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UCHWAIA NR IX/48/11 

RADY GMINY KAMIENNIK 

 

 z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KarJowice Wielkie.  

 

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, 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 z 2011 r. 

Nr 21, poz. 113 oraz art. 20 ust. 1 w związku  

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu 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) oraz uchwaJy Nr XXXIX/209/10 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 

”rzystą”ienie do s”orządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kar-

Jowice Wielkie, po stwierdzeniu, we nie narusza 

ustaleL Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Kamiennik, 

Rada Gminy Kamiennik uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi KarJowice 

Wielkie w gminie Kamiennik uchwalonej uchwaJą 

nr XXX/172/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia  

15 grudnia 2004 r. wraz ze zmianą uchwaloną 

uchwaJą nr XXXVII/194/09 Rady Gminy Kamien-

nik z dnia 25 grudnia 2009 r. oraz zmianą uchwa-

loną uchwaJą nr XXXVII/195/09 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 25 grudnia 2009 r. 

 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego wsi KarJowice Wielkie  

w gminie Kamiennik, skJada się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu stanowią-
cego tre`ć niniejszej uchwaJy; 

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 KarJowice Wielkie wprowadza 

się nastę”ujące zmiany: 

1) zmienia się na rysunku i w tek`cie planu 

oznaczenie terenu okre`lonego w planie symbolami 

UI,UK-18 na UI,UK,UHp,MM-18; 

2) rozszerza się zakres przeznaczenia terenu 

oznaczonego w planie UI, UK-18 teren usJug kultury 

oraz usJug pocztowo - telekomunikacyjnych o usJugi 
handlu oraz zabudowę mieszkaniową mieszanąŁ 

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleL zmiany planu są wa-

runki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmu-

jące: 
1) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

UI,UK,UHp,MM-18; 

2) dodatkowe ustalenia szczególnych warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenów; 
3) dodatkowe zasady obsJugi w zakresie infra-

struktury technicznej; 

4) dodatkowe ustalenia dotyczące warto`ci nie-

ruchomo`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 zabytków 

oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
4) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultury; 

5) zadaL dla realizacji celów publicznych. 
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§ 5.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne rysunku 

zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako 

granica obowiązywania ustaleL zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) symbole okre`lające funkcje terenu. 

2. PozostaJe oznaczenia graficzne mają charakter 

informacyjny lub postulatywny. 

 

ŚźIAI II 

USTALENIA SźCźśGÓIOWś 

 

§ 6. W § 6 w ust. 2 uchwaJy Nr XXX/172/04 

Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r.  

w tabeli w miejsce dotychczasowych ustaleL 

szczegóJowych dla terenu oznaczonego symbolem 

Ul,UK-18 wprowadza się zapis w brzmieniu: 

ｭ1Ł Teren Ul,UK, UHp, MM-18 przeznacza się 

pod usJugi kultury, pocztowo - telekomunikacyjne, 

handlu oraz zabudowę mieszkaniową mieszaną  

i ustala się nastę”ujące warunki zabudowy i zago-

spodarowania oraz parametry i standardy ksztaJto-

wania zabudowy: 

1) dopuszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i zmia-

nę sposobu uwytkowania istniejących obiektów bu-

dowlanych; 

2) nakazuje się ”rzyjąć wskaunik intensywno`ci 
zabudowy od 0,6 do 0,9; 

3) w granicach dziaJek nakazuje się zapewnienie 

miejsc postojowych na samochody osobowe wg 

wskaunika 1 miejsce na 15 m² powierzchni usJug 

(nie mniej niw 3 miejsca); 

4) przy przebudowie i rozbudowie istniejącej zabu-

dowy z dachem ”Jaskim dopuszcza się zmianę ksztaJ-
tu dachu na dwuspadowy, symetryczny o kącie na-

chylenia ”oJaci i wysoko`ci budynków w nawiązaniu 

do istniejącej zabudowy na dz. nr 58/2; 

5) nakazuje się wystrój architektoniczny zabu-

dowy dostosować do zabudowy charakterystycznej 

dla wsi KarJowice Wielkie; 

6) dopuszcza się usJugi rzemiosJa bytowego jako 

przeznaczenie dopuszczalne; 

7) dopuszcza się zapewnienie zaopatrzenie tere-

nu w energię elektryczną 30 kV; 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy ”rzyjąć 

zgodnie z rysunkiem planu; 

9) nakazuje się dla terenu ”owierzchnię biolo-

gicznie czynną - min. 35 %; 

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

a) max. wysoko`ć nie ”rzekraczającą 7 m do ka-

lenicy, 

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

c) elewacje `cian tynkowane ( z dopuszczeniem 

elementów z klinkieru, cegJy, drewna, kamienia, 

okJadzin metalowych); 

11) dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziem-

nych - do 2; 

12) nakazuje się ograniczenie uciąwliwego od-

dziaJywania dziaJalno`ci usJugowej do granic terenu 

okre`lonego tytuJem prawnym do uwytkowania; 
13) 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; 
14) dopuszcza się lokalizację obiektów i urzą-

dzeL towarzyszących funkcji podstawowej terenu, 

obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej oraz 

zieleL urządzoną izolacyjną; 
15) dopuszcza się istniejące obiekty budowlane 

”rzeznaczyć do likwidacji; 

16) dopuszcza się inwestycje celu publicznego  

z zakresu Jączno`ci publicznej, których lokalizacja 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w przepisach odrębnych;ｬ 
17) przed roz”oczęciem projektowania na terenie 

UI, UK, Uhp, MM-18 znajdującym się w bez”o`red-

nim otoczeniu Ko`cioJa parafialnego pw. `wŁ Marii 

Magdaleny wpisanego do rejestru zabytków  

nr 1148/66 z 12.02.196, nakazuje się wystą”ić  

o wytyczne konserwatorskie do Opolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu,  

z którym nalewy uzgodnić dokumentacje projekto-

wą; prace ziemne nalewy ”rowadzić pod nadzorem 

archeologicznym. 

2. Rozszerza się dotychczasowe ustalenia planu 

w zakresie szczególnych warunków zabudowy  

i zagospodarowania terenów, w ten s”osób, we  

w § 8 uchwaJy Nr XXX/172/04 Rady Gminy Ka-

miennik z dnia 15 grudnia 2004 r. dodaje się ust. 13 

w brzmieniu:  

ｭ13Ł Teren UI,UK,UHp, MM-18 objęty zmianą 

planu w caJo`ci znajduje się na terenie strefy ochro-

ny ”o`redniej ujęcia wody dla miasta WrocJawia 

ustanowionej Śecyzją Urzędu Wojewódzkiego we 

WrocJawiu nr RLS.gw.I.053/17/74 z dnia 

31.03.1974 r. dla którego obowiązują nakazy, za-

kazy oraz ograniczenia wynikające z ”rze”isów 

szczególnychŁｬ 
3. Rozszerza się dotychczasowe ustalenia planu 

w zakresie zasad obsJugi w zakresie infrastruktury 

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

Nr XXX/172/04 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 

równiew między liniami rozgraniczającymi dróg  

a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku 

braku mowliwo`ci zlokalizowania sieci w obrębie linii 

rozgraniczających dróg dla terenu UI,UK,UHp,MM-18ｬŁ 
4. Rozszerza się w § 14 uchwaJy Nr XXX/ 

172/04 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: 
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1) 1% - dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, jednorodzinnej zagrodowej i siedli-

skowej; 

2) 20% - dla projektowanej zabudowy usJugo-

wej w zakresie handlu; gastronomii i usJug byto-

wych; 

3) 30% - dla projektowanej zabudowy pozarol-

niczej dziaJalno`ci gospodarczej; 

4) 30%- dla terenu UI,UK,UHp,MM-18Łｬ. 
 

ŚźIAI III 

PRZEPISY KOKCOWś 

 

§ 7. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi KarJowice Wielkie w gminie Kamiennik uchwa-

lonego UchwaJą Rady Gminy Kamiennik nr XXX/ 

172/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. wraz ze zmianą 

uchwaloną uchwaJą nr XXXVII/194/09 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 25 grudnia 2009 r. oraz zmianą 

uchwaloną uchwaJą nr XXXVII/195/09 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 25 grudnia 2009 r. w czę`ci obję-
tej niniejszą zmianą planu. 

 

§ 8. Wykonanie uchwaJy powierza się Wójtowi 
Gminy Kamiennik. 

 

§ 9. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w wycie po u”Jywie 14 dni od ogJoszeniaŁ 
 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

mgr Aleksander SJonina 

  

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr IXł48ł11 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 22 wrze`nia 2011 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Kamiennik inwestycji 

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

publicznych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 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 zm.) Rada Gminy Kamiennik rozstrzyga, co na-

stę”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 IXł48ł11 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 22 wrze`nia 2011 rŁ 
 

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

darowania przestrzennego wsi Kamiennik. 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 w związku 
z art. 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 

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 Ka-

miennik, rozstrzyga, co nastę”uje:  
 

- Biorąc ”od uwagę stanowisko Wójta Ka-

miennika o nie zgJoszeniu uwag do ”rojektu zmia-

ny ”lanu wyJowonego do ”ublicznego wglądu, nie 
rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr IX/48/11 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamiennik  

w czę`ci dotyczącej wsi KarJowice Wielkie 

 

 

  


