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UCHWA A NR VIIł53ł11
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w s”rawie okre lenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udzia ów i akcji ”rzez Burmistrza Byczyny
§ 3Ł1Ł Burmistrz mo e cofać udzia y lub akcje
w s”ó kach z udzia em Gminy, ”o uzyskaniu ”ozytywnej opinii Komisji Polityki Gospodarczej,
Bud etu i RolnictwaŁ
2Ł Cofanie udzia ów lub akcji nastę”uje ”oprzez ich umorzenie zgodnie z postanowieniami
Kodeksu s”ó ek handlowychŁ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy
z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym
(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”ó nŁ zm.)
Rada Miejska w Byczynie uchwala, co nastę”uje:
§ 1Ł Ustala się nastę”ujące zasady wnoszenia
udzia ów i akcji:
1) Burmistrz mo e wnosić wk ady ”ienię ne
celem ”okrycia ”odwy szonego ka”ita u zak adowego i objęcia z tego tytu u udzia ów lub akcji
w s”ó kach, w ramach kwot ”rzewidzianych na
ten cel w bud ecie gminy Byczyna na dany rok
bud etowyŁ
2) Burmistrz mo e wnosić wk ady nie”ienię ne
celem ”okrycia ”odwy szonego ka”ita u zak adowego i objęcia z tego tytu u udzia ów lub akcji
w s”ó kach, ”o uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Polityki Gos”odarczej, Bud etu i RolnictwaŁ

§ 4. O ka dym wniesieniu, cofaniu lub zbyciu
udzia ów Burmistrz Byczyny zobowiązany jest
”oinformować Radę Miejską w Byczynie na najbli szej sesji, nastę”ującej ”o wniesieniu lub zbyciu udzia ówŁ
§ 5Ł Wykonanie uchwa y ”owierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 6Ł Uchwa a wchodzi w ycie ”o u” ywie
14 dni od dnia og oszenia w Śzienniku Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ

§ 2Ł Burmistrz mo e zbywać udzia y lub akcje
w s”ó kach z udzia em Gminy, ”o uzyskaniu ”ozytywnej opinii Komisji Polityki Gospodarczej,
Bud etu i RolnictwaŁ

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Byczynie
Grzegorz Kapica
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UCHWA A NR VIIł45ł2011
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czę ci gruntów wsi Kantorowice i Nowej Wsi Ma ej na ”o udnie od drogi Nr 458 Obórki Lewin Brzeski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym
(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ1591 z ”ó nŁ zmŁ 1)
1
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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; 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, Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2010 r. Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, z 2010 r.
Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 2)
oraz Uchwa y Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
Nr XXIX/246/2009 z dnia 24 lutego 2009 roku,
2
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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz.
124, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, z 2010 r. Nr 106, poz. 675,
z 2010 r. Nr 119, poz. 804, z 2010 r. Nr 149, poz. 996,
z 2010 r. Nr 155, poz. 1043, z 2010 r. Nr 130, poz. 871
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”o stwierdzeniu zgodno ci ze zmianą studium
uwarunkowa
i kierunków zagos”odarowania
”rzestrzennego gminy Lewin Brzeski uchwaloną
dnia 26 marca 2007 rŁ uchwa ą Nr Xł59ł2007
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, uchwala się,
co nastę”uje:
Rozdzia 1
Ustalenia ogólne
§ 1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu
zagos”odarowania ”rzestrzennego czę ci gruntów wsi Kantorowice i Nowej Wsi Ma ej na ”o udnie od drogi Nr 458 Obórki
Lewin Brzeski,
zatwierdzonego uchwa ą Nr XXIł194ł2004 rŁ
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
24 grudnia 2004 rŁ og oszoną w Śzienniku Urzędowym Województwa O”olskiego Nr 20, ”ozŁ
520 z dnia 23 marca 2005 r.
§ 2Ł źmianą ”lanu obejmuje się:
1) obszar ”o o ony ”o wschodniej stronie zbiornika wodnego w granicach okre lonych na rysunku
zmiany ”lanu o ącznej ”owierzchni 1,16 ha oznaczony w obowiązującym ”lanie symbolem R,w zmianie planu symbolem ML1,
2) obszar ”o o ony w ”o udniowej czę ci zmienianego ”lanu, w granicach okre lonych na rysunku zmiany planu o powierzchni 0,47 ha, oznaczony w obowiązującym ”lanie symbolem R1,w zmianie planu symbolem ML2.
§ 3Ł Integralną czę ć uchwa y stanowią zaączniki:
1) rysunek planu w skali 1:1000 - za ącznik nr 1,
2) rysunek planu w skali 1: 1000 - za ącznik nr 2,
3) rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag
zg oszonych do zmiany ”lanu - za ącznik nr 3,
4) rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu realizacji
i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nale ących do zada w asnych gminy, wynikających z ustale zmiany ”lanu - zaącznik nr 4Ł
§ 4Ł1Ł źadaniem zmiany ”lanu jest okre lenie
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu objętego zmianą ”lanuŁ
2. Zakres problemowy zmiany planu oparty na
wymogach okre lonych w artŁ 15 ust. 1 i 2
ustawy obejmuje:
1) ”rzeznaczenie terenów wydzielonych liniami
rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami literowo-cyfrowymi,
2) zasady zabudowy, zagospodarowania
i kszta towania adu ”rzestrzennego, okre lone
”o”rzez ”arametry, wska niki urbanistycznoarchitektoniczne, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów, wska niki intensywno ci zabudowy,
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3) zasady ochrony rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego,
4) zasady obs ugi komunikacyjnej i wy”osa enia w infrastrukturę techniczną,
5) stawki procentowe, na ”odstawie których
ustala się o” atę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4
ustawy.
3Ł Na obszarze objętym zmianą ”lanu nie wystę”ują elementy stanowiące ”roblematykę ”ozosta ych ”ozycji okre lonych w § 15 ustŁ 2 i 3
ustawy, w tym zasad kszta towania ”rzestrzeni
”ublicznej, w związku z czym nie są ujęte w ustaleniach zmiany planu.
§ 5Ł Obowiązującymi ustaleniami na rysunkach ”lanu są:
1) granice terenu objętego zmianą ”lanu,
2) linie rozgraniczające tereny o ró nym ”rzeznaczeniu oraz symbole literowe okre lające ”rzeznaczenie terenu,
3) linie zabudowy nieprzekraczalne,
4) zasady obs ugi komunikacyjnejŁ
§ 6Ł Na obszarze objętym ”lanem wystę”ują
u ytki rolne III klasy bonitacyjnej o ”owierzchni
0,5980 ha w związku z czym zachodzi ”otrzeba
uzyskania zgody na zmianę ”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w trybie obowiązujących ”rze”isówŁ
§ 7Ł Tre ć uchwa y ujęta zosta a w czterech
rozdzia ach:
1) Rozdzia 1 - Prze”isy ogólne,
2) Rozdzia 2 - Ustalenia szczegó owe dotyczące ”rzeznaczenia i zagos”odarowania terenu
oraz kszta towania adu ”rzestrzennego,
3) Rozdzia 3 - Ustalenia z zakresu ochrony
rodowiska, obs ugi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej,
4) Rozdzia 4 - Prze”isy ko cowe.
§ 8Ł1Ł Przyjęte w uchwale ”ojęcia, nazwy
i okre lenia nale y rozumieć nastę”ująco:
1) teren - obszar funkcjonalny wyznaczony liniami rozgraniczającymi,
2) dzia ka letniskowa - nieruchomo ć gruntowa lub dzia ka gruntu, której wielko ć, cechy
geometryczne, dostę” do drogi ”ublicznej i urządze infrastruktury technicznej s”e niają wymogi
realizacji obiektów budowlanych, wynikające
z odrębnych ”rze”isów i aktów ”rawa miejscowego,
3) przeznaczenie podstawowe lub funkcja
”odstawowa ”rzeznaczenie, które ”rzewa a na
terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
oznaczone symbolem literowym,
4) ”rzeznaczenie uzu”e niające - przeznaczenie
wzbogacające funkcję ”odstawową, w tym
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obiekty i urządzenia ma ej architektury, ”lacyki
zabaw,
5) urządzenia towarzyszące - zagospodarowanie towarzyszące funkcji ”odstawowej, takie jak:
zaplecze parkingowo-gara owe, obiekty gos”odarcze związane z ”odstawową funkcją terenu,
6) linie rozgraniczające obowiązujące - linie
oznaczające obowiązujące ”rzeznaczenie terenu,
7) linie rozgraniczające orientacyjne - linie
okre lające ”rzeznaczenie terenu mo liwe do
ostatecznego sprecyzowania na etapie realizacji
ustale ”lanu,
8) linie ”odzia u wewnętrznego - linie ”odzia u
terenu o tym samym przeznaczeniu - orientacyjne, o charakterze ”ostulatywnym, nie obowiązującym,
9) linie zabudowy nieprzekraczalne - linie zamykające obszar, na którym do”uszcza się wznoszenie budynków i budowli nadziemnych nie będących liniami ”rzesy owymi, sieciami uzbrojenia
terenu i związanymi z nimi urządzeniamiŁ Podstawę odniesienia stanowi obrys zewnętrzny rzutu
budynku ącznie z trwale związanymi elementami,
jak schody, werandy, przedsionki, podcienie, arkady, kolumny itp.,
10) powierzchnia zabudowy- powierzchnia zajęta ”rzez wszystkie budynki na terenie objętym
liniami rozgraniczającymi, liczona na ”odstawie
rzutu poziomego budynków,
11) powierzchnia biologicznie czynna - grunt
rodzimy ”okryty ro linno cią oraz wody ”owierzchniowe w postaci oczek wodnych,
12) wska nik intensywno ci zabudowy, - wyra ony ”rocentowo stosunek ”owierzchni zabudowy do powierzchni terenu,
13) wysoko ć zabudowy - wysoko ć mierzona
od ”oziomu terenu w najni szym ”unkcie obrysu
budynku do kalenicy lub najwy szego ”unktu na
”okryciu kubatury budynku, bez kominów, masztów i anten,
14) ciąg ”ieszo jezdny - droga dojazdu i dojcia ”ieszo-rowerowego do dzia ek letniskowychŁ
2Ł Pojęcia nie zdefiniowane w uchwale nale y
rozumieć zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ
§ 9Ł Na obszarze objętym ”lanem wystę”ują
nastę”ujące formy ”rzeznaczenia terenu, oznaczone na rysunkach Nr 1 i Nr 2 odrębnymi symbolami literowo-cyfrowymi
1) 1ML zabudowa letniskowa okre lona na rysunku Nr 1,
2) 2ML zabudowa letniskowa okre lona na rysunku Nr 2,
3) KŚX ciąg ”ieszo-jezdny okre lony na rysunku Nr 1.
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Rozdzia 2
Ustalenia szczegó owe dotyczące ”rzeznaczenia, sposobu zagospodarowania oraz parametry
i wska niki kszta towania zabudowy
§ 10Ł1. Na terenach oznaczonych na rysunkach zmiany planu symbolem 1ML i 2ML ustala
się nastę”ujące warunki i zasady zagos”odarowania:
1) przeznaczenie podstawowe
zabudowa
letniskowa, przeznaczona do rekreacji indywidualnej, s u ąca ”obytowi czasowemu,
2) ”rzeznaczenie uzu”e niające
urządzenia
towarzyszące funkcji ”odstawowej o charakterze
gospodarczym, s”ortowym i ma ej architektury,
3) do”uszcza się: drobne us ugi gastronomiczne i handlowe w postaci kiosków i ”unktów
s”rzeda yŁ
2Ł Ustala się obowiązujące w obrębie ”oszczególnych dzia ek letniskowych nastę”ujące
wska niki urbanistyczno-architektoniczne:
1) ”owierzchnia dzia ki letniskowej: - minimalna - 300,0 m2 - maksymalna nie ustala się,
2) szeroko ć frontu dzia ki - minimalna 14,0 m maksymalna 20,0 m,
3) linia zabudowy nieprzekraczalna - wed ug
ustale na rysunku ”lanu,
4) wska nik intensywno ci zabudowy - maksimum 20%,
5) rzędna ”od ogi budynku letniskowego - minimum 0,5 m ”owy ej rzędnej terenu,
6) dzia ”owierzchni biologicznie czynnej minimum 70% ”owierzchni ogólnej terenu,
7) wysoko ć zabudowy:
a) zabudowa letniskowa, podstawowa 1 kondygnacja - z do”uszczeniem ”oddasza u ytkowego, - wysoko ć do 9,0 m,
b) zabudowa towarzysząca 1 kondygnacja
wysoko ć do 3Ł0 m,
8) geometria dachów budynków letniskowych
podstawowych: - dachy spadziste o nachylenia
”o aci 30 - 45o, kryte dachówką lub materia em
ceramicznym o podobnej fakturze i estetyce.
Kszta t dachów budynków gos”odarczych - dowolny; dostosowany do funkcji budynku,
9) miejsca ”arkingowe, w ilo ci minimum
1 stanowisko na 1 dzia ce za”ewnić nale y
w granicach dzia ki letniskowejŁ
3Ł źakazuje się:
1) budowy budynków ”rzeznaczonych do staego zamieszkania,
2) lokalizacji inwestycji mogących znacząco
oddzia ywać na rodowisko,
3) zagos”odarowywania w asnych dzia ek
w s”osób ucią liwy dla dzia ek sąsiedzkich
w zakresie ha asu, ”rzykrych za”achów, s” ywu
wód o”adowych i ucią liwej obs ugi trans”ortowej,
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4) od”rowadzania bez”o rednio do gruntu
cieków bytowych,
5) budowy budynków inwentarskich oraz
chowu i hodowli zwierząt gos”odarskich i ”tactwa domowego,
6) budowy ogrodze z betonowych, monolitycznych łbez ”rze witówł ”refabrykatówŁ
Rozdzia 3
Ustalenia z zakresu ochrony rodowiska, infrastruktury technicznej
§ 11Ł1. Ochrona przyrody i krajobrazu.
1) Obydwa fragmenty zabudowy letniskowej
objęte zmianą ”lanu
ML1 i ML2 ”o o one są
w obrębie wystę”owania zbiornika wód ”odziemnych GźWP 335, wymagającego wysokiej ochrony przed zanieczyszczeniem Zobowiązuje to do
cis ego ”rzestrzegania zasad gos”odarki ciekowej ustalonej w zmianie planu.
2) Obydwa zes”o y le ą te w granicach ustanowionego w 2004 r. na mocy uchwa y Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim Nr XVIIł152ł04 źes”o u Przyrodniczo Krajobrazowego - Kantorowice
- zniesionego Uchwa ą Rady Miejskiej
Nr XXII/171/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r.
3) Walory przyrodnicze i krajobrazowe tworzone ”rzez ”o wirowe zbiorniki wodne i towarzyszącą im ziele w ”ostaci zadrzewie krzewów
i flory wodnej wymagają ochrony na podstawie
ustale zmiany ”lanu miejscowego za”isanych
w ”oszczególnych ”aragrafach, dotyczących s”osobu zagos”odarowania i kszta towania zabudowy letniskowej w symbiozie z ochroną ”rzyrodyŁ
4) Ustalenia zmiany ”lanu zobowiązują do nie
pogarszania jako ci rodowiska i krajobrazu ”o”rzez obowiązujące ”arametry i wska niki urbanistyczno-architektoniczne za”ewniające wkom”onowanie zabudowy letniskowej w s”osób nie
naruszający ”odstawowych walorów otoczenia,
do których zalicza się sku”iska drzew i krzewów
w otoczeniu zbiorników wodnychŁ
2Ł Ochrona wód ”odziemnych i ”owierzchniowych
1) źakazuje się wszelkich form zagos”odarowania, które mog yby ”owodować zanieczyszczenie wód ”odziemnych i ”owierzchniowychŁ
2) źakazuje się od”rowadzania cieków bytowych bez”o rednio do ziemi i do zbiorników
wodnych ”o o onych na granicy terenów objętych zmianą ”lanuŁ
3Ł Ochrona czysto ci ”owietrza
1) źakazuje się wszelkich form zagos”odarowania, które mog yby ”owodować ”onadnormatywne zanieczyszczenie powietrza.
2) Dopuszczalne systemy grzewcze winny
s”e niać wysokie standardy ekologiczne w zakresie urządze i ”aliwŁ
4Ł Ochrona ”rzed ha asem

2540

Poz. 610
1) Obowiązuje nie”rzekraczalny ”oziom ha asu
dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych okrelony w ”rze”isach szczególnychŁ
2) Potencjalny ha as komunikacyjny, którego
ród em będą drogi zewnętrzne i ciąg ”ieszo jezdny
winien być regulowany ”rze”isami lokalnymi.
5. Ochrona przeciwpowodziowa
- S”osób zagos”odarowania i charakter zabudowy letniskowej winien uwzględniać fakt ”o oenia obydwu zes”o ów w obszarze ”otencjalnego zagro enia ”owodziowego rzeki Nysy K odzkiej, w tym ustalenia dotyczące zakazu budowy
obiektów do sta ego zamieszkania, ”od”iwniczania obiektów oraz ustalenia dotyczące ”oziomu
rzędnej ”od ogi budynku letniskowego okre lone
w § 10 ustŁ 2 pkt 5.
6. Gospodarka odpadami
- Obowiązuje nakaz gromadzenia i wywozu
wszelkich od”adów ”oza obszar objęty zmianą
planu, - na zasadach obowiązujących w gminieŁ
§ 12Ł źasady wy”osa enia w infrastrukturę
techniczną
1Ł źao”atrzenie w wodę
z ujęć w asnych,
- docelowo z sieci wodociągowej wsi Kantorowice
na zasadach okre lonych ”rzez dys”onenta sieciŁ
2Ł Od”rowadzenie cieków - do szczelnych
zbiorników wybieralnych, - docelowo do kanalizacji sieciowej w ramach programu gminnego
dotyczącego kanalizacji obszarów wiejskichŁ
3Ł źao”atrzenie w energię elektryczną, - z istniejącej sieci rozbudowywanej stosownie do ”otrzeb na warunkach okre lonych ”rzez dys”onenta sieci.
4Ł źao”atrzenie w energię cie”lną, - z w asnych róde za”ewniających niską emisjęŁ źaleca
się systemy grzewcze elektryczneŁ
5. Zaopatrzenie w gaz i systemy telekomunikacji, - z istniejącej, rozbudowywanej i budowanej
sieci obs ugującej wie Kantorowice, - na warunkach i zasadach regulowanych obowiązującymi
”rze”isami odrębnymiŁ
6. źabez”ieczenie ”rzeciw”o arowe, - na warunkach okre lonych w ”rze”isach szczególnychŁ
ź uwagi na liczbę u ytkowników ”obytu czasowego nie ”rzekraczającą w szczycie sezonu
100 osób - za”ewnienie ”rzeciw”o arowego zao”atrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia
”o aru nie jest wymaganeŁ ród em wody ga niczej będą ujęcia w asne i istniejący zbiornik wody
”o o ony w bez”o rednim sąsiedztwie ”rojektowanych zes”o ów zabudowy letniskowejŁ
§ 13Ł źasady obs ugi komunikacyjnej
1Ł Obs uga komunikacyjna zes”o ów zabudowy letniskowej objętych zmianą ”lanu o”arta
będzie na istniejącym uk adzie dróg ”o o onych
poza granicami zmiany planu.
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2Ł Obs ugę bez”o rednią zes”o u ML1 ”e nić
będzie ciąg ”ieszo-jezdny oznaczony na rysunku
symbolem KŚX s”e niający wymogi drogi ”o arowej.
3Ł Śojazd do zes”o u ML2 - od strony drogi
istniejącej ”o o onej ”oza granicami objętymi
zmianą ”lanuŁ
4Ł Parametry techniczne ciągu ”ieszo - jezdnego:
1) szeroko ć minimalna w liniach rozgraniczających - 5,0 m,
2) nawierzchnia: - gruntowa utwardzona kruszywem amanym na s”oiwie cementowym, lub
utwardzona innym dostę”nym materia em naturalnym.
5Ł Miejsca ”ostojowe w ilo ci minimum
1 miejsce ”ostojowe na dzia ce, - winny być zabez”ieczone w granicach w asnych dzia ek.
Rozdzia 4
Prze”isy ko cowe
§ 14Ł Zasady ”odzia u i scalania nieruchomo ci
W ”ostulowanych rozwiązaniach ”rzestrzennych nie wystę”uje ”otrzeba dokonywania ”odzia u terenów z urzęduŁ W ”rzy”adku dokonywania ”odzia u na wniosek i koszt zainteresowanego obowiązują ustalenia zmiany ”lanu dotyczące minimalnych wielko ci ”owierzchni dzia ek
letniskowych, szeroko ci frontów dzia ek okre lone w § 10 oraz zasady dostę”no ci dzia ek do
uk adu komunikacyjnegoŁ
§ 15Ł Na podstawie art. 36 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się nastę”ujące
stawki procentowe w stosunku do wzrostu warto ci nieruchomo ci objętych ”lanem, s u ące
naliczeniu jednorazowej o” aty uiszczanej ”rzez
w a cicieli nieruchomo ci w ”rzy”adku ich zbycia
w ciągu 5-ciu lat od dnia, w którym ustalenia
”lanu sta y się obowiązujące:
1) tereny oznaczone symbolami 1ML i 2ML - 20%,
2) teren oznaczony symbolem KDX - 1%.
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§ 16Ł1. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlanych ko”alnych szczątków ro lin lub zwierząt - na inwestorze cią y obowiązek niezw ocznego ”owiadomienia Regionalnego Śyrektora Ochrony rodowiska
lub Burmistrza Lewina Brzeskiego.
2Ł ź uwagi na zlokalizowane w niedu ej odleg o ci od obszaru objętego zmianą ”lanu oznaczonego symbolem ML1, - na dzia kach o numerach ewidencyjnych 128, 127/3,64/5 stanowiska
archeologicznego nr A 558/80 - przy wykonywaniu robót ziemnych w tej czę ci obszaru zwrócić
nale y szczególną uwagę na mo liwo ć wystąpienia wykopalisk o znaczeniu archeologicznym.
§ 17Ł Do czasu zagospodarowania terenów
zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej
uchwale - tereny objęte ”lanem ”ozostają
w u ytkowaniu dotychczasowymŁ
§ 18Ł W sprawach nie uregulowanych ustaleniami niniejszej uchwa y obowiązują ”rze”isy
ustaw szczególnychŁ
§ 19Ł Uchwa a ”odlega opublikowaniu
w Śzienniku Urzędowym Województwa O”olskiego i na stronie internetowej miasta Lewin
Brzeski.
§ 20Ł Wykonanie uchwa y ”owierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 21Ł Uchwa a wchodzi w ycie ”o u” ywie
30 dni od jej og oszenia w Śzienniku Urzędowym
Województwa O”olskiegoŁ
Przewodniczący Rady
Waldemar W odek

Śziennik Urzędowy
Województwa O”olskiego Nr 48
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źa ącznik nr 1
do uchwa y nr VIIł45ł2011
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 marca 2011 r.

Śziennik Urzędowy
Województwa O”olskiego Nr 48
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źa ącznik nr 2
do uchwa y nr VIIł45ł2011
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 marca 2011 r.

Śziennik Urzędowy
Województwa O”olskiego Nr 48
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źa ącznik nr 3
do uchwa y nr VIIł45ł2011
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 marca 2011 r.

źa ącznik nr 4
do uchwa y nr VIIł45ł2011
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wy o enia do ”ublicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego czę ci obszaru wsi KANTOROWICE
NOWA WIś MA A, ”o o onego
”o ”o udniowej stronie drogi Nr 462 Obórki
Lewin Brzeski.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale ą do zada w asnych gminy, wynikających z ustale za”isanych w zmianie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę ci obszaru wsi KANTOROWICś NOWA
WIś MA A, - ”o o onego ”o ”o udniowej stronie
drogi Nr 462 Obórki Lewin Brzeski.

Na podstawie 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, 41, Nr 141, poz. 1492) Rada
Miejska w Lewinie Brzeskim rozstrzyga, co nastę”uje:
W okresie wy o enia ww. projektu planu do
”ublicznego wglądu, nie zg oszono uwag, w związku z czym rozstrzygnięcie w trybie obowiązujących ”rze”isów sta o się bez”rzedmiotoweŁ

Na podstawie 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, 41, Nr 141, poz. 1492) art. 7
ust. 1 pkt 2 i 3 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. 964, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240, Nr 28, poz.
146, z 2010, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.
1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578,
Nr 257, poz. 1726, Rada Miejska w Lewinie
Brzeskim rozstrzyga, co nastę”uje:
1. W zmianie planu zagospodarowania przestrzennego czę ci obszaru wsi Kantorowice
Nowa Wie Ma a
nie ”rzewiduje się inwestycji
z zakresie infrastruktury technicznej nale ących
do zada w asnych gminyŁ
2Ł Śocelowo zak ada się udzia bud etu gminy
w realizacji sieci wodociągowej i modernizacji
dróg dojazdowych na zasadach wynikających
z uwarunkowa technicznych i mo liwo ci finansowych gminy.
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