”rze-

znaczenie terenu, —tóre dominu–e w ”onad 50% na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgranicza–ącymi;  

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć alternatywne ”rzeznaczenie w stosun—u do 
”odstawowego lub ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ”odsta-

wową fun—c–ę tego terenu wyznaczonego liniami rozgra-

nicza–ącymi, nie ”rze—racza–ące 50% terenu; 

3) powierzchni terenu dziaJki budowlanej biologicz-

nie czynnej - nalewy ”rzez to rozumieć grunt rodzimy w 
obrębie dziaJ—i budowlane– zagos”odarowany zielenią; 

4) usJugach - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi handlu 
(detalicznego i hurtowego), usJugi —ultury, nie”ubliczne 
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usJugi zdrowia i o”ie—i s”oJeczne–, usJugi gastronomii, 
usJugi Jączno`ci i tele—omuni—ac–i, usJugi rzemiosJa 
usJugowego (n”Ł szewc, ta”icer), biura, ban—i, mie–sca 

—ultu religi–nego (z wyJączeniem —o`cioJów) oraz inne 
usJugi na zasadzie analogii do fun—c–i wymienionych 
”owywe– lub analogicznym sto”niu uciąwliwo`ci wraz 
z urządzeniami infrastru—tury techniczne– ”otrzebnymi 
do obsJugi wwŁ obie—tów usJugowych oraz usJugi rze-

miosJa, zaliczone zgodnie z ”rze”isami szczególnymi do 
”rzedsięwzięć mogących ”ogorszyć stan `rodowis—a, 
dla —tórych s”orządzenie ra”ortu mowe być wymagane; 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｧ nalewy 
”rzez to rozumieć linię o—re`la–ącą minimalną odlegJo`ć, 
w –a—ie– mogą zna–dować się budyn—i od linii rozgrani-

cza–ące– tereny; 
6) maksymalnej wysoko`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez 

to rozumieć odlegJo`ć ”omiędzy na–wywe– ”oJowonym 
elementem dachu, a `rednim ”oziomem terenuŁ 

 

ŚziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad ochrony  
i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz parametrów  
i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagospoda-

rowania terenu 

 

§ 7Ł1Ł Śla terenu oznaczonego symbolem 43aMN 

ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna oraz przeznaczenie do-

”uszczalne ”ar—ing, ”lac zabawŁ Ustala się nastę”u–ące 
warunki ich zabudowy i zagospodarowania: 

1) nie”rze—raczalne linie zabudowy ”rzy–ąć zgodnie  
z rysunkiem zmiany planu;  

2) na—azu–e się ”owierzchnię zabudowaną dziaJ—i ｦ 

maxŁ 30%, a ”owierzchnię biologicznie czynną minŁ 
40%;  

3) do”uszcza się realizac–ę zabudowy bliuniacze– i sze-

regowej; 

4) na—azu–e się dla nowe– zabudowy miesz—alne–: 
a) liczbę —ondygnac–i nadziemnych - do 3; 

b) maxŁ wyso—o`ć zabudowy nie ”rze—racza–ącą 4,5 m 

do okapu dachu i 11 m do kalenicy; 

c) dachy strome symetryczne o nachyleniu 35 - 45o 

—ryte dachów—ą lub materiaJami dachów—o”odobnymi; 
w przestrzeni poddasza wymagana co najmniej 1 kon-

dygnac–a uwyt—owa; 
d) min. 2 miejsca postojowe na samochody osobo-

we na terenie dziaJ—i (w tym garaw); 
5) za—azu–e się lo—alizac–i obie—tów tymczasowych; 
6) do”uszcza się lo—alizac–ę budyn—ów gos”odarczych, 

garawy i wiat re—reacy–nych dla —tórych na—azu–e się:  
a) maxŁ wyso—o`ć do o—a”u nie wywszą niw 3,0 m 

oraz maxŁ wyso—o`ć —alenicy nie wywszą niw 6,0 m, 

”ochylenie ”oJaci wg dachu budyn—u gJównego; 
b) wystró– archite—toniczny nawiązu–ący do budyn—u 

gJównego; 

7) do”uszcza się obie—ty i urządzenia towarzyszące 
funkcji podstawowej terenu oraz obie—ty i urządze-

nia infrastruktury technicznej; 

8) na—azu–e się ”rowadzenie gos”odar—i od”adami w 
o”arciu o obowiązu–ące ”rze”isy; 

9) do”uszcza się na dziaJce nr ewidŁ 607ł5 utrzyma-

nie istnie–ącego ”ar—ingu na samochody osobowe oraz 
urządzeL re—reacy–nych związanych z ”lacem zabawŁ 

2. Teren oznaczony symbolem 47aUO przeznacza 

się pod obiekty i urządzenia o`wiaty z dopuszczeniem 

obie—tów s”ortu i re—reac–iŁ Ustala się nastę”u–ące wa-

runki jego zabudowy i zagospodarowania: 

1) na—azu–e się utrzymanie istnie–ące– zabudowy z do-

puszczeniem jej przebudowy i rozbudowy powierzchnio-

wej; 

2) nie”rze—raczalną linię zabudowy ustala się wg linii 
zabudowy istnie–ącego budyn—u; 

3) na—azu–e się ”owierzchnię biologicznie czynną 
minŁ 70%; a ”owierzchnię zabudowaną dziaJ—i ｦ max. 

25%; 

4) na—azu–e się realizac–ę obie—tów i urządzeL maJe– 
architektury i rekreacyjno ｦ s”ortowych z materiaJów i 
w s”osób za”ewnia–ący bez”ieczeLstwo ich uwyt—ow-

ni—ów; 
5) do”uszcza się realizac–ę nowych obie—tów bu-

dowlanych, fun—c–i zasadnicze– lub fun—c–i uzu”eJnia–ą-
cych, w nawiązaniu do istnie–ącego budyn—u gJównego; 

6) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urządzeL in-

frastru—tury techniczne– oraz zieleni urządzone–Ł 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 50bZi ustala 

się ”rzeznaczenie ”odstawowe - tereny zieleni izolacyj-

no - ekranującejŁ Ustala się nastę”u–ące warun—i zago-

spodarowania: 

1) na—azu–e się wy—sztaJcenie zieleni izolacy–ne– za-

sadniczo w formie drzew i —rzewów z nasadzeniami  
w minŁ 50% gatun—ów zimozielonych, nasadzenia o”ie-

rać o gatun—i lo—alne flory `ląs—ie–; 
2) zakazuje się wy—orzystania terenu na cele re—re-

acy–ne oraz lo—alizac–i obie—tów staJych i tymczaso-

wych. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 48aU ustala 

się ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ zabudowa usJugowa  

i przeznaczenie dopuszczalne ｦ usJugi s”ortuŁ Ustala się 
nastę”u–ące warunki jego zabudowy i zagospodarowa-

nia: 

1) nie”rze—raczalne linie zabudowy ”rzy–ąć zgodnie  
z rysun—iem zmiany ”lanu, w ”rzy”ad—u nieo—re`lenia 
te– linii ”rzy–ąć tą linię w odlegJo`ci 4 m od granicy; 

2) na—azu–e się ”owierzchnię biologicznie czynną 
min. 35%; a ”owierzchnię zabudowaną dziaJ—i ｦ max. 

60%; 

3) na—azu–e się dla zabudowy hali s”ortowo - wido-

wiskowej: 

a) dach wielos”adowy o nachyleniu ”oJaci 1°÷20° 
lub Ju”inowy; 
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b) maxŁ wyso—o`ć nie”rze—racza–ącą 12 m do o—a”u 
dachu; do —alenicy (na–wywszego ”un—tu dachu) nie 

więce– niw 15 m; 
c) liczbę —ondygnac–i nadziemnych ｦ max. 3;  

d) za”ewnienie mie–sc ”ar—ingowych, wg ws—auni—a 
1 miejsce na 15 m2 ”owierzchni uwyt—owe– obie—tu; 
lecz nie mnie– niw 10% miejsc widowni hali; 

4) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urządzeL to-

warzyszących fun—c–i ”odstawowe– terenu oraz ”rzebu-

dowę i budowę obie—tów i urządzeL infrastru—tury 
technicznej; 

5) obie—ty o zJym stanie technicznym do”uszcza się 
do wyburzenia; 

6) do”uszcza się zieleL urządzoną na niezabudowa-

ne– czę`ci terenuŁ 
5. Dla terenu oznaczonego symbolem 48bUS ustala 

się ”rzeznaczenie ”odstawowe - tereny sportu i rekre-

acji. Ustala się nastę”u–ące warun—i –ego zabudowy  
i zagospodarowania: 

1) na—azu–e się utrzymanie ”owierzchni biologicznie 
czynnej w obszarze min. 50%; powierzchni terenu a 

”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 250 m2; 

2) na—azu–e się realizac–ę ”owierzchniowych urzą-
dzeL s”ortowych (”lace zabaw, bois—a, biewnie, inŁ 
urządzenia s”ortowe i re—reacy–ne) z materiaJów i w 
s”osób za”ewnia–ący bez”ieczeLstwo ich uwyt—owni-

—ów; 
3) na—azu–e się dla zabudowy związane– z fun—c–ą te-

renu (szatnie, itp.): 

a) dachy dwus”ad—owe o nachyleniu 5°÷20° lub 
dachy ”Jas—ie 0°÷3°, 

b) wyso—o`ć nie”rze—racza–ącą 4,5 m do —alenicy 
dachu lub attyki budynku; 

4) na—azu–e się uzu”eJnia–ące nasadzenie zieleni wyso-

—ie– wzdJuw granicy z terenem 48cKS i 50aKS o fun—c–i 
izolacyjno - e—ranu–ące–; 

5) na—azu–e się rewaloryzac–ę ”ar—owe– zieleL urzą-
dzone–, nasadzenia o”ierać o gatun—i lo—alne flory `lą-
skiej; 

6) utrzymu–e się istnie–ącą ｭgór—ę sanecz—owąｬ z do-

puszczeniem modernizac–i –e– i obie—tów z nią związanych; 
7) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urządzeL to-

warzyszących fun—c–i ”odstawowe– terenu; obie—tów 
maJe– archite—tury; obie—tów i urządzeL infrastru—tury 
technicznej. 

6. Śla terenów oznaczonych symbolami 48cKS  

i 50aKS o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty  

i urządzenia obsJugi indywidualnych pojazdów samo-

chodowych (zes”óJ budyn—ów garawowych) ustala się 
nastę”u–ące zasady, ”arametry i ws—auni—i zagos”oda-

rowania terenu: 

1) na—azu–e się ”owierzchnię zabudowy nie wię—szą 
niw 60%; 

2) na—azu–e się nawierzchnie —omuni—ac–i wewnętrz-
nej w formie utwardzonej z dopuszczeniem ekologicz-

nych nawierzchni awurowych; 

3) do”uszcza się zabudowę w granicy z terenami 
”rzylegJymi ”od warun—iem niew”rowadzania wadnych 
otworów, w tym wentylacyjnych, w pasie 4 m od gra-

nicy; 

4) od”rowadzenie nadmiaru wód o”adowych z dróg 
—omuni—ac–i wewnętrzne– ”o ich ”odczyszczeniu do 
kanalizacji deszczowej; 

5) na—azu–e się dla zabudowy: 
a) dachy o nachyleniu ”oJaci do 15°; 
b) wyso—o`ć `cian atty—owych (w tym granicznych) 

nie więce– niw 3,5 m;  
c) –ednolity wystró– archite—toniczny; 
6) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urządzeL to-

warzyszących fun—c–i ”odstawowe– terenu; obie—tów i 
urządzeL infrastru—tury techniczne–; 

7) na terenie 50aKS do”uszcza się czasowe utrzy-

manie istnie–ących ”rzeno`nych bo—sów garawowychŁ 
7. Dla terenu oznaczonego symbolem 49ZP ustala 

się ”rzeznaczenie ”odstawowe - tereny zieleni parko-

wej. Ustala się nastę”u–ące warun—i –ego zagos”odaro-

wania: 

1) na—azu–e się utrzymanie istnie–ące– zieleni wyso-

—ie– i `redniowyso—ie–; do”uszcza się gos”odarcze  
i sanitarne wycinki oraz dodatkowe nasadzenia zieleni 

wyso—ie–, `rednio i nis—o”ienne– z nasadzeniami w minŁ 
30% gatun—ów zimozielonych, nasadzenia o”ierać  
o gatun—i lo—alne flory `ląs—ie–; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie obie—tów maJe– ar-

chite—tury i urządzeL związanych z fun—c–ą re—reacy–ną; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę istnie–ących sieci i 

urządzeL infrastru—tury techniczne–;  
4) na—azu–e się usunięcie obie—tów tymczasowych 

niezwiązanych z fun—c–ą terenuŁ 
8. Dla terenów oznaczonych symbolami 52aMN oraz 

59aMN ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązu–ą ustala-

nia dotyczące warun—ów ich zabudowy i zagos”odaro-

wania ”rzy–ęte dla terenów 52MN oraz 59MN oraz do-

”isu–e się nastę”u–ące ustalenie: 

1) do”uszcza się mowliwo`ć scalenia dziaJe— budow-

lanych. 

 

ŚziaJ III 
OpJaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
 

§ 8Ł Ustala się nastę”u–ące staw—i ”rocentowe sta-

nowiące ”odstawę do o—re`lania o”Jaty, o —tóre– mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy: 

20 % - dla terenów ob–ętych ninie–szą zmianą ”lanuŁ 
 

ŚziaJ IV 

Przepisy koLcowe 

 

§ 9Ł Tracą moc dotychczasowe ustalenia mie–sco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego w rejo-

nie ulicy Obozowe– w Iambinowicach uchwalonego 
uchwaJą Nr XXXVIIł259ł2002 Rady Gminy w Iambi-
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nowicach z dnia 4 —wietnia 2002 rŁ w czę`ci ob–ęte– 
ninie–szą zmianą ”lanuŁ 

 

§ 10Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy IambinowiceŁ 

 

§ 11Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego i wchodzi w 
wycie ”o u”Jywie 30 dni od ogJoszeniaŁ 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

JarosJaw Gawlik 

 

 

źaJączni— nr 2 

do uchwaJy Nr XXIVł137ł08 

Rady Gminy Iambinowice 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w re–onie ulicy Obozowe– w Iambinowi-

cach, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 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), art. 7. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 

1990 rŁ o samorządzie gminnym (–ŁtŁ ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ  
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, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 

2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 111 ust. 2 pkt 1 usta-

wy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, 

poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 

1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 

115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 180, poz. 1112), 

Rada Gminy Iambinowice rozstrzyga, co nastę”u–e: 
 

1Ł Na terenie ob–ętym zmianą mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obo-

zowe– w Iambinowicach, nie ”rzewidu–e się realizac–i 
inwestyc–i z za—resu infrastru—tury techniczne– i dróg, 
—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 

 

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

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

 

 

źaJączni— nr 3 

do uchwaJy Nr XXIV/137/08 

Rady Gminy Iambinowice 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w re–onie ulicy Obozowe– w Iambinowicach 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 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 

Iambinowice, rozstrzyga, co nastę”u–e:  
 

Biorąc ”o uwagę stanowis—o Wó–ta o niezgJoszeniu 
uwag do projektu planu wyJowonego do ”ublicznego 
wglądu, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ
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