
 

 

 

 

 

 

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  P O W I A T Ó W :  

1146 – Rady Powiatu Opolskiego Nr XXIII/157/09 z dnia 25 czerwca 

2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Opolskiego 5762 

1147 – Rady Powiatu Opolskiego Nr XXIV/161/09 z dnia 3 września 

2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Opolskiego zmienioną uchwałą Nr XXIII/ 

157/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. 5765 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

1148 – Rady Gminy Chrząstowice Nr XXVIII/200/2009 z dnia 20 sierp-

nia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 5765 

1149 – Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXVI/228/09 z dnia 7 sierpnia 

2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsię-

biorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie od-

bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-

stości ciekłych na terenie Gminy Leśnica 5767 

1150 – Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXVI/229/09 z dnia 7 sierpnia 

2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsię-

biorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części 5768 

1151 – Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XL/274/09 z dnia 30 lipca 

2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Jasiona 5769 

1152 – Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XL/275/09 z dnia 30 lipca 

2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Rozwadza 5777 

1153 – Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XL/276/09 z dnia 30 lipca 

2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Krępna 5787 

1154 – Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XL/277/09 z dnia 30 lipca 

2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Żyrowa 5793 

1155 – Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XL/278/09 z dnia 30 lipca 

2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Januszkowice 5800 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

Opole, dnia 21 września 2009 r. Nr 76 
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R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E  N A D Z O R C Z E  

1156 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - uchwała  

Nr 20/78/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie orzecze-

nia nieważności uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Tarnów 

Opolski z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnie-

niach szkół publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oraz 

trybu zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 5809 

U M O W Y :  

1157 – zawarta w dniu 20 sierpnia 2009 r. pomiędzy Gminą Murów a Powia-

tem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zada-

nia pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1340 O 

Stare Budkowice - Bierdzany w miejscowości Stare Budkowice  

ul. Ogrodowa” 5812 

1158 – zawarta w dniu 24 sierpnia 2009 r. pomiędzy Gminą Murów a Po-

wiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji 

zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1352 O Krzywa Góra - Murów ul. Lipowa w Murowie” 5813 

1159 - zawarta w Nysie w dniu 18 sierpnia 2009 r. pomiędzy Powiatem Ny-

skim a Gminą Nysa w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika  

w ciągu drogi powiatowej Nr 1677 O w miejscowości Regulice” 

5814 

 

 

1146 

1146 

UCHWAŁA NR XXIII/157/09 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 25 czerwca 2009 r. 

  

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co na-

stępuje: 

 

§ 1. Zmienia się Statut Powiatu Opolskiego 

stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXI/ 

257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 wrze-

śnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powia-

tu Opolskiego w ten sposób, że: 

1) uchyla się § 4; 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

Jednostki organizacyjne Powiatu Opolskiego 

utworzone w celu wykonywania zadań powiatu 

ujęte są w wykazie prowadzonym przez Starostwo 

Powiatowe w Opolu; 

3) uchyla się § 7; 

4) Rozdział II otrzymuje brzmienie: 

Organizacja wewnętrzna Rady Powiatu Opol-

skiego;  

5) uchyla się § 8; 

6) § 9 otrzymuje brzmienie: 

W skład Rady Powiatu Opolskiego zwanej dalej 

Radą Powiatu lub Radą wchodzi 25 radnych; 

7) uchyla się § 10; 

8) uchyla się § 12; 

9) § 13 otrzymuje brzmienie: 

Rada Powiatu na pierwszej sesji po wyborach 

wybiera ze swego grona przewodniczącego i jed-

nego wiceprzewodniczącego; 

10) uchyla się § 14; 

11) § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Zarząd Powiatu przy pomocy starostwa obo-

wiązany jest udzielić wszelkiej pomocy w przygo-

towaniu i obsłudze sesji Rady Powiatu; 
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12) w § 16  

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczą-

cy Rady może nie przesłać radnym projektów uchwał 

i materiałów sesyjnych, w szczególności jeżeli uza-

sadnia to przedmiot planowany do rozpatrzenia, 

b) uchyla się ust. 6; 

13) § 18 otrzymuje brzmienie: 

W sprawach organizacyjnych w szczególności: 

stwierdzenia quorum, porządku obrad sesji, wnio-

sków formalnych i proceduralnych, zatwierdzenia 

protokołu z poprzedniej sesji, zamknięcia listy kan-

dydatów, powołania komisji skrutacyjnej, powoła-

nia komisji uchwał i wniosków oraz przyjęcia in-

formacji, ocen i analiz (m.in. z wykonania uchwał 

Rady, jednostek organizacyjnych powiatu i in.), 

zajęcia stanowiska w określonej sprawie, a także 

wniosków i wytycznych Rady, zaleceń pokontrol-

nych oraz wyznaczenia przedstawicieli Rady do 

komisji i zespołów, jeżeli ustawa wyraźnie nie 

wymaga podjęcia uchwały Rady, można nie spo-

rządzać uchwały w trybie ustalonym w paragra-

fach poprzedzających, a tylko stosowny zapis  

w protokole zawierający wynik głosowania. 

14) § 21 otrzymuje brzmienie: 

1. Wszelkich informacji dotyczących działania 

organów Powiatu udziela Biuro Rady.  

Biuro Rady udostępnia również do wglądu pro-

tokoły posiedzeń Zarządu Powiatu i komisji Rady 

Powiatu. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 16  

ust. 1, umieszcza się na tablicy ogłoszeń staro-

stwa najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji; 

15) w § 23 uchyla się ust. 6; 

16) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane 

przez właściwe komisje Rady za wyjątkiem projek-

tów uchwał dot. składów osobowych; 

17) w § 32 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści: 

4. W przypadku podejmowania uchwał o tym 

samym przedmiocie dot. kilku podmiotów wystar-

czy jedno uzasadnienie do pierwszej uchwały; 

18) § 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Podjęte przez Radę Powiatu uchwały mogą 

być uchylone bądź zmienione w drodze odrębnej 

uchwały przy zachowaniu przyjętych procedur, za 

wyjątkiem oczywistych błędów pisarskich; 

19) w § 34  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał 

i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady Powia-

tu. Rejestr uchwał prowadzi Biuro Rady, 

b) uchyla się ust. 3 i ust. 4; 

20) w § 35 uchyla się ust. 3; 

21) w § 36; 

a) ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:  

2. Podjęte akty prawa miejscowego umieszcza 

się na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa oraz 

udostępnia do wglądu w Biurze Rady. 

3. Zbiór aktów prawa miejscowego prowadzi 

Biuro Rady, 

b) uchyla się ust. 4; 

22) § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Obsługę Rady Powiatu i jej komisji prowadzi 

Biuro Rady; 

23) § 42 otrzymuje brzmienie: 

W celu kontroli działalności Zarządu oraz po-

wiatowych jednostek organizacyjnych Rada Po-

wiatu powołuje Komisję Rewizyjną; 

24) § 43 otrzymuje brzmienie: 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą prze-

wodniczący, zastępca przewodniczącego oraz po-

zostali członkowie Komisji Rewizyjnej w liczbie 3. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocz-

nego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę 

Powiatu. 

3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Po-

wiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 2, do 

dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok, którego 

dotyczy ten plan. 

4. Na wniosek Rady lub przewodniczącego Ra-

dy, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kon-

trolę w zakresie i terminie nieprzewidzianym  

w rocznym planie kontroli; 

25) w § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Członek komisji powinien również być wyłą-

czony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okolicz-

ności mogące wywołać wątpliwość co do jego 

bezstronności; 

26) W § 48 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w termi-

nie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolne-

go, może odwołać się do Rady Powiatu. Rozstrzy-

gnięcie Rady Powiatu jest ostateczne; 

27) w § 50 uchyla się ust. 3 i ust. 6; 

28) w § 51 uchyla się ust. 3; 

29) uchyla się § 57; 

30) § 58 otrzymuje brzmienie: 

1. Klub radnych może utworzyć co najmniej  

5 radnych. 

2. Przynależność radnych do klubów jest do-

browolna; 

31) § 61 otrzymuje brzmienie: 

1. Zarząd Powiatu Opolskiego liczy 5 osób. 

2. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta 

Powiatu jako jego przewodniczący, Wicestarosta 

Powiatu i 3 członków. 

3. Starosta i Wicestarosta wykonują swe funk-

cje w ramach stosunku pracy, a pozostali człon-

kowie zarządu pełnią swe funkcje społecznie i jako 

radni otrzymują diety na zasadach określonych  

w odrębnej uchwale. 

4. Rada Powiatu może postanowić o zatrudnie-

niu poszczególnych członków zarządu również  

w ramach stosunku pracy; 

32) uchyla się § 62; 

33) uchyla się § 63; 

34) uchyla się § 64; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 5764 – Poz. 1146 

 

35) uchyla się § 65; 

36) uchyla się § 73; 

37) uchyla się § 74; 

38) uchyla się § 75; 

39) uchyla się § 76; 

40) uchyla się § 77; 

41) uchyla się § 78; 

42) uchyla się § 79; 

43) uchyla się Rozdział III: Jednostki organiza-

cyjne powiatu, powiatowe służby inspekcje i stra-

że od § 80 do § 81; 

44) uchyla się Rozdział IV: Gospodarka finan-

sowa powiatu od § 82 do § 86; 

45) uchyla się Rozdział V: Mienie powiatu od  

§ 87 do § 90; 

46) § 91 otrzymuje brzmienie: 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 

statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.); 

47) załącznik nr 5 do statutu otrzymuje brzmie-

nie: 

Wykaz Komisji Stałych  

powołanych przez Radę Powiatu Opolskiego  

i zakres ich działania 

1. Komisja Rewizyjna,  

przedmiotem działania komisji jest: 

1)  opiniowanie wykonania budżetu i występo-

wanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządo-

wi; 

2) kontrolowanie działalności Zarządu oraz po-

wiatowych jednostek organizacyjnych; 

3) przeprowadzanie postępowań wyjaśniają-

cych na zlecenie Rady, w tym w sprawach skarg. 

2. Komisja Budżetu,  

przedmiotem działania komisji są zagadnienia 

związane z budżetem Powiatu Opolskiego oraz 

opiniowanie spraw powodujących skutki finanso-

we, w tym m.in.:  

1) opiniowanie budżetu powiatu, jego zmian 

oraz planów funduszy celowych; 

2) opiniowanie uchwał w sprawach wysokości 

podatków i opłat w granicach określonych usta-

wami; 

3) opiniowanie uchwał w sprawach dotyczą-

cych wydatków budżetu, w tym w sprawach ma-

jątkowych. 

3. Komisja Polityki Społecznej,  

przedmiotem działania komisji jest: 

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu 

oraz wyrażanie opinii dotyczących w szczególno-

ści spraw w zakresie edukacji publicznej i funkcjo-

nowania powiatowych placówek oświatowych, 

spraw w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, 

spraw w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz 

zdrowia; 

2) promowanie i wspieranie instytucji, organi-

zacji oraz stowarzyszeń działających na terenie 

powiatu, wykonujących zadania z zakresu kultury, 

kultury fizycznej i turystyki oraz zdrowia; 

3) tworzenie warunków do efektywnego wdro-

żenia nowych kierunków kształcenia z uwzględ-

nieniem potrzeb lokalnego rynku pracy; 

4)  inicjowanie działań zmierzających do po-

prawy porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli w powiecie – w szkole, pracy, miejscu 

publicznym i domu. Wspieranie służb, inspekcji  

i straży na rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz 

opiniowanie zamierzeń i sprawozdań z realizacji 

zadań przez służby, inspekcje i straże za miniony 

rok; 

5) opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu 

oraz spraw w zakresie polityki prorodzinnej, po-

mocy społecznej, wspierania osób niepełnospraw-

nych, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji 

lokalnego rynku pracy oraz sprawowania kontroli 

nad wykonaniem uchwał i wyrażanie opinii  

w sprawach programów operacyjnych i strategicz-

nych w tym zakresie, jak również współpraca  

z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, osób 

niepełnosprawnych i aktywizacji zawodowej, w 

tym z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie i organizacjami poza-

rządowymi; 

6) opiniowanie projektów statutu powiatu oraz 

regulaminu starostwa powiatowego. 

4. Komisja Polityki Gospodarczej,  

przedmiotem działania komisji jest: 

1) opiniowanie projektów uchwał oraz wyraża-

nie opinii dotyczących spraw w zakresie ochrony 

środowiska, gospodarki wodnej, geologii, przyro-

dy, gospodarki nieruchomościami stanowiącymi 

własność powiatu; 

2) ocena stanu i oznakowanie dróg powiato-

wych; 

3) ocena stanu i ustalanie programów w zakre-

sie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodzio-

wej, stanu sanitarnego, weterynaryjnego oraz rol-

nictwa; 

4) współdziałanie z innymi jednostkami w za-

kresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, 

przyrody i rolnictwa oraz współpraca z partnerami 

krajowymi i zagranicznymi.  

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

Powiatu Opolskiego 

Stefan Warzecha 
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1146 

1147 

1147 

UCHWAŁA NR XXIV/161/09 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 3 września 2009 r. 

  

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego zmienioną uchwałą Nr XXIII/157/09  

Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r.  

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co nastę-

puje: 

 

§ 1. Zmienia się Statut Powiatu Opolskiego 

stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXI/ 

257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 wrze-

śnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powia-

tu Opolskiego zmieniony uchwałą Nr XXIII/157/09, 

Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. 

w ten sposób, że: 

1) § 16 otrzymuje brzmienie: 

1. O zwołaniu sesji zwyczajnej przewodniczący 

Rady powiadamia radnych co najmniej 7 dni przed 

terminem obrad. W przypadku sesji nadzwyczajnej 

termin ten może być krótszy. 

2. Zawiadomienie podpisuje przewodniczący Ra-

dy, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący 

Rady. 

3. W zawiadomieniu należy podać termin, miej-

sce, godzinę rozpoczęcia oraz porządek obrad. 

4. Do zawiadomienia dołącza się projekty 

uchwał i niezbędne materiały, jeżeli nie zostały 

radnym doręczone wcześniej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Opolskiego 

Stefan Warzecha 

1147 

1148 

1148 

UCHWAŁA NR XXVIII/200/2009 

RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

 

 z dnia 20 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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, 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 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 

420), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy „Sportowa” w miej-

scowości Chrząstowice na działce o nr 1227/4, kar-

ta mapy 4, obręb Chrząstowice. 

§ 2. Ulicę, o której mowa w § 1, oznaczono na 

mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały 

szrafurą. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący  

 Rady Gminy  

Rafał Bartek 
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UCHWAŁA NR XXXVI/228/09 

 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY 

 

 z dnia 7 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników  

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśnica 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-

ku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 

2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r.  

Nr 223, poz. 1464, oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 

Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753) oraz § 2, § 3  

i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu określania wymagań, jakie powinien speł-

niać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33), Rada 

Miejska w Leśnicy uchwala: 

 

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni speł-

niać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróż-

niania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

 

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości powi-

nien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zaplecze techniczno – biurowe; 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, 

w ilości wystarczającej do zakresu świadczonych 

usług, przystosowane do bezpyłowego odbierania 

oraz transportu odpadów komunalnych, o pojem-

ności od 0,12 do 7,0 m3, zawierające co najmniej: 

a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów 

komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbie-

rania odpadów komunalnych,  

b) instalację umożliwiającą prasowanie odebra-

nych odpadów komunalnych; 

3) posiadać środki transportu przystosowane 

do odbioru odpadów zebranych selektywnie,  

w tym ulegających biodegradacji; 

4) posiadać środki techniczne umożliwiające 

zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowa-

nego odbioru odpadów zebranych selektywnie, 

zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wieloro-

dzinnej, zgodnie z zapisami Gminnego Planu Go-

spodarki Odpadami; 

5) posiadać środki techniczne umożliwiające 

ewidencjonowanie na indywidualnych kontach 

ilości odpadów zebranych selektywnie; 

6) posiadać środki techniczne kompatybilne  

z środkami technicznymi Gminy, umożliwiające jej 

przekazywanie drogą elektroniczną danych wyma-

ganych przepisami. 

2. Powyższe wymagania powinny zostać 

uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, 

którymi są w szczególności: 

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której 

znajduje się zaplecze techniczno - biurowe,  

2) dowód rejestracyjny, umowa kupna - sprze-

daży, najmu lub faktury potwierdzające posiadanie 

środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz  

z ich opisem technicznym. 

 

§ 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, 

obowiązany jest – uwzględniając zapisy woje-

wódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gmin-

nego planu gospodarki odpadami- do unieszkodli-

wiania odpadów komunalnych poprzez: 

1) przekazywanie do kompostowni zebranych 

selektywnie odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji oraz odpadów zielonych; 

2) przekazywanie do uprawnionych podmiotów 

gospodarczych prowadzących odzysk, recykling 

zebranych selektywnie opakowań z papieru i tek-

tury oraz papieru i tektury nieopakowaniowych, 

opakowań wielomateriałowych, opakowań z two-

rzyw sztucznych, tekstyliów, opakowań ze szkła, 

opakowań z blachy stalowej i z aluminium oraz 

metali, odpadów wielkogabarytowych, odpadów 

budowlanych z remontów oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego; 

3) przekazywanie do podmiotów prowadzących 

unieszkodliwianie zebranej selektywnie frakcji od-

padów niebezpiecznych zawartych w odpadach 

komunalnych; 

4) składowanie na Składowisku Odpadów Ko-

munalnych w Krasowej odpadów komunalnych 

niepodlegających selekcji, a więc: tworzyw 

sztucznych nieopakowaniowych, szkła nieopako-

waniowego, gruzu, odpadów mineralnych, drobnej 

frakcji popiołowej oraz innych strumieni odpadów 

komunalnych zmieszanych. 

http://localhost:12130/akty/tresc/180129
http://localhost:12130/akty/tresc/180129
http://localhost:12130/akty/tresc/182675
http://localhost:12130/akty/tresc/292819
http://localhost:12130/akty/tresc/299551
http://localhost:12130/akty/tresc/312518
http://localhost:12130/akty/tresc/314586


Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 5768 – Poz. 1149-1150 

 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bez-

odpływowych i  transportu nieczystości ciekłych 

powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zaplecze techniczno - biurowe  

w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, 

miejscami postojowymi i punktem myjni samocho-

dowej; 

2) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy ase-

nizacyjne posiadające możliwość opróżnienia 

zbiorników bezodpływowych, ze względu na trud-

ności z dojazdem, z odległości do 20 m), zgodnie  

z technicznymi oraz sanitarno - porządkowymi 

wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktu-

ry z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wyma-

gań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 193, poz. 1617). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Leśnicy. 

 

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr Or. 0151-69/06 

Burmistrza Leśnicy z dnia 16 października 2006 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwo-

lenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorni-

ków bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 78, poz. 

2376).  

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leśnicy 

Ryszard Froń 

1149 
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UCHWAŁA NR XXXVI/229/09 

 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY 

 

 z dnia 7 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 

2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r.  

Nr 233, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97,  

Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753), Rada Miejska 

w Leśnicy uchwala: 

 

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinni speł-

niać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdom-

nych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części. 

 

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia na prowadzenie działalności w za-

kresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy 

których zwierzęta będą wyłapywane, w sposób 

niezagrażający ich życiu i zdrowiu; 

2) posiadać samochód przystosowany do 

transportu zwierząt; 

3) posiadać przeszkoloną kadrę, gwarantującej 

stałe świadczenie tych usług; 

4) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) 

przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed prze-

wiezieniem ich do schroniska. 

2. Powyższe wymagania powinny zostać 

uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są 

w szczególności:  

1) zaświadczenie o wpisie do w ewidencji dzia-

łalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru 

Sądowego; 

2) umowa o stałej współpracy z weterynarzem;  

3) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe 

były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gmi-

nie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwole-

nia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwie-

rzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk;  

4) świadectwa szkoleń lub też ich odpisy, osób 

o których mowa w ust. 1 pkt 3; 

5) odpis z księgi wieczystej dotyczącej nieru-

chomości, o której mowa w ust. 1 pkt 4 bądź  

6) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, 

miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 
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§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia na prowadzenie działalności w za-

kresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt powinien spełniać następujące wymaga-

nia:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność go-

spodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt; 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym 

prowadzona ma być działalność, o której mowa 

w pkt 1; 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub in-

ny stosowny dokument wymagany przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),  

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogro-

dzonym; 

5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio 

wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwie-

rzęta będą przebywać. 

2. Powyższe wymagania powinny zostać 

uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 

3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 4.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia na prowadzenie działalności w za-

kresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części powinien spełniać nastę-

pujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność go-

spodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk 

i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym 

prowadzona ma być działalność, o której mowa  

w pkt 1; 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub in-

ny stosowny dokument wymagany przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), 

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogro-

dzonym; 

5) posiadać środki niezbędne do grzebania 

zwłok zwierzęcych i ich części; 

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji 

zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzeba-

niem; 

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umoż-

liwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części. 

2. Powyższe wymagania powinny zostać 

uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 

3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Leśnicy. 

 

§ 6. Traci moc zarządzenie Burmistrza Leśnicy 

Nr Or. 0151-68/06 z dnia 16 października 2006 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwo-

lenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwie-

rzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwie-

rzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

Nr 78, poz. 2375). 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

     Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leśnicy 

Ryszard Froń 

 

1150 

 

1151 
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UCHWAŁA NR XL/274/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

 z dnia 30 lipca 2009 r. 

  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasiona 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. 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, 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 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) 

oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, 

poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 
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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) oraz w związku z uchwałą Rady Miej-

skiej w Zdzieszowicach Nr XVI/121/07 z dnia  

18 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego sołectwa Jasiona, po 

stwierdzeniu zgodności ze zmianą Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Zdzieszowice, Rada Miejska  

w Zdzieszowicach uchwala, co następuje: 

 

Dział I 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasio-

na.  

2. Integralną częścią zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania są następujące załączniki: 

1) załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu – 

skala 1:1000, (obejmujący działki nr 442/1, 170, 

118/1, 442/2, 440, 441, 202); 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 

mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 

mowa  w § 1 niniejszej uchwały; 

2) przepisach odrębnych - należy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, 

wynikające z prawomocnych decyzji administra-

cyjnych; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć 

graficzny zapis planu, będący załącznikiem gra-

ficznym, o którym mowa w § 1 ust. 2; 

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar 

ograniczony  na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem literowym i liczbo-

wym; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy 

przez to rozumieć przeznaczenie wyznaczone do 

lokalizacji w danym terenie; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - nale-

ży przez to rozumieć przeznaczenie inne niż pod-

stawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym 

terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków; 

7) usługach nieuciążliwych – należy przez to 

rozumieć usługi niewymagające sporządzenia ra-

portu oddziaływania na środowisko zgodnie  

z przepisami odrębnymi; 

8) wskaźniku intensywności zabudowy – nale-

ży przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 

ogólnej zabudowy do powierzchni działki. Przez 

powierzchnie ogólną zabudowy rozumie się po-

wierzchnię budynku po obrysie pomnożoną przez 

liczbę kondygnacji budynku; 

9) powierzchni użytkowej budynku – należy 

przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich 

pomieszczeń budynku. 

 

§ 3.1. Obowiązującymi oznaczeniami na rysun-

ku planu są: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-

nia; 

2) oznaczenia literowe i liczbowe określające 

przeznaczenia terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostałe oznaczenia niewymienione w ust. 1 

są informacyjne lub sugerujące określone rozwiąza-

nia przestrzenne i regulacyjne. 

 

Dział II 

Ustalenia szczegółowe 

 

Rozdział 1 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształ-

towania przestrzeni publicznej 

 

§ 4.1. Kształtowanie zabudowy musi uwzględ-

niać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, 

formę detal architektoniczny i materiały charakte-

rystyczne dla regionalnego budownictwa. 

2. Dopuszcza się dokonywania nowych podzia-

łów geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej dla podzielonych nie-

ruchomości oraz spełnienia warunków jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Dopuszcza się lokalizację nieograniczających 

bezpieczeństwa ruchu reklam oraz obiektów małej 

architektury. 

4. Poza wyznaczoną na rysunku planu nieprze-

kraczalną linią zabudowy, w tym na granicy dział-

ki, dopuszcza się lokalizacji pojedynczych obiek-

tów małej architektury i infrastruktury. 

5. W obszarze opracowania planu obowiązuje 

zapewnienie warunków umożliwiających prowa-

dzenie akcji ratowniczych przeciwpożarowych, 

poprzez zapewnienie zaopatrzenia wodę do celów 

przeciwpożarowych dróg przeciwpożarowych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody 

 

§ 5.1. W obszarze opracowania ustala się 

obowiązek podczyszczania wód opadowych  

z substancji ropopochodnych i innych szkodli-
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wych, zgodnie z przepisami odrębnymi. W przy-

padku występowania ww. zagrożeń na terenach 

częściowo utwardzonych lub nieutwardzonych 

ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska 

gruntowo – wodnego przed infiltracją zanieczysz-

czeń. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej ozna-

czonej symbolem 1MN 2MN, 3MN obowiązują stan-

dardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej określone przepisami odrębnymi. 

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usłu-

gowej oznaczonej symbolem 1MU obowiązują stan-

dardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowo - 

usługowej określone przepisami odrębnymi. 

4. Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-

nych ścieków do wód powierzchniowych, gruntu  

i wód gruntowych. 

5. Obowiązuje zachowanie pasa terenu o sze-

rokości co najmniej 3 m wzdłuż górnej krawędzi 

rowów melioracyjnych i cieków wodnych. 

6. Dopuszcza się zarurowanie lub przełożenie ro-

wów melioracyjnych kolidujących z planowanym 

zainwestowaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. Ustala się zakaz lokalizowania obiektów zali-

czanych do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko – wymagających spo-

rządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko na terenach oznaczonych symbo-

lem MN i U/US za wyjątkiem urządzeń infrastruk-

tury technicznej. 

8. Usługi prowadzone w ramach budynku 

mieszkalnego nie mogą powodować uciążliwości 

dla mieszkańców. 

9. Uciążliwości usług i produkcji prowadzonych 

na działkach wydzielonych nie mogą przekroczyć 

norm na granicy działki, na której są prowadzone. 

 

Rozdział 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu układu komunikacyjnego 

 

§ 6.1. Obsługa komunikacyjna terenów obję-

tych planem odbywa się z istniejących dróg pu-

blicznych bezpośrednio przyległych do granic 

opracowania planu.  

2. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych 

o minimalnych parametrach dróg pożarowych. 

3. Ustala się następującą minimalną liczbę 

miejsc postojowych: 

1) lokale mieszkalne – 2 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie; 

2) biura - 1 miejsce postojowe na 50 m2 po-

wierzchni użytkowej; 

3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 

50 m2 powierzchni użytkowej; 

4) restauracje, kawiarnie -1 miejsce postojowe 

na 20 m2 powierzchni użytkowej; 

5) obiekty sportowe – 1 miejsce postojowe na 

10 użytkowników jednocześnie; 

6) zakłady produkcyjne – 2 miejsca postojowe 

na 10 zatrudnionych. 

 

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu infrastruktury technicznej 

 

§ 7.1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia te-

renu w infrastrukturę techniczną: 

1) docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie 

liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz  

z towarzyszącymi urządzeniami, poza przyłączami 

do poszczególnych obiektów mogą przebiegać  

w liniach rozgraniczających dróg i ulic, w uzgod-

nieniu z zarządcami dróg, dopuszcza się przepro-

wadzenie sieci poza układem ulic pod warunkiem 

zachowania ustaleń przepisów odrębnych obowią-

zujących przy projektowaniu sieci; 

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-

tryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania 

ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na 

terenie objętym planem wymagają uzyskania wa-

runków technicznych od właściwych administrato-

rów sieci. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) doprowadzenie wody z wiejskiej sieci wodo-

ciągowej; 

2) warunki doprowadzenia wody należy uzgod-

nić z zarządcą sieci. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala 

się: 

1) docelowo odprowadzenie ścieków do gmin-

nej sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgodnio-

nych z zarządcą sieci; 

2) do czasu realizacji sieci odprowadzającej ścieki 

do systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gro-

madzenie ścieków w indywidualnych, szczelnych, 

atestowanych, bezodpływowych zbiornikach, zloka-

lizowanych na terenach własnych inwestorów,  

z systematycznym wywozem ścieków do punktu 

zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków, na warun-

kach uzgodnionych z zarządcą oczyszczalni lub sto-

sowanie oczyszczalni przydomowych. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 

ustala się: 

1) w projektowaniu zainwestowania należy 

uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne  

i zapewnić im prawidłowe użytkowanie; 

2) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej 

inwestor zobowiązany jest do jej naprawy na koszt 

własny, pod nadzorem uprawnionego specjalisty; 

3) tereny, na których może dojść do zanie-

czyszczenia substancjami szkodliwymi dla środo-

wiska należy utwardzić i skanalizować a substan-

cje szkodliwe zneutralizować na terenie własnym; 

4) miejsce i sposób odprowadzenia wód opa-

dowych należy uzgodnić z właściwymi organami. 
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5. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną ustala się: 

1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej sie-

ci niskiego i średniego napięcia, lub w przypadku 

znacznego zapotrzebowania na moc i energię elek-

tryczną z nowych stacji transformatorowych; 

2) na całym obszarze opracowania dopuszcza 

się budowę linii elektroenergetycznych napo-

wietrznych i kablowych, oraz lokalizowanie stacji 

transformatorowych wraz z drogami dojazdowymi; 

3) do istniejących oraz nowo projektowanych 

urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić 

możliwość dojazdu oraz swobodnego dostępu dla 

ich zarządcy w celu sprawowania nadzoru tech-

nicznego, remontu lub przebudowy; 

4) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem 

zapotrzebowania w energię elektryczną należy 

realizować na podstawie indywidualnych umów  

z dysponentem sieci, zawieranych na wniosek 

zainteresowanych inwestorów; 

5) przyłącza należy wykonać zgodnie z technicz-

nymi warunkami podanymi przez dysponenta sieci. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza 

się: 

1) budowę sieci gazowej na ww. obszarze,  

w oparciu o obowiązujące prawo energetyczne, jeżeli 

istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostar-

czania paliwa gazowego, zgodnie z opracowanym 

przez przedsiębiorstwo energetyczne planem rozwo-

ju; 

2) realizacja sieci gazowej możliwa jest po 

stwierdzeniu opłacalności inwestowania oraz wy-

maga uzyskania od dostawcy gazu uzyskania wa-

runków technicznych i spełnienia przepisów od-

rębnych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do-

puszcza się ogrzewanie budynków z indywidualnych 

kotłowni na terenach własnych inwestorów, pod 

warunkiem stosowania paliw ekologicznych oraz 

urządzeń technicznych o wysokiej sprawności i ni-

skim stopniu emisji zanieczyszczeń środowiska. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala się lokali-

zowanie sieci telekomunikacyjnych, w porozumie-

niu z operatorami sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów ustala się: 

1) obowiązuje segregacja odpadów stałych; 

2) wywóz odpadów na gminne składowisko na 

podstawie umów cywilno – prawnych zawiera-

nych przez właścicieli posesji, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Gminie. 

 

Rozdział 5 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

 

§ 8.1. Ochronie konserwatorskiej na podstawie 

przepisów odrębnych podlegają obiekty i obszary 

zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne wpisa-

ne do rejestru zabytków. 

2. Ustala się ochronę konserwatorską: 

1) obszarów w granicach strefy ochrony kon-

serwatorskiej „B” wyznaczonej na rysunku planu; 

2) obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji 

(wykazie) zabytków nieruchomych; 

3) zewidencjonowanych stanowisk archeolo-

gicznych. 

3. Dla stanowisk archeologicznych ustala się 

wymóg uzyskania pozwolenia Opolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie prac 

ziemnych i przeprowadzenie ratowniczych badań 

archeologicznych metodą wykopaliskową w przy-

padku lokalizacji inwestycji na terenie stanowiska 

archeologicznego oraz w jego bezpośrednim sąsiedz-

twie. 

4. Ustala się ochronę stanowiska archeologicz-

nego nr 3, oznaczonego na rysunku planu. 

 

Rozdział 6 

Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz 

sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 

przepisów 

 

§ 9. Na obszarze Natury 2000 „Góra Świętej 

Anny” w granicach określonych na rysunku planu, 

załącznik nr 1, obowiązują ograniczenia wynikają-

ce z przepisów odrębnych, w szczególności: 

1) wznoszenia obiektów uciążliwych powodują-

cych pogarszanie się stanu środowiska; 

2) wprowadzania zmian stosunków wodnych, 

niekorzystnych dla ekosystemu; 

3) utrzymywania otwartych kanałów ścieko-

wych; 

4) poboru kruszywa i eksploatacji odkrywko-

wej; 

5) dokonywania prac ziemnych naruszających 

w sposób trwały rzeźbę terenu oraz prowadzenia 

czynności powodujących wzmożenie procesów 

erozyjnych; 

6) prowadzenia ferm hodowli zwierząt; 

7) umieszczania tablic ogłoszeniowych bez 

zgody dyrektora Parku. 

2. Na obszarze planu, w granicach określonych 

na rysunku planu, występuje obszar Natura 2000 

– „Góra Świętej Anny” dla którego obowiązują 

ustalenia wynikające z przepisów odrębnych. 

3. Na całym terenie opracowania ochronie pod-

lega obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie” o statu-

sie najwyższej ochrony, zgodnie z przepisami od-

rębnymi oraz poprzez uporządkowanie gospodarki 

ściekowej. 
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Rozdział 7 

Zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane 

 

§ 10.1. Ustala się minimalne szerokości frontu 

działki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy): 

1) w zabudowie oznaczonej symbolem  

              MN = 20 m;  

2) w zabudowie oznaczonej symbolem  

      MU, U/P/RU/RM = 24 m. 

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo 

wydzielanych działek budowlanych: 

1) w zabudowie oznaczonej symbolem  

    MU, U/P/RU/RM= 900 m2; 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

a) wolnostojącej = 800 m2, 

b) bliźniaczej       = 600 m2. 

3. Dopuszcza się mniejsze powierzchnie wy-

dzielanych działek, niż wymienione powyżej, wy-

tyczane na cele infrastruktury technicznej, komu-

nikacyjnej, pod cele publiczne, i w przypadku regu-

lacji sytuacji prawno – własnościowej nierucho-

mości oraz poprawę funkcjonowania nieruchomo-

ści. 

4. Dopuszcza się przeprowadzanie procedury 

scalenia i wtórnego podziału nieruchomości.  

 

Rozdział 8 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania tere-

nów 

 

§ 11.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 

od 1 MN do 5 MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliź-

niacza; 

2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) zabudowa garażowa i gospodarcza,  

b) zieleń urządzona, 

c) usługi nieuciążliwe realizowane jako lokale 

wbudowane, 

d) infrastruktura techniczna i komunikacyjna, w 

tym miejsca postojowe, drogi wewnętrzne i ciągi 

pieszo-jezdne; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych  

w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m 

do okapu dachu,  

b) w remontowanych budynkach przekraczają-

cych wskaźniki podane powyżej dopuszcza się 

zachowanie istniejącej wysokości, 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

maksymalnie do 40 % powierzchni działek,  

d) ustala się zachowanie minimalnej powierzch-

ni biologicznie czynnej – 40 %, 

 

e) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych 

połaci dachowych od 30° do 60°, w układzie 

symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospado-

we i mansardowe, w parterowej zabudowie gara-

żowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie  

i jednospadowe, 

f) w przypadku remontu lub przebudowy bu-

dynku o dachu płaskim lub niespełniających ww. 

wymogów dopuszcza się zachowanie istniejącej 

geometrii dachu, 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 U/US 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-

gowa oraz usługi sportu i rekreacji, oraz obiekty 

związane z obsługą ruchu turystycznego, sportu  

i rekreacji, usług gastronomi, handlu i kultury; 

2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) infrastruktura techniczna i komunikacyjna, 

b) zabudowa garażowa i gospodarcza, 

c) zabudowa mieszkaniowa, 

d) zieleń urządzona; 

3) w ramach przeznaczenia podstawowego do-

puszcza się realizacje obiektów usługowych, 

mieszkaniowych i mieszkaniowo – usługowych; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

12 m do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojaz-

dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % po-

wierzchni działek, pozostałą część należy użytko-

wać jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 

ozdobna, ogrody itp.), 

c) dopuszcza się dachy płaskie, dwuspadowe, 

jednospadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci 

do 45°; 

5) dopuszcza się lokalizowanie handlu hurto-

wego. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U/P/ 

RU/RM ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-

gowo - produkcyjna, produkcji rolniczej, obsługi 

produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowla-

nych i ogrodniczych oraz zagrodowa w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

zabudowa siedliskowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) zabudowa garażowa i gospodarcza, 

b) zieleń urządzona, 

c) infrastruktura techniczna i komunikacyjna,  

w tym miejsca postojowe, drogi wewnętrzne  

i ciągi pieszo-jezdne; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 
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a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

12 m do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

maksymalnie do 70 % powierzchni działek,  

c) ustala się zachowanie minimalnej powierzch-

nie biologicznie czynnej – 20 %, 

d) dopuszcza się dachy płaskie, dwuspadowe, 

jednospadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci 

do 45°, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 RM 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa za-

grodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych 

i ogrodniczych; 

2) dopuszczalne kierunki przekształceń: adapta-

cje istniejących budynków zagrodowych na usługi 

i zabudowę mieszkaniową zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami odrębnymi; 

3) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi - wbudowane, przybudowane lub wol-

nostojące, w tym usług turystyki i agroturystyki, 

b) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-

struktura techniczna, obiekty gospodarcze i gara-

żowe, 

c) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty ma-

łej architektury,  

d) zieleń urządzona, 

e) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wie-

lorodzinna; 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie mo-

że przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym 

poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m, licząc 

od poziomu terenu do okapu dachu, dachy o syme-

trycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wie-

lospadowe), 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej 

w sąsiedztwie zabudowy, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w modernizowanych i nowo projektowanych bu-

dynkach mieszkalnych połaci dachowych o spad-

kach 30 – 60o, w parterowej zabudowie garażo-

wej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy 

płaskie i jednospadowe, 

d) wielkość kubatury obiektów budowlanych 

należy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-

cej zabudowy, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojaz-

dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % po-

wierzchni działek,  

f) ustala się minimalny wskaźnik terenów biolo-

gicznie czynnych – 40 %, 

g) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-

ności zabudowy – 1,0. 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1 R, 2 R 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne; 

2) dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-

cze transportu rolnego, 

b) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej  

i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, oraz 

prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych  

i gospodarczych, 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których re-

alizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 

gruntowo - wodne obszarów przyległych, z wyłą-

czeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższo-

nego średniego ciśnienia, 

d) lokalizowanie zabudowy związanej z produk-

cją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 

zachowania przepisów odrębnych.  

 

Rozdział 9 

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym 

 

§ 12. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym dla terenów przezna-

czonych do zagospodarowania ustala się następu-

jące stawki procentowe służące naliczeniu opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla tere-

nów: 

1) oznaczonych symbolami:  

  U/US, U/P/RU/RM  - 30%; 

2) oznaczonych symbolami MN, RM –     15%. 

 

Dział III 

Ustalenia końcowe 

 

§ 13. W granicach opracowania planu tracą 

moc ustalenia uchwały Nr XXXVI/243/97 Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 kwietnia 

1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych 

obszarów w sołectwach Oleszka – Żyrowa – Ja-

siona w obrębie Gminy Zdzieszowice. 

 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Burmistrzowi Zdzieszowic. 

 

§ 15. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 

upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Monika Wąsik - Kudla 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XL/274/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzględnionych przez Burmistrza uwag do projek-

tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Jasiona 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 

stwierdza się, że do projektu zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego sołec-

twa Jasiona nie zostały złożone uwagi.  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XL/274/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej należącej do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

Realizacja infrastruktury technicznej będzie od-

bywać się w oparciu o wszelkie możliwe źródła 

pozyskania funduszy na ten cel, środków wła-

snych gminy oraz partycypacji inwestorów indy-

widualnych. 

W pierwszej kolejności należy podjąć realizację 

infrastruktury w rejonach: 

a) realizujących cele publiczne oraz sprzyjają-

cych rozwojowi Gminy, 

b) położonych najbliżej istniejącej infrastruktury 

i o najdogodniejszych finansowo możliwościach jej 

realizacji, 

c) charakteryzujących się wzrostem dynamiki 

rozwoju i wzrostem zapotrzebowania, 

d) dużym istniejącym zapotrzebowaniem. 

 

1151 

1152 

1152 

UCHWAŁA NR XL/275/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

 z dnia 30 lipca 2009 r. 

  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. 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, 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 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) 

oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. 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) oraz w związku z uchwałą Rady Miej-

skiej w Zdzieszowicach Nr XVI/122/07 z dnia  

18 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego sołectwa Rozwadza, po 

stwierdzeniu zgodności ze zmianą Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Zdzieszowice, Rada Miejska  

w Zdzieszowicach uchwala, co następuje: 
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Dział I 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Roz-

wadza.  

2. Integralną częścią zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania są następujące załączniki: 

1) załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu – 

skala 1:1000, (obejmujący działki nr 216, 217); 

2) załącznik graficzny nr 2 - rysunek planu – 

skala 1:1000, (obejmujący działki nr 758/1, 

283/2, 282/3, 287/3, 288/39, 285/1); 

3) załącznik graficzny nr 3 - rysunek planu – 

skala 1:1000, (obejmujący działki nr 655, 656, 

657, 658, 659, 660, 666); 

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego; 

5) załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 

mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 

mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) przepisach odrębnych - należy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, 

wynikające z prawomocnych decyzji administra-

cyjnych; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć 

graficzny zapis planu, będący załącznikami gra-

ficznymi, o których mowa w § 1 ust. 2; 

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar ogra-

niczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

oznaczony symbolem literowym i liczbowym; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy 

przez to rozumieć przeznaczenie wyznaczone do 

lokalizacji w danym terenie; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - nale-

ży przez to rozumieć przeznaczenie inne niż pod-

stawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym 

terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków;  

7) usługach nieuciążliwych – należy przez to 

rozumieć usługi niewymagające sporządzenia ra-

portu oddziaływania na środowisko zgodnie  

z przepisami odrębnymi; 

8) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 

przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni ogól-

nej zabudowy do powierzchni działki. Przez po-

wierzchnie ogólną zabudowy rozumie się powierzch-

nię budynku po obrysie pomnożoną przez liczbę kon-

dygnacji budynku; 

9) powierzchni użytkowej budynku – należy 

przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich 

pomieszczeń budynku. 

§ 3.1. Obowiązującymi oznaczeniami na rysun-

ku planu są: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-

nia; 

2) oznaczenia literowe i liczbowe określające 

przeznaczenia terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostałe oznaczenia niewymienione w ust. 1 

są informacyjne lub sugerujące określone rozwiąza-

nia przestrzenne i regulacyjne. 

 

Dział II 

Ustalenia szczegółowe 

 

Rozdział 1 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznej 

 

§ 4.1. Kształtowanie zabudowy musi uwzględ-

niać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, 

formę detal architektoniczny i materiały charakte-

rystyczne dla regionalnego budownictwa. 

2. Dopuszcza się dokonywania nowych podzia-

łów geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej dla podzielonych nie-

ruchomości oraz spełnienia warunków jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Dopuszcza się lokalizację nieograniczających 

bezpieczeństwa ruchu reklam oraz obiektów małej 

architektury. 

4. Poza wyznaczoną na rysunku planu nieprze-

kraczalną linią zabudowy, w tym na granicy dział-

ki, dopuszcza się lokalizacji pojedynczych obiek-

tów małej architektury i infrastruktury. 

5. W obszarze opracowania planu obowiązuje za-

pewnienie warunków umożliwiających prowadzenie 

akcji ratowniczych przeciwpożarowych, poprzez 

zapewnienie zaopatrzenia wodę do celów przeciw-

pożarowych dróg przeciwpożarowych, zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

 

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody 

 

§ 5.1. W obszarze opracowania ustala się obo-

wiązek podczyszczania wód opadowych z substancji 

ropopochodnych i innych szkodliwych, zgodnie  

z przepisami odrębnymi. W przypadku występowania 

ww. zagrożeń na terenach częściowo utwardzonych 

lub nieutwardzonych ustala się obowiązek zabezpie-

czenia środowiska gruntowo – wodnego przed infil-

tracją zanieczyszczeń. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej ozna-

czonej symbolem MN obowiązują standardy aku-

styczne jak dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej określone przepisami odrębnymi. 
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3. Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-

nych ścieków do wód powierzchniowych, gruntu  

i wód gruntowych. 

4. Obowiązuje zachowanie pasa terenu o sze-

rokości co najmniej 3 m wzdłuż górnej krawędzi 

rowów melioracyjnych i cieków wodnych. 

5. Dopuszcza się zarurowanie lub przełożenie ro-

wów melioracyjnych kolidujących z planowanym 

zainwestowaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Ustala się na obszarze opracowania planu 

zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko – wymagających sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej. 

7. Usługi prowadzone w ramach budynku 

mieszkalnego nie mogą powodować uciążliwości 

dla mieszkańców. 

8. Uciążliwości usług i produkcji prowadzonych 

na działkach wydzielonych nie mogą przekroczyć 

norm na granicy działki, na której są prowadzone. 

 

Rozdział 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu układu komunikacyjnego 

 

§ 6.1. Dla terenów oznaczonych symbolem 

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 1MU/US, 2MU/US, 1 U, 

1U/US ustala się obsługę komunikacyjną z istnie-

jących dróg publicznych bezpośrednio przyległych 

do granic opracowania planu oraz dopuszcza się 

realizację dróg wewnętrznych o minimalnych pa-

rametrach dróg pożarowych i dróg dojazdowych. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolem 5MN, 

6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 1 ZP/U,  

2 ZP/U ustala się obsługę komunikacyjną z istnie-

jących dróg publicznych bezpośrednio przyległych 

do granic opracowania planu oraz z nowo plano-

wanych dróg, dla których ustala się: 

1) dla drogi oznaczonej symbolem 1KDD ustala 

się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg pu-

blicznych o parametrach ulicy dojazdowej, 

b) szerokość jezdni minimalna 10 m, 

c) linie zabudowy określa rysunek planu, 

d) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

elementów małej architektury, 

e) wody opadowe i roztopowe z terenu drogi 

należy ująć i odprowadzić poprzez zamknięty sys-

tem kanalizacji, a następnie podczyścić do stanu 

wymaganego obowiązującymi przepisami odręb-

nymi; 

2) dla dróg oznaczonych symbolami od 1KDW 

do 7KDW ustala się: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg 

wewnętrznych, 

b) szerokość jezdni minimalna 4 m, 

c) szerokość minimalna chodnika lub chodni-

ków łącznie 1,5 m, 

d) dopuszcza się realizacje drogi jako ciągu pie-

szo – jezdnego bez wydzielonego krawężnikami 

chodnika od jezdni o minimalnej łącznej szerokości: 

5,5 m, 

e) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

elementów małej architektury, 

f) wody opadowe i roztopowe z terenu drogi 

należy ująć i odprowadzić poprzez zamknięty sys-

tem kanalizacji, a następnie podczyścić do stanu 

wymaganego obowiązującymi przepisami odręb-

nymi. 

3. Ustala się następującą minimalną liczbę 

miejsc postojowych: 

1) lokale mieszkalne – 2 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie; 

2) biura - 1 miejsce postojowe na 50 m2 po-

wierzchni użytkowej; 

3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 

50 m2 powierzchni użytkowej; 

4) restauracje, kawiarnie -1 miejsce postojowe 

na 20 m2 powierzchni użytkowej. 

 

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu infrastruktury technicznej 

 

§ 7.1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia te-

renu w infrastrukturę techniczną: 

1) docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie 

liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz  

z towarzyszącymi urządzeniami, poza przyłączami 

do poszczególnych obiektów mogą przebiegać  

w liniach rozgraniczających dróg i ulic, w uzgod-

nieniu z zarządcami dróg, dopuszcza się przepro-

wadzenie sieci poza układem ulic pod warunkiem 

zachowania ustaleń przepisów odrębnych obowią-

zujących przy projektowaniu sieci; 

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-

tryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania 

ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na 

terenie objętym planem wymagają uzyskania wa-

runków technicznych od właściwych administrato-

rów sieci. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) doprowadzenie wody z wiejskiej sieci wodo-

ciągowej; 

2) warunki doprowadzenia wody należy uzgod-

nić z zarządcą sieci. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala 

się: 

1) docelowo odprowadzenie ścieków do gmin-

nej sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgodnio-

nych z zarządcą sieci; 

2) do czasu realizacji sieci odprowadzającej ścieki 

do systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gro-

madzenie ścieków w indywidualnych, szczelnych, 

atestowanych, bezodpływowych zbiornikach, zloka-

lizowanych na terenach własnych inwestorów,  
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z systematycznym wywozem ścieków do punktu 

zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków, na warun-

kach uzgodnionych z zarządcą oczyszczalni lub sto-

sowanie oczyszczalni przydomowych. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 

ustala się: 

1) w projektowaniu zainwestowania należy 

uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne  

i zapewnić im prawidłowe użytkowanie; 

2) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej 

inwestor zobowiązany jest do jej naprawy na koszt 

własny, pod nadzorem uprawnionego specjalisty; 

3) tereny, na których może dojść do zanie-

czyszczenia substancjami szkodliwymi dla środo-

wiska należy utwardzić i skanalizować a substan-

cje szkodliwe zneutralizować na terenie własnym; 

4) miejsce i sposób odprowadzenia wód opa-

dowych należy uzgodnić z właściwymi organami. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną ustala się: 

1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej sie-

ci niskiego i średniego napięcia, lub w przypadku 

znacznego zapotrzebowania na moc i energię elek-

tryczną z nowych stacji transformatorowych; 

2) na całym obszarze opracowania dopuszcza 

się budowę linii elektroenergetycznych napo-

wietrznych i kablowych na działkach inwestorów, 

oraz lokalizowanie stacji transformatorowych wraz 

z drogami dojazdowymi; 

3) do istniejących oraz nowo projektowanych 

urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić 

możliwość dojazdu oraz swobodnego dostępu dla 

ich zarządcy w celu sprawowania nadzoru tech-

nicznego, remontu lub przebudowy; 

4) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem 

zapotrzebowania w energię elektryczną należy 

realizować na podstawie indywidualnych umów  

z dysponentem sieci, zawieranych na wniosek 

zainteresowanych inwestorów; 

5) ustala się strefę kontrolowaną wzdłuż linii 

napowietrznej 15 kV w odległości 8 m od linii,  

w strefie ustala się zakaz zabudowy i zadrzewiania 

terenu, dopuszcza się odstąpienie od tej zasady 

pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy sieci na 

zabudowę. Po przebudowaniu lub skablowaniu 

sieci ustalenia dla strefy nie są obowiązujące; 

6) przyłącza należy wykonać zgodnie z tech-

nicznymi warunkami podanymi przez dysponenta 

sieci; 

7) dopuszcza się zmianę przebiegu lub skablo-

wanie istniejącej linii elektroenergetycznej. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza 

się: 

1) budowę sieci gazowej na ww. obszarze,  

w oparciu o obowiązujące prawo energetyczne, 

jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

dostarczania paliwa gazowego, zgodnie z opraco-

wanym przez przedsiębiorstwo energetyczne pla-

nem rozwoju; 

2) realizacja sieci gazowej możliwa jest po 

stwierdzeniu opłacalności inwestowania oraz wy-

maga uzyskania od dostawcy gazu uzyskania wa-

runków technicznych i spełnienia przepisów od-

rębnych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 

dopuszcza się ogrzewanie budynków z indywidu-

alnych kotłowni na terenach własnych inwesto-

rów, pod warunkiem stosowania paliw ekologicz-

nych oraz urządzeń technicznych o wysokiej 

sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń 

środowiska. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala się lokali-

zowanie sieci telekomunikacyjnych, w porozumie-

niu z operatorami sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów ustala się: 

1) obowiązuje segregacja odpadów stałych; 

2) wywóz odpadów na gminne składowisko na 

podstawie umów cywilno – prawnych zawiera-

nych przez właścicieli posesji, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Gminie. 

 

Rozdział 5 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

 

§ 8.1. Ochronie konserwatorskiej na podstawie 

przepisów odrębnych podlegają obiekty i obszary 

zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne wpisa-

ne do rejestru zabytków. 

2. Ustala się ochronę konserwatorską: 

1) obszarów w granicach strefy ochrony kon-

serwatorskiej „A” oznaczonej na rysunku planu; 

2) obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji 

(wykazie) zabytków nieruchomych; 

3) zewidencjonowanych stanowisk archeolo-

gicznych. 

3. Dla stanowisk archeologicznych ustala się 

wymóg uzyskania pozwolenia Opolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie 

prac ziemnych i przeprowadzenie ratowniczych 

badań archeologicznych metodą wykopaliskową  

w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie sta-

nowiska archeologicznego oraz w jego bezpośred-

nim sąsiedztwie. 

4. Ustala się ochronę następujących stanowisk 

archeologicznych nr 20 i 21, oznaczonych na ry-

sunku planu. 
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Rozdział 6 

Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz 

sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 

przepisów 

 

§ 9. Na całym terenie opracowania ochronie 

podlega obszar Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych nr 332 „Subniecka Kędzierzyńsko - 

Głubczycka” o statusie najwyższej ochrony, zgod-

nie z przepisami odrębnymi oraz poprzez uporząd-

kowanie gospodarki ściekowej. 

 

Rozdział 7 

Zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane 

 

§ 10.1. Ustala się minimalne szerokości frontu 

działki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy): 

1) w zabudowie oznaczonej symbolem  

              MN = 20 m,  

2) w zabudowie oznaczonej symbolem 

                                        U/MU/US = 24 m. 

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo 

wydzielanych działek budowlanych: 

1) w zabudowie oznaczonej symbolem  

                                   U/MU/US = 1000 m2, 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

a) wolnostojącej = 800 m2, 

b) bliźniaczej      = 600 m2. 

3. Dopuszcza się mniejsze powierzchnie wy-

dzielanych działek, niż wymienione powyżej, wy-

tyczane na cele infrastruktury technicznej, komu-

nikacyjnej, pod cele publiczne, i w przypadku regu-

lacji sytuacji prawno – własnościowej nierucho-

mości oraz poprawę funkcjonowania nieruchomo-

ści. 

4. Dopuszcza się przeprowadzanie procedury 

scalenia i wtórnego podziału nieruchomości.  

 

Rozdział 8 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania tere-

nów 

 

§ 11.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 

od 1 MN do 11 MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub 

szeregowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) zabudowa garażowa i gospodarcza,  

b) zieleń urządzona, 

c) usługi nieuciążliwe realizowane jako lokale 

wbudowane, do 30 % powierzchni przeznaczenia 

podstawowego, 

d) infrastruktura techniczna i komunikacyjna; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych  

w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m 

do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojaz-

dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % po-

wierzchni działek, pozostałą część należy użytko-

wać jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 

ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych 

połaci dachowych od 30° do 60°, w układzie 

symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospado-

we i mansardowe, w parterowej zabudowie gara-

żowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie  

i jednospadowe, 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu, 

e) w przebudowywanych lub remontu budyn-

ków istniejących, przekraczających wskaźniki 

podane powyżej dopuszcza się zachowanie istnie-

jących wskaźników. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 U usta-

la się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-

dowy usługowej; 

2) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje i przebudowy istniejących obiek-

tów z zachowaniem dominującej funkcji usługo-

wej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi, możliwość lokalizacji no-

wych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 

usługi komercyjne i publiczne, z zastrzeżeniem 

zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązu-

jących przepisów odrębnych; 

3) przeznaczenie uzupełniające: 

a) infrastruktura techniczna i komunikacyjna,  

w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca par-

kingowe, 

b) obiekty gospodarcze i garażowe,  

c) obiekty małej architektury,  

d) zieleń urządzona, 

e) lokale mieszkalne, 

f) usługi realizujące cele publiczne; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspozy-

cyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu, 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-

nych w technologiach nietradycyjnych, o wyso-

kich walorach architektonicznych,  

c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elemen-

tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi, 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 5782 – Poz. 1152 

 

d) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 

związanych z gruntem garaży dla samochodów 

osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich 

lokalizację należy przewidzieć w projekcie zago-

spodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać 

ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną, 

e) dla nowych obiektów lokalizowanych przy 

drogach głównych i zbiorczych należy organizo-

wać wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 4 kondygnacji w tym poddasze 

użytkowe w mieście, lecz nie więcej niż 12 m, 

licząc od poziomu terenu do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojaz-

dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % po-

wierzchni działek, pozostałą część należy użytko-

wać jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 

ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w modernizowanych i nowo projektowanych bu-

dynkach połaci dachowych od 30 do 60°, w ukła-

dzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielo-

spadowe, w parterowej zabudowie garażowej 

gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy 

płaskie i jednospadowe. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 U/US 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-

gowa oraz usługi sportu i rekreacji; 

2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) infrastruktura techniczna i komunikacyjna, 

b) zabudowa garażowa i gospodarcza, 

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

d) zieleń urządzona; 

3) w ramach przeznaczenia podstawowego do-

puszcza się realizacje obiektów usługowych, 

mieszkaniowych i mieszkaniowo – usługowych;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

12 m do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojaz-

dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % po-

wierzchni działek, pozostałą część należy użytko-

wać jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 

ozdobna, ogrody itp.), 

c) dopuszcza się dachy płaskie, dwuspadowe, 

jednospadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci 

do 45°; 

5) dopuszcza się lokalizowanie handlu hurto-

wego. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 MU/US 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowo – usługowa oraz usługi sportu i 

rekreacji, w tym usługi handlu, gastronomi, tury-

styki i kultury; 

2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) zabudowa garażowa i gospodarcza,  

b) infrastruktura techniczna i komunikacyjna, 

c) zieleń urządzona; 

3) w ramach przeznaczenia podstawowego do-

puszcza się realizację obiektów usługowych, 

mieszkaniowych i mieszkaniowo – usługowych 

oraz ich zespołów; podana lista rodzajów usług  

w pkt 1 nie stanowi listy zamkniętej, dopuszcza 

się inne rodzaje usług pod warunkiem spełnienia 

ustalonych planem pozostałych zasad na terenie; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza się realizowanie zabudowy na 

działkach wydzielonych jako mieszkaniowej, 

mieszkaniowo – usługowej,  

b) wysokość nowo budowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych  

w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 14 m 

do kalenicy dachu,  

c) w modernizowanych lub remontowanych 

budynkach przekraczających wskaźniki podane 

powyżej dopuszcza się zachowanie istniejącej wy-

sokości, 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojaz-

dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 70 % po-

wierzchni działek, pozostałą część należy użytko-

wać jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 

ozdobna, ogrody itp.), 

e) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w nowo projektowanych budynkach połaci da-

chowych od 30° do 60°, w układzie symetrycz-

nym, dopuszcza się dachy wielospadowe i man-

sardowe, w parterowej zabudowie garażowej  

i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie i jed-

nospadowe, 

f) w przypadku remontu lub przebudowy bu-

dynku o dachu płaskim lub niespełniających ww. 

wymogów dopuszcza się zachowanie istniejącej 

geometrii dachu, 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu. 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 ZL 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny lasów  

i zadrzewień – istniejące; 

2) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie  

z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu 

o plany urządzania lasów; 

3) dopuszcza się możliwość częściowego prze-

znaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyj-

no - wypoczynkowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dy-

daktyczne, ścieżki rowerowe). 

6. Dla terenu oznaczone symbolem: 1 R ustala 

się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 5783 – Poz. 1152 

 

2) dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-

cze transportu rolnego, 

b) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej  

i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, oraz 

prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych  

i gospodarczych, 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których re-

alizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 

gruntowo - wodne obszarów przyległych, z wyłą-

czeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższo-

nego średniego ciśnienia, 

d) lokalizowanie zabudowy związanej z produk-

cją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 

zachowania przepisów odrębnym. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolami 1 ZP/U, 

2 ZP/U ustala się:  

1) Przeznaczenie podstawowe - tereny urzą-

dzonej zieleni parkowej i usług. 

2) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych na-

leży przeprowadzić w oparciu o obowiązujące 

przepisy odrębne. 

3) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 

należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami odrębnymi i normami. 

4) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 

terenu należy wprowadzać w sposób nienarusza-

jący istniejących wartości środowiska przyrodni-

czego. 

5) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wy-

tyczanie utwardzonych ścieżek dla pieszych, 

miejsc postojowych. 

6) Lokalne warunki, zasady i standardy kształ-

towania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć  

2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użyt-

kowe, lecz nie więcej niż 5 m, licząc od poziomu 

terenu do okapu dachu, dachy o symetrycznym 

układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospado-

we), 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w modernizowanych i nowo projektowanych bu-

dynkach mieszkalnych połaci dachowych o spad-

kach do 60o, dopuszcza się dachy płaskie i jedno-

spadowe, 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojaz-

dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 30 % po-

wierzchni działek, pozostałą część należy użytko-

wać jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 

ozdobna, ogrody itp.), 

d) ustala się minimalny wskaźnik terenów bio-

logicznie czynnych – 50 %, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-

ności zabudowy – 0,6. 

 

Rozdział 9 

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym 

 

§ 12. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym dla terenów przezna-

czonych do zagospodarowania ustala się następu-

jące stawki procentowe służące naliczeniu opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla tere-

nów: 

1) oznaczonych symbolami  

                               U, U/US, MU/US - 30%; 

2) oznaczonych symbolami MN, ZP/U – 15 %. 

 

Dział III 

Ustalenia końcowe 

 

§ 13. W granicach opracowania planu tracą 

moc ustalenia uchwały Nr LIV/400/98 Rady Miej-

skiej w Zdzieszowicach z dnia 17 czerwca 1998 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wyznaczonych ob-

szarów mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza, 

Krępna w obrębie Gminy Zdzieszowice. 

 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Burmistrzowi Zdzieszowic. 

 

§ 15. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 

upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Monika Wąsik - Kudla 
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Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XL/275/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzględnionych przez Burmistrza uwag do projek-

tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Rozwadza 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 

stwierdza się, że do projektu zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego sołec-

twa Rozwadza nie zostały złożone uwagi.  

Załącznik nr 5 

do uchwały Nr XL/275/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej należącej do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

Realizacja infrastruktury technicznej będzie od-

bywać się w oparciu o wszelkie możliwe źródła 

pozyskania funduszy na ten cel, środków własnych 

Gminy oraz partycypacji inwestorów indywidual-

nych. 

W pierwszej kolejności należy podjąć realizację 

infrastruktury w rejonach: 

a) realizujących cele publiczne oraz sprzyjają-

cych rozwojowi Gminy, 

b) położonych najbliżej istniejącej infrastruktury 

i o najdogodniejszych finansowo możliwościach jej 

realizacji, 

c) charakteryzujących się wzrostem dynamiki 

rozwoju i wzrostem zapotrzebowania, 

d) dużym istniejącym zapotrzebowaniem. 
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UCHWAŁA NR XL/276/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

 z dnia 30 lipca 2009 r. 

  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. 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, 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 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) 

oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. 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) oraz w związku z uchwałą Rady Miej-

skiej w Zdzieszowicach Nr XVI/123/07 z dnia  

18 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego sołectwa Krępna, po 

stwierdzeniu zgodności ze zmianą Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Zdzieszowice, Rada Miejska  

w Zdzieszowicach uchwala, co następuje: 

 

Dział I 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna.  
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2. Integralną częścią zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania są następujące załączniki: 

1) załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu – 

skala 1:1000, (obejmujący działki nr 75/2, 109/3); 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 

mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 

mowa  w § 1 niniejszej uchwały; 

2) przepisach odrębnych - należy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, 

wynikające z prawomocnych decyzji administra-

cyjnych; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć 

graficzny zapis planu, będący załącznikiem gra-

ficznym, o którym mowa w § 1 ust. 2; 

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar 

ograniczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem literowym i liczbo-

wym; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy 

przez to rozumieć przeznaczenie dominujące, wy-

znaczone do lokalizacji w danym terenie; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - nale-

ży przez to rozumieć przeznaczenie inne niż pod-

stawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym 

terenie;  

7) usługach nieuciążliwych – należy przez to 

rozumieć usługi niewymagające sporządzenia ra-

portu oddziaływania na środowisko zgodnie  

z przepisami odrębnymi; 

8) wskaźniku intensywności zabudowy – nale-

ży przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 

ogólnej zabudowy do powierzchni działki. Przez 

powierzchnie ogólną zabudowy rozumie się po-

wierzchnię budynku po obrysie pomnożoną przez 

liczbę kondygnacji budynku. 

 

§ 3.1. Obowiązującymi oznaczeniami na rysun-

ku planu są: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-

nia; 

2) oznaczenia literowe i liczbowe określające 

przeznaczenia terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostałe oznaczenia niewymienione w ust. 1 

są informacyjne lub sugerujące określone rozwiąza-

nia przestrzenne i regulacyjne. 

 

Dział II 

Ustalenia szczegółowe 

 

Rozdział 1 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznej 

 

§ 4.1. Kształtowanie zabudowy musi uwzględ-

niać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, 

formę detal architektoniczny i materiały charakte-

rystyczne dla regionalnego budownictwa. 

2. Dopuszcza się dokonywania nowych podzia-

łów geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej dla podzielonych nie-

ruchomości oraz spełnienia warunków jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Dopuszcza się lokalizację nieograniczających 

bezpieczeństwa ruchu reklam oraz obiektów małej 

architektury. 

4. Poza wyznaczoną na rysunku planu nieprze-

kraczalną linią zabudowy, w tym na granicy dział-

ki, dopuszcza się lokalizacji pojedynczych obiek-

tów małej architektury i infrastruktury. 

5. W obszarze opracowania planu obowiązuje 

zapewnienie warunków umożliwiających prowa-

dzenie akcji ratowniczych przeciwpożarowych, 

poprzez zapewnienie zaopatrzenia wodę do celów 

przeciwpożarowych dróg przeciwpożarowych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody 

 

§ 5.1. W obszarze opracowania ustala się obo-

wiązek podczyszczania wód opadowych z substancji 

ropopochodnych i innych szkodliwych, zgodnie  

z przepisami odrębnymi. W przypadku występowania 

ww. zagrożeń na terenach częściowo utwardzonych 

lub nieutwardzonych ustala się obowiązek zabezpie-

czenia środowiska gruntowo – wodnego przed infil-

tracją zanieczyszczeń. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej ozna-

czonej symbolem 1MN 2MN obowiązują standardy 

akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej określone przepisami odrębnymi. 

3. Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-

nych ścieków do wód powierzchniowych, gruntu  

i wód gruntowych. 

4. Obowiązuje zachowanie pasa terenu o sze-

rokości co najmniej 3 m wzdłuż górnej krawędzi 

rowów melioracyjnych i cieków wodnych. 

5. Dopuszcza się zarurowanie lub przełożenie ro-

wów melioracyjnych kolidujących z planowanym 

zainwestowaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Ustala się na obszarze opracowania planu 

zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko – wymagających sporządzenia raportu 
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o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej. 

7. Usługi prowadzone w ramach budynku 

mieszkalnego nie mogą powodować uciążliwości 

dla mieszkańców. 

8. Uciążliwości usług i produkcji prowadzonych 

na działkach wydzielonych nie mogą przekroczyć 

norm na granicy działki, na której są prowadzone. 

 

Rozdział 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu układu komunikacyjnego 

 

§ 6.1. Obsługa komunikacyjna terenów obję-

tych planem odbywa się z istniejących dróg pu-

blicznych bezpośrednio przyległych do granic 

opracowania planu.  

2. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych 

na terenie oznaczonym symbolem 1MN o minimal-

nych parametrach dróg pożarowych. 

3. Ustala się następującą minimalną liczbę 

miejsc postojowych: 

1) lokale mieszkalne – 2 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie; 

2) biura - 1 miejsce postojowe na 50 m2 po-

wierzchni użytkowej; 

3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 

50 m2 powierzchni użytkowej; 

4) restauracje, kawiarnie -1 miejsce postojowe 

na 20 m2 powierzchni użytkowej. 

 

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu infrastruktury technicznej 

 

§ 7.1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia te-

renu w infrastrukturę techniczną: 

1) docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie 

liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz  

z towarzyszącymi urządzeniami, poza przyłączami 

do poszczególnych obiektów mogą przebiegać  

w liniach rozgraniczających dróg i ulic, w uzgod-

nieniu z zarządcami dróg; dopuszcza się przepro-

wadzenie sieci poza układem ulic pod warunkiem 

zachowania ustaleń przepisów odrębnych obowią-

zujących przy projektowaniu sieci; 

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-

tryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania 

ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na 

terenie objętym planem wymagają uzyskania wa-

runków technicznych od właściwych administrato-

rów sieci. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) doprowadzenie wody z wiejskiej sieci wodo-

ciągowej; 

2) warunki doprowadzenia wody należy uzgod-

nić z zarządcą sieci. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala 

się: 

1) docelowo odprowadzenie ścieków do gmin-

nej sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgodnio-

nych z zarządcą sieci; 

2) do czasu realizacji sieci odprowadzającej ścieki 

do systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gro-

madzenie ścieków w indywidualnych, szczelnych, 

atestowanych, bezodpływowych zbiornikach, zloka-

lizowanych na terenach własnych inwestorów,  

z systematycznym wywozem ścieków do punktu 

zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków, na warun-

kach uzgodnionych z zarządcą oczyszczalni lub sto-

sowanie oczyszczalni przydomowych. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 

ustala się: 

1) w projektowaniu zainwestowania należy 

uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne  

i zapewnić im prawidłowe użytkowanie; 

2) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej 

inwestor zobowiązany jest do jej naprawy na koszt 

własny, pod nadzorem uprawnionego specjalisty; 

3) tereny, na których może dojść do zanie-

czyszczenia substancjami szkodliwymi dla środo-

wiska należy utwardzić i skanalizować a substan-

cje szkodliwe zneutralizować na terenie własnym; 

4) miejsce i sposób odprowadzenia wód opa-

dowych należy uzgodnić z właściwymi organami. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną ustala się: 

1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej sie-

ci niskiego i średniego napięcia, lub w przypadku 

znacznego zapotrzebowania na moc i energię elek-

tryczną z nowych stacji transformatorowych; 

2) na całym obszarze opracowania dopuszcza 

się budowę linii elektroenergetycznych napo-

wietrznych i kablowych na działkach inwestorów, 

oraz lokalizowanie nowych stacji transformatoro-

wych wraz z drogami dojazdowymi; 

3) do istniejących oraz nowo projektowanych 

urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić 

możliwość dojazdu oraz swobodnego dostępu dla 

ich zarządcy w celu sprawowania nadzoru tech-

nicznego, remontu lub przebudowy; 

4) ustala się strefę kontrolowaną wzdłuż linii 

napowietrznej 15 kV w odległości 8 m od linii,  

w strefie ustala się zakaz zabudowy i zadrzewiania 

terenu, dopuszcza się odstąpienie od tej zasady 

pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy sieci na 

zabudowę. Po przebudowaniu lub skablowaniu 

sieci ustalenia dla strefy nie są obowiązujące; 

5) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem 

zapotrzebowania w energię elektryczną należy 

realizować na podstawie indywidualnych umów  

z dysponentem sieci, zawieranych na wniosek 

zainteresowanych inwestorów; 

6) przyłącza należy wykonać zgodnie z tech-

nicznymi warunkami podanymi przez dysponenta 

sieci. 
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6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza 

się: 

1) budowę sieci gazowej na ww. obszarze, w 

oparciu o obowiązujące prawo energetyczne, jeżeli 

istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostar-

czania paliwa gazowego, zgodnie z opracowanym 

przez przedsiębiorstwo energetyczne planem roz-

woju; 

2) realizacja sieci gazowej możliwa jest po 

stwierdzeniu opłacalności inwestowania oraz wy-

maga uzyskania od dostawcy gazu uzyskania wa-

runków technicznych i spełnienia przepisów od-

rębnych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 

dopuszcza się ogrzewanie budynków z indywidu-

alnych kotłowni na terenach własnych inwesto-

rów, pod warunkiem stosowania paliw ekologicz-

nych oraz urządzeń technicznych o wysokiej 

sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń 

środowiska. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala się lokali-

zowanie sieci telekomunikacyjnych, w porozumie-

niu z operatorami sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów ustala się: 

1) obowiązuje segregacja odpadów stałych; 

2) wywóz odpadów na gminne składowisko na 

podstawie umów cywilno – prawnych zawiera-

nych przez właścicieli posesji, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Gminie. 

 

Rozdział 5 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

 

§ 8.1. Ochronie konserwatorskiej na podstawie 

przepisów odrębnych podlegają obiekty i obszary 

zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne wpisa-

ne do rejestru zabytków. 

2. Ustala się ochronę konserwatorską: 

1) obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji 

(wykazie) zabytków nieruchomych; 

2) zewidencjonowanych stanowisk archeolo-

gicznych. 

3. Dla stanowisk archeologicznych ustala się 

wymóg uzyskania pozwolenia Opolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie 

prac ziemnych i przeprowadzenie ratowniczych 

badań archeologicznych metodą wykopaliskową  

w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie sta-

nowiska archeologicznego oraz w jego bezpośred-

nim sąsiedztwie. 

 

Rozdział 6 

Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz 

sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 

przepisów 

 

§ 9. Na całym terenie opracowania ochronie 

podlega obszar Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych nr 332 „Subniecka Kędzierzyńsko - 

Głubczycka” o statusie najwyższej ochrony, zgod-

nie z przepisami odrębnymi oraz poprzez uporząd-

kowanie gospodarki ściekowej. 

 

Rozdział 7 

Zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane 

 

§ 10.1. Ustala się minimalne szerokości frontu 

działki budowlanej 20 m. 

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo 

wydzielanych działek budowlanych: 

1) wolnostojącej    1000 m2; 

2) bliźniaczej    600 m2. 

3. Dopuszcza się mniejsze powierzchnie wy-

dzielanych działek, niż wymienione powyżej, wy-

tyczane na cele infrastruktury technicznej, komu-

nikacyjnej, pod cele publiczne, i w przypadku regu-

lacji sytuacji prawno – własnościowej nierucho-

mości oraz poprawę funkcjonowania nieruchomo-

ści. 

4. Dopuszcza się przeprowadzanie procedury 

scalenia i wtórnego podziału nieruchomości.  

 

Rozdział 8 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania tere-

nów 

 

§ 11. Dla terenów oznaczonych symbolami 

1MN, 2 MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub 

bliźniacza; 

2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) zabudowa garażowa i gospodarcza,  

b) zieleń urządzona, 

c) usługi nieuciążliwe realizowane jako lokale 

wbudowane i wolnostojące do 30 % powierzchni 

zabudowy przeznaczenia podstawowego, 

d) infrastruktura techniczna i komunikacyjna. 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych  

w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m 

do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

maksymalnie do 40 % powierzchni działek,  
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c) ustala się zachowanie minimalnej powierzch-

nie biologicznie czynnej – 40 %; 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu. 

 

Rozdział 9 

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym 

 

§ 12. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym dla terenów przezna-

czonych do zagospodarowania ustala się stawkę 

procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości - 15%. 

 

Dział III 

Ustalenia końcowe 

 

§ 13. W granicach opracowania planu tracą 

moc ustalenia uchwały Nr LIV/400/98 Rady Miej-

skiej w Zdzieszowicach z dnia 17 czerwca 1998 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wyznaczonych ob-

szarów mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza, 

Krepna w obrębie Gminy Zdzieszowice. 

 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 15. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 

upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Monika Wąsik – Kudla 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XL/276/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzględnionych przez Burmistrza uwag do projek-

tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Krępna 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 

stwierdza się, że do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Krępna nie zostały złożone uwagi.  

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XL/276/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej należącej do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

 

Realizacja infrastruktury technicznej będzie od-

bywać się w oparciu o wszelkie możliwe źródła 

pozyskania funduszy na ten cel, środków wła-

snych Gminy oraz partycypacji inwestorów indy-

widualnych. 

W pierwszej kolejności należy podjąć realizację 

infrastruktury w rejonach: 

a) realizujących cele publiczne oraz sprzyjają-

cych rozwojowi Gminy, 

b) położonych najbliżej istniejącej infrastruktury 

i o najdogodniejszych finansowo możliwościach jej 

realizacji, 

c) charakteryzujących się wzrostem dynamiki 

rozwoju i wzrostem zapotrzebowania, 

d) dużym istniejącym zapotrzebowaniem. 
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UCHWAŁA NR XL/277/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

 z dnia 30 lipca 2009 r. 

  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. 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, 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 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) 

oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. 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) oraz w związku z uchwałą Rady Miej-

skiej w Zdzieszowicach Nr XVI/120/07 z dnia  

18 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego sołectwa Żyrowa, po 

stwierdzeniu zgodności ze zmianą Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Zdzieszowice, Rada Miejska  

w Zdzieszowicach uchwala, co następuje: 

 

Dział I 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa.  

2. Integralną częścią zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania są następujące załączniki: 

1) załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu – 

skala 1:1000, (obejmujący działkę nr 26/1); 

2) załącznik graficzny nr 2 - rysunek planu – 

skala 1:1000, (obejmujący działki nr 306, 320); 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego; 

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 

mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 

mowa  w § 1 niniejszej uchwały; 

2) przepisach odrębnych - należy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, 

wynikające z prawomocnych decyzji administra-

cyjnych; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć gra-

ficzny zapis planu, będący załącznikami graficz-

nymi, o których mowa w § 1 ust. 2; 

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar 

ograniczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem literowym i liczbo-

wym; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy 

przez to rozumieć przeznaczenie wyznaczone do 

lokalizacji w danym terenie; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy 

przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podsta-

wowe, dopuszczone do lokalizacji na danym tere-

nie przy spełnieniu dodatkowych warunków; 

7) usługach nieuciążliwych – należy przez to 

rozumieć usługi niewymagające sporządzenia ra-

portu oddziaływania na środowisko zgodnie  

z przepisami odrębnymi; 

8) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 

przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 

ogólnej zabudowy do powierzchni działki. Przez 

powierzchnie ogólną zabudowy rozumie się po-

wierzchnię budynku po obrysie pomnożoną przez 

liczbę kondygnacji budynku; 

9) powierzchni użytkowej budynku – należy 

przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich 

pomieszczeń budynku. 

 

§ 3.1. Obowiązującymi oznaczeniami na rysun-

ku planu są: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-

nia; 

2) oznaczenia literowe i liczbowe określające 

przeznaczenia terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
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2. Pozostałe oznaczenia niewymienione w ust. 1 

są informacyjne lub sugerujące określone rozwiąza-

nia przestrzenne i regulacyjne. 

 

Dział II 

Ustalenia szczegółowe 

 

Rozdział 1 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznej 

 

§ 4.1. Kształtowanie zabudowy musi uwzględ-

niać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, 

formę detal architektoniczny i materiały charakte-

rystyczne dla regionalnego budownictwa. 

2. Dopuszcza się dokonywania nowych podzia-

łów geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej dla podzielonych nie-

ruchomości oraz spełnienia warunków jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Dopuszcza się lokalizację nieograniczających 

bezpieczeństwa ruchu reklam oraz obiektów małej 

architektury. 

4. Poza wyznaczoną na rysunku planu nieprze-

kraczalną linią zabudowy, w tym na granicy dział-

ki, dopuszcza się lokalizacji pojedynczych obiek-

tów małej architektury i infrastruktury. 

5. W obszarze opracowania planu obowiązuje 

zapewnienie warunków umożliwiających prowa-

dzenie akcji ratowniczych przeciwpożarowych, 

poprzez zapewnienie zaopatrzenia wodę do celów 

przeciwpożarowych dróg przeciwpożarowych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody 

 

§ 5.1. W obszarze opracowania ustala się 

obowiązek podczyszczania wód opadowych  

z substancji ropopochodnych i innych szkodli-

wych, zgodnie z przepisami odrębnymi. W przy-

padku występowania ww. zagrożeń na terenach 

częściowo utwardzonych lub nieutwardzonych 

ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska 

gruntowo – wodnego przed infiltracją zanieczysz-

czeń. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej ozna-

czonej symbolem MN obowiązują standardy aku-

styczne jak dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej określone przepisami odrębnymi. 

3. Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-

nych ścieków do wód powierzchniowych, gruntu  

i wód gruntowych. 

4. Obowiązuje zachowanie pasa terenu o sze-

rokości co najmniej 3 m wzdłuż górnej krawędzi 

rowów melioracyjnych i cieków wodnych. 

5. Dopuszcza się zarurowanie lub przełożenie ro-

wów melioracyjnych kolidujących z planowanym 

zainwestowaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Ustala się na obszarze opracowania planu 

zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko – wymagających sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej. 

7. Usługi prowadzone w ramach budynku 

mieszkalnego nie mogą powodować uciążliwości 

dla mieszkańców. 

8. Uciążliwości usług i produkcji prowadzonych 

na działkach wydzielonych nie mogą przekroczyć 

norm na granicy działki, na której są prowadzone. 

 

Rozdział 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu układu komunikacyjnego 

 

§ 6.1. Obsługa komunikacyjna terenów obję-

tych planem odbywa się z istniejących dróg pu-

blicznych bezpośrednio przyległych do granic 

opracowania planu oraz z nowo planowanych 

dróg, dla których ustala się: 

1) dla dróg oznaczonych symbolami od  1KDD 

do 2KDD ustala się: 

a) przeznaczenie: tereny dróg publicznych o pa-

rametrach ulicy dojazdowej, 

b) szerokość jezdni minimalna 10 m, 

c) linie zabudowy określa rysunek planu, 

d) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

elementów małej architektury, 

e) wody opadowe i roztopowe z terenu drogi 

należy ująć i odprowadzić poprzez zamknięty sys-

tem kanalizacji, a następnie podczyścić do stanu 

wymaganego obowiązującymi przepisami odręb-

nymi. 

2. Ustala się następującą minimalną liczbę 

miejsc postojowych: 

1) lokale mieszkalne – 2 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie; 

2) biura - 1 miejsce postojowe na 50 m2 po-

wierzchni użytkowej; 

3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 

50 m2 powierzchni użytkowej; 

4) restauracje, kawiarnie -1 miejsce postojowe 

na 20 m2 powierzchni użytkowej. 

 

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu infrastruktury technicznej: 

 

§ 7.1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia te-

renu w infrastrukturę techniczną: 

1) docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie 

liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz  

z towarzyszącymi urządzeniami, poza przyłączami 

do poszczególnych obiektów mogą przebiegać  
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w liniach rozgraniczających dróg i ulic, w uzgod-

nieniu z zarządcami dróg, dopuszcza się przepro-

wadzenie sieci poza układem ulic pod warunkiem 

zachowania ustaleń przepisów odrębnych obowią-

zujących przy projektowaniu sieci; 

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-

tryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania 

ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na 

terenie objętym planem wymagają uzyskania wa-

runków technicznych od właściwych administrato-

rów sieci. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) doprowadzenie wody z wiejskiej sieci wodo-

ciągowej; 

2) warunki doprowadzenia wody należy uzgod-

nić z zarządcą sieci. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala 

się: 

1) docelowo odprowadzenie ścieków do gmin-

nej sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgodnio-

nych z zarządcą sieci; 

2) do czasu realizacji sieci odprowadzającej ście-

ki do systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 

gromadzenie ścieków w indywidualnych, szczel-

nych, atestowanych, bezodpływowych zbiornikach, 

zlokalizowanych na terenach własnych inwestorów, 

z systematycznym wywozem ścieków do punktu 

zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków, na warun-

kach uzgodnionych z zarządcą oczyszczalni lub 

stosowanie oczyszczalni przydomowych. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 

ustala się: 

1) w projektowaniu zainwestowania należy 

uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne  

i zapewnić im prawidłowe użytkowanie; 

2) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej 

inwestor zobowiązany jest do jej naprawy na koszt 

własny,  pod nadzorem uprawnionego specjalisty; 

3) tereny, na których może dojść do zanie-

czyszczenia substancjami szkodliwymi dla środo-

wiska należy utwardzić i skanalizować a substan-

cje szkodliwe zneutralizować na terenie własnym; 

4) miejsce i sposób odprowadzenia wód opa-

dowych należy uzgodnić z właściwymi organami. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną ustala się: 

1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej sie-

ci niskiego i średniego napięcia, lub w przypadku 

znacznego zapotrzebowania na moc i energię elek-

tryczną z nowych stacji transformatorowych; 

2) na całym obszarze opracowania dopuszcza 

się budowę linii elektroenergetycznych napo-

wietrznych i kablowych na działkach inwestorów, 

oraz lokalizowanie stacji transformatorowych wraz 

z drogami dojazdowymi; 

3) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem 

zapotrzebowania w energię elektryczną należy 

realizować na podstawie indywidualnych umów  

z dysponentem sieci, zawieranych na wniosek 

zainteresowanych inwestorów; 

4) do istniejących oraz nowo projektowanych 

urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić 

możliwość dojazdu oraz swobodnego dostępu dla 

ich zarządcy w celu sprawowania nadzoru tech-

nicznego, remontu lub przebudowy; 

5) przyłącza należy wykonać zgodnie z tech-

nicznymi warunkami podanymi przez dysponenta 

sieci. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) dopuszcza się budowę sieci gazowej na ww. 

obszarze, w oparciu o obowiązujące prawo ener-

getyczne, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne 

warunki dostarczania paliwa gazowego, zgodnie  

z opracowanym przez przedsiębiorstwo energe-

tyczne planem rozwoju; 

2) realizacja sieci gazowej możliwa jest po 

stwierdzeniu opłacalności inwestowania oraz wy-

maga uzyskania od dostawcy gazu uzyskania wa-

runków technicznych i spełnienia przepisów od-

rębnych; 

3) dla gazociągu wysokiego ciśnienia ustala się 

strefę kontrolowaną, zgodnie z rysunkiem planu 

wyłączoną z zabudowy;  

4) od osi gazociągu należy zachować ponadto 

odległości podstawowe od obiektów terenowych 

zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powin-

ny odpowiadać sieci gazowe.  

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do-

puszcza się ogrzewanie budynków z indywidualnych 

kotłowni na terenach własnych inwestorów, pod 

warunkiem stosowania paliw ekologicznych oraz 

urządzeń technicznych o wysokiej sprawności i ni-

skim stopniu emisji zanieczyszczeń środowiska. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala się lokali-

zowanie sieci telekomunikacyjnych, w porozumie-

niu z operatorami sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów ustala się: 

1) obowiązuje segregacja odpadów stałych; 

2) wywóz odpadów na gminne składowisko na 

podstawie umów cywilno – prawnych zawiera-

nych przez właścicieli posesji, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Gminie. 

 

Rozdział 5 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

 

§ 8.1. Ochronie konserwatorskiej na podstawie 

przepisów odrębnych podlegają obiekty i obszary 

zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne wpisa-

ne do rejestru zabytków. 

2. Ustala się ochronę konserwatorską: 
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1) obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji 

(wykazie) zabytków nieruchomych; 

2) zewidencjonowanych stanowisk archeolo-

gicznych. 

3. Dla stanowisk archeologicznych ustala się 

wymóg uzyskania pozwolenia Opolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie prac 

ziemnych i przeprowadzenie ratowniczych badań 

archeologicznych metodą wykopaliskową w przy-

padku lokalizacji inwestycji na terenie stanowiska 

archeologicznego oraz w jego bezpośrednim sąsiedz-

twie. 

4. Ustala się ochronę stanowiska archeologicz-

nego nr 21, oznaczonego na rysunku planu. 

 

Rozdział 6 

Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz 

sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 

przepisów: 

 

§ 9. Na obszarze położonym na terenie obszaru 

Natura 2000 „Góra Świętej Anny” w granicach 

określonych na rysunku planu, załącznik nr 1, 

obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów 

odrębnych, w szczególności: 

1) wznoszenia obiektów uciążliwych powodują-

cych pogarszanie się stanu środowiska; 

2) wprowadzania zmian stosunków wodnych, 

niekorzystnych dla ekosystemu; 

3) utrzymywania otwartych kanałów ścieko-

wych; 

4) poboru kruszywa i eksploatacji odkrywko-

wej; 

5) dokonywania prac ziemnych naruszających 

w sposób trwały rzeźbę terenu oraz prowadzenia 

czynności powodujących wzmożenie procesów 

erozyjnych; 

6) prowadzenia ferm hodowli zwierząt; 

7) umieszczania tablic ogłoszeniowych bez 

zgody dyrektora Parku. 

2. Na obszarze objętym planem, załącznik nr 2, 

nie znajdującym się w granicach obszaru Natura 

2000 „Góra Świętej Anny”, znajduje się otulina 

„Góry Świętej Anny”, na terenie której obowiązują 

ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. 

3. Na całym terenie opracowania  ochronie 

podlega obszar Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych nr 335 „Krapkowice – Strzelce Opol-

skie” o statusie najwyższej ochrony, zgodnie  

z przepisami odrębnymi oraz poprzez uporządko-

wanie gospodarki ściekowej. 

 

Rozdział 7 

Zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane 

 

§ 10.1. Ustala się minimalne szerokości frontu 

działki budowlanej 20 m. 

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo 

wydzielanych działek budowlanych w zabudowie: 

1) wolnostojącej = 1000 m2; 

2) bliźniaczej        = 600 m2. 

3. Dopuszcza się mniejsze powierzchnie wy-

dzielanych działek, niż wymienione powyżej, wy-

tyczane na cele infrastruktury technicznej, komu-

nikacyjnej, pod cele publiczne, i w przypadku regu-

lacji sytuacji prawno – własnościowej nierucho-

mości oraz poprawę funkcjonowania nieruchomo-

ści. 

4. Dopuszcza się przeprowadzanie procedury 

scalenia i wtórnego podziału nieruchomości.  

 

Rozdział 8 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania tere-

nów 

 

§ 11.1. Dla terenów oznaczonych symbolami  

1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza; 

2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) zabudowa garażowa i gospodarcza,  

b) zieleń urządzona, tereny sportu i rekreacji, 

c) infrastruktura techniczna i komunikacyjna, 

drogi wewnętrzne, 

d) usługi, w tym usługi turystyki, handlu i ga-

stronomi; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych  

w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m 

do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

maksymalnie do 40 % powierzchni działek,  

c) ustala się zachowanie minimalnej powierzch-

nie biologicznie czynnej – 40 %; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych 

połaci dachowych od 30° do 60°, w układzie 

symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospado-

we i mansardowe, w parterowej zabudowie gara-

żowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie  

i jednospadowe, 

e) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 ZI usta-

la się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 

izolacyjnej; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, infrastruktura tech-

niczna i komunikacyjna, pod warunkiem nie kolido-

wania z gazociągiem wysokiego ciśnienia znajdują-

cym się na terenie; 

3) ustala się zakaz zabudowy terenu. 
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3. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1 R 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne; 

2) dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-

cze transportu rolnego, 

b) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej  

i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, oraz 

prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych  

i gospodarczych, 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których re-

alizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 

gruntowo - wodne obszarów przyległych, z wyłą-

czeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższo-

nego średniego ciśnienia, 

d) lokalizowanie zabudowy związanej z produk-

cją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 

zachowania przepisów odrębnych.  

 

Rozdział 9 

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym 

 

§ 12. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym dla terenów przezna-

czonych do zagospodarowania ustala się stawkę 

procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości  - 15%. 

 

Dział III 

Ustalenia końcowe 

 

§ 13. W granicach opracowania planu tracą 

moc ustalenia uchwały Nr XXXVI/243/97 Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 kwietnia 

1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych 

obszarów w sołectwach Oleszka – Żyrowa – Ja-

siona w obrębie Gminy Zdzieszowice. 

 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Burmistrzowi Zdzieszowic. 

 

§ 15. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 

upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

   Przewodnicząca Rady 

   Monika Wąsik - Kudla 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XL/277/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzględnionych przez Burmistrza uwag do projek-

tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Żyrowa 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 

zm.), stwierdza się, że do projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Żyrowa nie zostały złożone uwagi.  

 

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XL/277/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej należącej do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

 

Realizacja infrastruktury technicznej będzie od-

bywać się w oparciu o wszelkie możliwe źródła 

pozyskania funduszy na ten cel, środków wła-

snych Gminy oraz partycypacji inwestorów indy-

widualnych. 

W pierwszej kolejności należy podjąć realizację 

infrastruktury w rejonach: 

a) realizujących cele publiczne oraz sprzyjają-

cych rozwojowi Gminy, 

b) położonych najbliżej istniejącej infrastruktury 

i o najdogodniejszych finansowo możliwościach jej 

realizacji, 

c) charakteryzujących się wzrostem dynamiki 

rozwoju i wzrostem zapotrzebowania, 

d) dużym istniejącym zapotrzebowaniem. 
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 5798 – Poz. 1154 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 5799 – Poz. 1154 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 5800 – Poz. 1155 

 

1155 

1155 

UCHWAŁA NR XL/278/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

 z dnia 30 lipca 2009 r. 

  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. 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, 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 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) 

oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. 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) oraz w związku z uchwałą Rady Miej-

skiej w Zdzieszowicach Nr XVI/119/07 z dnia 18 

grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego sołectwa Januszkowice, 

po stwierdzeniu zgodności ze zmianą Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Zdzieszowice, Rada Miejska 

w Zdzieszowicach uchwala, co następuje: 

 

Dział I 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ja-

nuszkowice.  

2. Integralną częścią zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania są następujące załączniki: 

1) załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu – 

skala 1:1000, (obejmujący działkę nr 772/1); 

2) załącznik graficzny nr 2 - rysunek planu – 

skala 1:1000, (obejmujący działkę nr 462); 

3) załącznik graficzny nr 3 - rysunek planu – 

skala 1:1000, (obejmujący działki nr 1212/2, 

1212/3, 1212/5); 

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego; 

5) załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 

mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 

mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) przepisach odrębnych - należy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, 

wynikające z prawomocnych decyzji administra-

cyjnych; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć gra-

ficzny zapis planu, będący załącznikami graficz-

nymi, o których mowa w § 1 ust. 2; 

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar ogra-

niczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

oznaczony symbolem literowym i liczbowym; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy 

przez to rozumieć przeznaczenie wyznaczone do 

lokalizacji w danym terenie; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy 

przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podsta-

wowe, dopuszczone do lokalizacji na danym tere-

nie przy spełnieniu dodatkowych warunków; 

7) usługach nieuciążliwych – należy przez to 

rozumieć usługi niewymagające sporządzenia ra-

portu oddziaływania na środowisko zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 

8) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 

przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 

ogólnej zabudowy do powierzchni działki. Przez 

powierzchnie ogólną zabudowy rozumie się po-

wierzchnię budynku po obrysie pomnożoną przez 

liczbę kondygnacji budynku; 

9) powierzchni użytkowej budynku – należy 

przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich 

pomieszczeń budynku. 

 

§ 3.1. Obowiązującymi oznaczeniami na rysun-

ku planu są: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) oznaczenia literowe i liczbowe określające 

przeznaczenia terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
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2. Pozostałe oznaczenia niewymienione w ust. 1 

są informacyjne lub sugerujące określone rozwiąza-

nia przestrzenne i regulacyjne. 

 

Dział II 

Ustalenia szczegółowe 

 

Rozdział 1 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznej 

 

§ 4.1. Kształtowanie zabudowy musi uwzględ-

niać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, 

formę detal architektoniczny i materiały charakte-

rystyczne dla regionalnego budownictwa. 

2. Dopuszcza się dokonywania nowych podzia-

łów geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej dla podzielonych nie-

ruchomości oraz spełnienia warunków jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Dopuszcza się lokalizację nieograniczających 

bezpieczeństwa ruchu reklam oraz obiektów małej 

architektury. 

4. Poza wyznaczoną na rysunku planu nieprze-

kraczalną linią zabudowy, w tym na granicy dział-

ki, dopuszcza się lokalizacji pojedynczych obiek-

tów małej architektury i infrastruktury. 

5. W obszarze opracowania planu obowiązuje 

zapewnienie warunków umożliwiających prowa-

dzenie akcji ratowniczych przeciwpożarowych, 

poprzez zapewnienie zaopatrzenia wodę do celów 

przeciwpożarowych dróg przeciwpożarowych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody 

 

§ 5.1. W obszarze opracowania ustala się 

obowiązek podczyszczania wód opadowych  

z substancji ropopochodnych i innych szkodli-

wych, zgodnie z przepisami odrębnymi. W przy-

padku występowania ww. zagrożeń na terenach 

częściowo utwardzonych lub nieutwardzonych 

ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska 

gruntowo – wodnego przed infiltracją zanieczysz-

czeń. 

2. Dla terenów zabudowy w obszarze opraco-

wania obowiązują standardy akustyczne jak dla 

zabudowy mieszkaniowo - usługowej określone 

przepisami odrębnymi. 

3. Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-

nych ścieków do wód powierzchniowych, gruntu  

i wód gruntowych. 

4. Obowiązuje zachowanie pasa terenu o sze-

rokości co najmniej 3 m wzdłuż górnej krawędzi 

rowów melioracyjnych i cieków wodnych. 

5. Dopuszcza się zarurowanie lub przełożenie ro-

wów melioracyjnych kolidujących z planowanym 

zainwestowaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Ustala się zakaz lokalizowania obiektów zali-

czanych do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko – wymagających spo-

rządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko na terenach zabudowy mieszka-

niowo – usługowej i usług turystyki za wyjątkiem 

urządzeń infrastruktury technicznej. 

7. Usługi prowadzone w ramach budynku 

mieszkalnego nie mogą powodować uciążliwości 

dla mieszkańców. 

8. Uciążliwości usług i produkcji prowadzonych 

na działkach wydzielonych nie mogą przekroczyć 

norm na granicy działki, na której są prowadzone. 

 

Rozdział 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu układu komunikacyjnego 

 

§ 6.1. Obsługa komunikacyjna terenów obję-

tych planem odbywa się istniejących dróg publicz-

nych przyległych do granic opracowania planu 

oraz z istniejących ciągów komunikacyjnych istnie-

jących poza granicami opracowania.  

2. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych 

o minimalnych parametrach dróg pożarowych  

i dróg dojazdowych. 

3. Ustala się następującą minimalną liczbę 

miejsc postojowych: 

1) lokale mieszkalne – 2 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie; 

2) biura - 1 miejsce postojowe na 50 m2 po-

wierzchni użytkowej; 

3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 

50 m2 powierzchni użytkowej; 

4) restauracje, kawiarnie -1 miejsce postojowe 

na 20 m2 powierzchni użytkowej; 

5) hotele, pensjonaty - 1 miejsce postojowe na 

5 łóżek; 

6) obiekty sportowe – 1 miejsce postojowe na 

10 użytkowników jednocześnie; 

7) zakłady produkcyjne – 2 miejsca postojowe 

na 10 zatrudnionych.  

 

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu infrastruktury technicznej: 

 

§ 7.1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia te-

renu w infrastrukturę techniczną: 

1) docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie 

liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz  

z towarzyszącymi urządzeniami, poza przyłączami 

do poszczególnych obiektów mogą przebiegać  

w liniach rozgraniczających dróg i ulic, w uzgod-

nieniu z zarządcami dróg, dopuszcza się przepro-

wadzenie sieci poza układem ulic pod warunkiem 
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zachowania ustaleń przepisów odrębnych obowią-

zujących przy projektowaniu sieci; 

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-

tryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania 

ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na 

terenie objętym planem wymagają uzyskania wa-

runków technicznych od właściwych administrato-

rów sieci. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) doprowadzenie wody z wiejskiej sieci wodo-

ciągowej; 

2) warunki doprowadzenia wody należy uzgodnić 

z zarządcą sieci. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się: 

1) docelowo odprowadzenie ścieków do gminnej 

sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgodnionych  

z zarządcą sieci; 

2) do czasu realizacji sieci odprowadzającej ścieki 

do systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gro-

madzenie ścieków w indywidualnych, szczelnych, 

atestowanych, bezodpływowych zbiornikach, zloka-

lizowanych na terenach własnych inwestorów,  

z systematycznym wywozem ścieków do punktu 

zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków, na warun-

kach uzgodnionych z zarządcą oczyszczalni lub sto-

sowanie oczyszczalni przydomowych. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 

ustala się: 

1) w projektowaniu zainwestowania należy 

uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne  

i zapewnić im prawidłowe użytkowanie; 

2) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej 

inwestor zobowiązany jest do jej naprawy na koszt 

własny, pod nadzorem uprawnionego specjalisty; 

3) tereny, na których może dojść do zanie-

czyszczenia substancjami szkodliwymi dla środo-

wiska należy utwardzić i skanalizować a substan-

cje szkodliwe zneutralizować na terenie własnym; 

4) miejsce i sposób odprowadzenia wód opa-

dowych należy uzgodnić z właściwymi organami. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną ustala się: 

1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej sie-

ci niskiego i średniego napięcia, lub w przypadku 

znacznego zapotrzebowania na moc i energię elek-

tryczną z nowych stacji transformatorowych; 

2) na całym obszarze opracowania dopuszcza 

się r budowę linii elektroenergetycznych napo-

wietrznych i kablowych na działkach inwestorów, 

oraz lokalizowanie stacji transformatorowych, 

wraz z drogami dojazdowymi; 

3) do istniejących oraz nowo projektowanych 

urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić 

możliwość dojazdu oraz swobodnego dostępu dla 

ich zarządcy w celu sprawowania nadzoru tech-

nicznego, remontu lub przebudowy; 

4) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem 

zapotrzebowania w energię elektryczną należy 

realizować na podstawie indywidualnych umów  

z dysponentem sieci, zawieranych na wniosek 

zainteresowanych inwestorów; 

5) przyłącza należy wykonać zgodnie z tech-

nicznymi warunkami podanymi przez dysponenta 

sieci; 

6) ustala się strefę kontrolowaną od istniejącej li-

nii elektroenergetycznej 110 kV, w odległości 15 m 

od skrajnego przewodu linii, po obu stronach,  

w strefie tej obowiązuje ograniczony czas przeby-

wania ludzi. W strefie ustala się zakaz zabudowy 

oraz nasadzeń drzew, dopuszcza się odstąpienie od 

tej zasady pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy 

sieci na zabudowę. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza 

się: 

1) budowę sieci gazowej na ww. obszarze,  

w oparciu o obowiązujące prawo energetyczne, 

jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

dostarczania paliwa gazowego, zgodnie z opraco-

wanym przez przedsiębiorstwo energetyczne pla-

nem rozwoju; 

2) realizacja sieci gazowej możliwa jest po 

stwierdzeniu opłacalności inwestowania oraz wy-

maga uzyskania od dostawcy gazu uzyskania wa-

runków technicznych i spełnienia przepisów od-

rębnych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do-

puszcza się ogrzewanie budynków z indywidualnych 

kotłowni na terenach własnych inwestorów, pod 

warunkiem stosowania paliw ekologicznych oraz 

urządzeń technicznych o wysokiej sprawności i ni-

skim stopniu emisji zanieczyszczeń środowiska. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala się lokali-

zowanie sieci telekomunikacyjnych, w porozumie-

niu z operatorami sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów ustala się: 

1) obowiązuje segregacja odpadów stałych; 

2) wywóz odpadów na gminne składowisko na 

podstawie umów cywilno – prawnych zawiera-

nych przez właścicieli posesji, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Gminie. 

 

Rozdział 5 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

 

§ 8.1. Ochronie konserwatorskiej na podstawie 

przepisów odrębnych podlegają obiekty i obszary 

zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne wpisa-

ne do rejestru zabytków. 

2. Ustala się ochronę konserwatorską: 

1) obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji 

(wykazie) zabytków nieruchomych; 

2) zewidencjonowanych stanowisk archeolo-

gicznych. 
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3. Dla stanowisk archeologicznych ustala się 

wymóg uzyskania pozwolenia Opolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie prac 

ziemnych i przeprowadzenie ratowniczych badań 

archeologicznych metodą wykopaliskową w przy-

padku lokalizacji inwestycji na terenie stanowiska 

archeologicznego oraz w jego bezpośrednim sąsiedz-

twie. 

4. Ustala się ochronę stanowiska archeologicz-

nego nr 11, oznaczonego na rysunku planu. 

 

Rozdział 6 

Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz 

sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 

przepisów: 

 

§ 9. W obszarze bezpośredniego zagrożenia po-

wodziowego, wyznaczonego na załącznikach nr 2 i 3 

rysunku planu w granicach obszarów bezpośrednie-

go zagrożenia powodziowego obowiązują ogranicze-

nia użytkowania i zagospodarowania terenu zgodnie 

z przepisami odrębnymi, w tym w szczególności 

zakazuje się: 

1) lokalizowania inwestycji zaliczanych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, za wyjątkiem inwestycji które uzyska-

ły zwolnienie od zakazu wydane przez dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej; 

2) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzę-

cych, środków chemicznych, a także innych mate-

riałów, które mogą zanieczyścić wody; 

3) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów i ich składowania; 

4) wykonywania urządzeń wodnych oraz wzno-

szenia innych obiektów budowlanych, sadzenia 

drzew lub krzewów, zmiany ukształtowania terenu 

bez zgody dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej; 

5) składowania materiałów oraz wykonywania 

innych robót i czynności, które mogłyby utrudnić 

ochronę przed powodzią oraz wpłynąć na pogor-

szenie jakości wód. 

 

§ 10. Na całym terenie opracowania ochronie 

podlega obszar Głównego Zbiornika Wód Podziem-

nych nr 332 „Subniecka Kędzierzyńsko - Głubczyc-

ka” o statusie najwyższej ochrony, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi oraz poprzez uporządkowanie go-

spodarki ściekowej. 

 

Rozdział 7 

Zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane 

 

§ 10.1. Ustala się minimalną szerokość frontu 

działki budowlanej, w zabudowie oznaczonej sym-

bolem MU, U/P = 24 m. 

2. Ustala się minimalną powierzchnie nowo 

wydzielanych działek budowlanych, w zabudowie 

oznaczonej symbolem MU, U/P = 900 m2. 

3. Zabrania się wtórnego podziału terenów 

oznaczonych symbolem UT. 

4. Dopuszcza się mniejsze powierzchnie wy-

dzielanych działek, niż wymienione powyżej, wy-

tyczane na cele infrastruktury technicznej, komu-

nikacyjnej, pod cele publiczne, i w przypadku regu-

lacji sytuacji prawno – własnościowej nierucho-

mości oraz poprawę funkcjonowania nieruchomo-

ści. 

5. Dopuszcza się przeprowadzanie procedury 

scalenia i wtórnego podziału nieruchomości.  

 

Rozdział 8 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania tere-

nów 

 

§ 11.1. Dla terenu oznaczonego symbolem  

1 MU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowo – usługowa, w zakresie której do-

puszcza się lokalizowanie budynków usługowych, 

mieszkaniowych i mieszkaniowo – usługowych lub 

ich zespołów; 

2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) zabudowa garażowa i gospodarcza,  

b) zieleń urządzona, 

c) infrastruktura techniczna i komunikacja  

w tym: miejsca postojowe, parkingi, drogi we-

wnętrzne i ciągi pieszo - jezdne; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza się realizowanie zabudowy na 

działkach wydzielonych jako mieszkaniowej, 

mieszkaniowo – usługowej, usługowej, 

b) wysokość nowo budowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w 

tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 14 m do 

kalenicy dachu,  

c) w modernizowanych lub remontowanych 

budynkach przekraczających wskaźniki podane 

powyżej dopuszcza się zachowanie istniejącej wy-

sokości, 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojaz-

dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 70 % po-

wierzchni działek, pozostałą część należy użytko-

wać jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 

ozdobna, ogrody itp.), 

e) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w nowoprojektowanych budynkach połaci dacho-

wych od 30° do 60°, w układzie symetrycznym, 

dopuszcza się dachy wielospadowe i mansardowe, 

w parterowej zabudowie garażowej i gospodarczej 

dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe, 

f) w przypadku remontu lub przebudowy bu-

dynku o dachu płaskim lub niespełniających  
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ww. wymogów dopuszcza się zachowanie istnie-

jącej geometrii dachu, 

g) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 UT, 

2UT ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi turysty-

ki, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związa-

ne z obsługą ruchu turystycznego, sportu i rekre-

acji, usług gastronomii, handlu i kultury; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty sportowe,  

b) zieleń urządzona, 

c) zabudowa mieszkaniowa, 

d) infrastruktura techniczna i komunikacyjna: 

drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zali-

czanych do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko – wymagających spo-

rządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko, za wyjątkiem sieci i urządzeń in-

frastruktury technicznej, 

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o lekkiej konstrukcji ła-

twej do demontażu, 

c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elemen-

tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie mo-

że przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym 

poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m, licząc 

od poziomu terenu do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojaz-

dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % po-

wierzchni działek, pozostałą część należy użytko-

wać jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 

ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie  

w remontowanych i nowo projektowanych budyn-

kach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 

60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się 

dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie 

garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się 

dachy płaskie i jednospadowe. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 U/P 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-

gowo – produkcyjna; 

2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) urządzenia towarzyszące: w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-

struktura techniczna, obiekty gospodarcze i gara-

żowe, 

b) zabudowa garażowa i gospodarcza, 

c) zieleń urządzona, 

d) budynki mieszkalne towarzyszące obiektom 

usługowym; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

12 m do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 

i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % 

powierzchni działek, pozostałą część należy użyt-

kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 

ozdobna, ogrody itp.), 

c) dopuszcza się dachy płaskie, dwuspadowe, 

jednospadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci 

do 45°, 

d) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu. 

4. Dla terenu oznaczone symbolem: 1 R ustala 

się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne; 

2) dopuszcza się, pod warunkiem nie kolidowa-

nia z istniejącą na terenie linią elektroenergetyczną 

110 kV: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-

cze transportu rolnego, 

b) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej  

i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi, oraz 

prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych  

i gospodarczych, 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których re-

alizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 

gruntowo - wodne obszarów przyległych, z wyłą-

czeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższo-

nego średniego ciśnienia. 

 

Rozdział 9 

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym 

 

§ 12. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym dla terenów przezna-

czonych do zagospodarowania ustala się następu-

jące stawki procentowe służące naliczeniu opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla tere-

nów: 

1) oznaczonych symbolem UT i U/P - 30%; 

2) oznaczonych symbolem MU – 15%. 
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Dział III 

Ustalenia końcowe 

 

§ 13. Tracą moc ustalenia uchwały Nr XXXI/ 

208/96 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

14 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wyznaczonego obszaru w Gminie Zdzieszowice  

w obrębie sołectwa Januszkowie. 

 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Burmistrzowi Zdzieszowic. 

 

§ 15. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 

upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Monika Wąsik - Kudla 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XL/278/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzględnionych przez Burmistrza uwag do projek-

tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Januszkowie 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 

zm.), stwierdza się, że do projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Januszkowice nie zostały złożone uwagi.  

 

Załącznik nr 5 

do uchwały Nr XL/278/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej należącej do zadań własnych Gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

 

Realizacja infrastruktury technicznej będzie od-

bywać się w oparciu o wszelkie możliwe źródła 

pozyskania funduszy na ten cel, środków wła-

snych Gminy oraz partycypacji inwestorów indy-

widualnych. 

 

W pierwszej kolejności należy podjąć realizację 

infrastruktury w rejonach: 

a) realizujących cele publiczne oraz sprzyjają-

cych rozwojowi Gminy, 

b) położonych najbliżej istniejącej infrastruktury 

i o najdogodniejszych finansowo możliwościach jej 

realizacji, 

c) charakteryzujących się wzrostem dynamiki 

rozwoju i wzrostem zapotrzebowania, 

d) dużym istniejącym zapotrzebowaniem. 

 

 

1155 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 5806 – Poz. 1155 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 5807 – Poz. 1155 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 5808 – Poz. 1155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 76 – 5809 – Poz. 1156 

 

1156 

1156 

UCHWAŁA NR 20/78/2009 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 

 z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800;  

z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 149, poz. 

1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r.  

Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 

2104) oraz art. 91 ust. 1 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, 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, 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.  

Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Ko-

legium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

orzeka nieważność uchwały Nr XXXI/239/09 Rady 

Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r.  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicz-

nych oraz oddziałów przedszkolnych oraz trybu za-

kresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,  

z powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy o syste-

mie oświaty. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 10 sierpnia 2009 r. do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Tarnów Opolski  

z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  

o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziałów 

przedszkolnych oraz trybu zakresu kontroli prawi-

dłowości ich wykorzystania, w której treści przy-

wołując w podstawie prawnej legitymację art. 90 

ust. 4 ustawy o systemie oświaty zawarto regula-

cje dotyczące warunków oraz podstawy uzyskania 

dotacji (§§ 1-6) jak również normujące przedmiot 

postępowania kontrolnego z uwzględnieniem kry-

teriów oraz trybu kontroli (§§ 7-10). 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 

26 sierpnia 2009 r. stawił się przedstawiciel Gmi-

ny – Skarbnik Gminy, która wraz z wyjaśnieniami 

przedłożyła pisemne (z dnia 24 sierpnia 2009 r.) 

stanowisko Wójta Gminy, w którego treści zawar-

to m.in. co następuje: 

Odnosząc się do kwestii merytorycznych 

uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Tarnów 

Opolski zgodzić się należy, iż treść § 4 (zarówno 

ust. 1 jak i ust. 2) wykracza poza delegację usta-

wową i nie powinna ostać się w porządku praw-

nym. Nie można jednak zgodzić się z sygnalizowa-

ną przez organ nadzoru nieprawidłowością, jakoby 

treść ww. uchwały nie zawierała podstaw ustala-

nia dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnie-

niach szkół publicznych oraz oddziałów przed-

szkolnych. Po pierwsze § 3 ust. 1 wyraźnie wska-

zuje na jakiej podstawie będzie przyznawana dota-

cja: „na podstawie przesyłanych informacji mie-

sięcznych ...” (podstawa rozumiana jednak jako 

tryb udzielania dotacji). Po drugie, rada gminy ma 

jedynie kompetencje – zgodnie z treścią art. 90 

ust. 4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu 

obowiązującym od dnia 22 kwietnia 2009 r.,  

a więc po ostatniej noweli – do ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa  

w ust. 1a i 2a - 3b, oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględnia-

jąc w szczególności podstawę obliczania dotacji, 

zakres danych, które powinny być zawarte we 

wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 

wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia 

dotacji. Określając powyższe organ gminy ma za-

tem jedynie uwzględnić podstawę obliczenia dota-

cji, a nie ma ustalić podstawy obliczenia dotacji. 

Podstawa bowiem obliczenia dotacji znajduje się 

wprost w ustawie, tj. w przepisie art. 90 ww. 

ustawy o systemie oświaty. Inne rozumienie ww. 

regulacji byłoby nie tylko sprzeczne z jej literalnym 

brzmieniem, ale także i z treścią ustawy (jaki byłby 

zresztą sens ustalać coś, co ustalił już ustawo-

dawca; byłoby to zresztą sprzeczne z zasadami 

techniki legislacyjnej) oraz celem jaki ma pełnić 

uchwała podjęta na podstawie art. 90 ust. 4 ww. 

ustawy. Otóż, uchwała ta ma określać jedynie 

techniczno-organizacyjne zasady działania wnio-

skodawcy i organu udzielającego dotacji (tryb). 

Ustawodawca nie dał natomiast radzie gminy pra-

wa do stanowienia o wysokości dotacji czy też 

sposobie jej ustalania. Konkretna natomiast wyso-

kość dotacji ustalona jest w uchwale budżetowej.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następu-

je: 
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Jak wynika z brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 8 

ustawy o samorządzie gminnym w katalogu zadań 

własnych gminy sytuować należy sprawy edukacji 

publicznej. Zadaniem oświatowym jednostek sa-

morządu terytorialnego jest, jak stanowi art. 5a 

ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zapewnienie 

funkcjonowania określonych kategorii przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych przyporządkowa-

nych wyszczególnionemu w treści przepisu zakre-

sowi działania gminy. Tym samym w kontekście 

powołanych dyspozycji jedną z form realizacji 

przez gminę zadania oświatowego będzie udziela-

nie dotacji na zasadach określonych w treści Roz-

działu 8 „Szkoły i placówki niepubliczne” ustawy  

o systemie oświaty.  

Wskazać w tym miejscu należy w szczególno-

ści dyspozycje art. 90 ust. 2a, 2b i 3d oraz ust. 4 

cyt. ustawy stanowiące odpowiednio, że: 

 dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnie-

niach szkół publicznych, w których realizowany 

jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przy-

sługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego 

typu i rodzaju szkoły w części oświatowej sub-

wencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę sa-

morządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1  

i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę 

poda organowi właściwemu do udzielania dotacji 

planowaną liczbę uczniów nie później niż do  

30 września roku poprzedzającego rok udzielania 

dotacji, 

 dotacje dla niepublicznych przedszkoli przy-

sługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej 

niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wy-

datków bieżących ponoszonych w przedszkolach 

publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia,  

z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysoko-

ści nie niższej niż kwota przewidziana na niepełno-

sprawnego ucznia przedszkola i oddziału przed-

szkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez jednostkę samorządu teryto-

rialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca 

niepubliczne przedszkole poda organowi właści-

wemu do udzielania dotacji planowaną liczbę 

uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przy-

padku braku na terenie gminy przedszkola publicz-

nego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są 

wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę 

na prowadzenie przedszkola publicznego, 

 dotacje, o których mowa w ust. 1a - 3b, są 

przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań 

szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wy-

chowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 

Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na 

pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki, 

 organ stanowiący jednostki samorządu teryto-

rialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, 

o których mowa w ust. 1a i 2a - 3b, oraz tryb  

i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywa-

nia, uwzględniając w szczególności podstawę ob-

liczania dotacji, zakres danych, które powinny być 

zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozli-

czeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób 

rozliczenia dotacji. 

W tym stanie stwierdzić należy, iż określony 

przez organ stanowiący jednostki samorządu tery-

torialnego zakres regulacji winien obligatoryjnie 

określać wysokość dotacji udzielanej z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego. Wskazać nale-

ży, iż przywołane przepisy art. 90 ust. 2a i 2b 

ustawy o systemie oświaty normujące dolne limity 

podstawy ustalania wielkości dotacji wyrażone w 

ustawowej formule (...) przysługują na każdego 

ucznia w wysokości nie niższej niż kwota (...) zo-

bowiązują radę gminy do ustalenia powyższej sfe-

ry regulacji, co wynika z treści dyspozycji art. 90 

ust. 4 cyt. ustawy nakazującej ustalenie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z uwzględnieniem 

podstawy obliczania dotacji. W świetle powyższe-

go nie zasługuje na aprobatę podniesiony w sta-

nowisku Wójta Gminy pogląd, iż ustawodawca nie 

dał radzie gminy prawa do stanowienia o wysoko-

ści dotacji, czy też sposobie jej ustalania. Konkret-

na natomiast wysokość dotacji ustalona jest  

w uchwale budżetowej. Wskazać w tym miejscu 

należy, iż dyspozycje art. 90 ust. 2a - 2b ustawy  

o systemie oświaty nie ustalają podstawy oblicze-

nia dotacji, a jedynie ustawowy limit poniżej któ-

rego organ stanowiący jednostki samorządu tery-

torialnego tejże dotacji ustalić nie może. Podnieść 

ponadto należy, iż ustalenie podstawy udzielanej 

dotacji jest elementem sfery normowania objętej 

materią aktu prawa miejscowego, natomiast usta-

lenie wysokości dotacji na dany rok budżetowy  

w uchwale budżetowej jednostki samorządu tery-

torialnego ma charakter wykonawczy stanowiąc 

jedynie konsekwencję ustalenia podstawy doto-

wania.  

W kontekście ustaleń zawartych w § 4 zakre-

ślającym co do zasady możliwość uzyskania przez 

podmiot uprawniony kwoty dotacji nie większej od 

wynikającej z ilości uczniów zgłoszonych przez 

placówkę w raporcie SIO. Dotacja na liczbę 

uczniów przekraczającą zgłoszoną w SIO może 

być przekazana po uzyskaniu środków z tego tytu-

łu przez Gminę Tarnów Opolski wskazać należy, iż 

jak wynika jednoznacznie z dyspozycji art. 90  

ust. 2a i 2b ustawy o systemie oświaty dotacje 

„przysługują na każdego ucznia”, zatem powołane 

kryterium określające górny limit wielkości otrzy-

mywanych dotacji nie znajduje prawnego uzasad-

nienia, co też zostało przez jednostkę samorządu 

terytorialnego przyznane.  
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Podnieść w tym miejscu ponownie należy, iż 

stosownie do zakresu dyspozycji art. 90 ust. 4 

ustawy o systemie oświaty organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb 

udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa  

w ust. 1a i 2a - 3b, oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględnia-

jąc w szczególności podstawę obliczania dotacji, 

zakres danych, które powinny być zawarte we 

wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 

wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia 

dotacji. 

Z powołanej sfery regulacji wykluczyć jednak 

należy nałożenie na podmiot otrzymujący dotację 

obowiązku sporządzenia sprawozdania o wydat-

kach w odniesieniu do nakazu ich wyszczególnie-

nia w strukturze klasyfikacji budżetowej (dział, 

rozdział, paragraf), co wynika z sytuowanego  

w § 6 ust. 1 wzoru rozliczenia stanowiącego za-

łącznik nr 4 do uchwały „Kwartalne rozliczenie 

dotacji”. W świetle powyższego odnotować nale-

ży, iż przepis art. 16 ustawy o finansach publicz-

nych stanowiący o obowiązku klasyfikacji wydat-

ków publicznych nie dotyczy podmiotów prowa-

dzących niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół 

publicznych, a przedmiotowa uchwała w części 

załącznika nr 4 określającego strukturę „sprawoz-

dania o dotacjach/wydatkach” statuująca ten 

obowiązek nie znajduje prawnego uzasadnienia, 

gdyż przesłanki uzasadniające ustalenie dla pod-

miotu otrzymującego dotację struktury analogicz-

nej do planu wydatków jednostki samorządu tery-

torialnego ustalonej na podstawie ustawy o finan-

sach publicznych i podjętych na jej podstawie ak-

tów wykonawczych w świetle powyższego nie 

zasługują na uwzględnienie. 

W odniesieniu do oceny brzmienia § 7 ust. 1 

uchwały ustalającego m.in. celowość, rzetelność  

i gospodarność jako kryteria kontroli wykorzysta-

nia dotacji wskazać należy, iż stosownie do 

brzmienia art. 90 ust. 3d ustawy o systemie 

oświaty dotacje, o których mowa w ust. 1a - 3b, 

są przeznaczone na dofinansowanie realizacji za-

dań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecz-

nej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na 

pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki. 

W świetle powyższego podkreślając ustawowe 

(art. 90 ust. 3e cyt. ustawy) prawo organów jed-

nostek samorządu terytorialnego kontroli prawi-

dłowości wykorzystania dotacji przyznanych szko-

łom i placówkom z budżetów tych jednostek jed-

noznacznie stwierdzić należy, iż zgodnie z literal-

nym brzmieniem art. 90 ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty w zakresie kompetencji organów stano-

wiących jednostek samorządu terytorialnego sytu-

ować należy ustalenie zakresu kontroli prawidło-

wości wykorzystywania dotacji, co odnieść należy 

do przepisów ustawy o systemie oświaty. Tym 

samym poza powołanymi ramami z uwagi na brak 

podstaw prawnych ująć należy materię ustalenia 

przez organ stanowiący jednostki samorządu tery-

torialnego w treści § 7 uchwały kryteriów kontroli 

wykorzystania dotacji w odniesieniu do celowości, 

rzetelności i gospodarności. Niezależnie od powyż-

szego Kolegium wskazuje, iż przywołane w treści 

§ 2 uchwały odniesienie do placówek niepublicz-

nych „o których mowa w § 1” nie znajduje uza-

sadnienia, bowiem w treści § 1 uchwały stanowi 

się jedynie o niepublicznych szkołach o uprawnie-

niach szkół publicznych z oddziałami przedszkol-

nymi.  

W świetle powyższych norm Kolegium wskazu-

je, iż przywołane zakresy przedmiotowe dyspozycji 

90 ust. 4 ustawy systemie oświaty jednoznacznie 

zakreślając ramy kompetencji organów stanowią-

cych jednostki samorządu terytorialnego do kre-

owania treści aktów prawa miejscowego implikują, 

w przypadku stwierdzenia ich przekroczenia, orze-

czeniem nieważności uchwały w zakreślonej sen-

tencją części.  

 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało 

orzec jak w sentencji. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie 

art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej 

doręczenia. 

 

Przewodniczący Kolegium 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 
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UMOWA  

 

 zawarta w dniu 20 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powia-

towej Nr 1340 O Stare Budkowice - Bierdzany w miejscowości Stare Budkowice ul. Ogrodowa”  

 

pomiędzy: 

Gminą Murów reprezentowaną przez: 

1) Wójta Gminy - Andrzeja Puławskiego 

a 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:  

1) Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa; 

2) Członek Zarządu – Krzysztof Wysdak. 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1.1. Strony umowy wyrażają wolę wspólne-

go sfinansowania zadania pod nazwą „Remont 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1340 O 

Stare Budkowice – Bierdzany w miejscowości 

Stare Budkowice ul. Ogrodowa”. 

2. Strony umowy przeznaczają na realizację za-

dania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę 

66.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy 

pięćset złotych 00/100), na którą składają się za-

pisane w budżetach stron na 2009 r. kwoty dekla-

rowanych udziałów, określone odpowiednio w § 2 

i 3 niniejszej umowy. 

3. Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie 

ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, na jego realizację. 

 

§ 2. Powiat Opolski deklaruje, że pokryje koszt 

realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż 

40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 

00/100). 

 

§ 3. Gmina Murów zobowiązuje się do przeka-

zania w terminie do dnia 15 września 2009 r. na 

rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A.  

I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 

7123 kwoty 26.500,00 zł (słownie: dwadzieścia 

sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) na realizację 

zadania. 

 

§ 4.1) Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiato-

wych w Opolu, jako Zamawiający dokona wyboru 

Wykonawcy na wykonanie zadania zgodnie z usta-

wą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655, ze zm.). 

 

§ 5. Nadzór nad realizowanymi robotami pro-

wadzony będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu. 

§ 6. W przypadku wyboru wykonawcy, który 

zaoferuje za zakres robót wyszczególniony  

w kosztorysie inwestorskim cenę niższą niż okre-

ślona w § 1.2 umowy udział finansowy stron nie 

ulega zmianie, a zaoszczędzone środki będą prze-

znaczone na zwiększenie zakresu robót i roboty 

dodatkowe – nieprzewidziane (jeśli takie wystąpią) 

na tym zadaniu w 2009 r.  

 

§ 7.1) Faktury za wykonane roboty wystawia-

ne będą przez wykonawcę w całości na Powiat 

Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych. 

2) Powiat Opolski przedłoży Gminie rozliczenie  

z wykorzystania otrzymanych środków po zreali-

zowaniu i odbiorze zadania. 

3) Niewykorzystana część środków zostanie 

zwrócona Gminie w terminie do 21 dni od daty 

całkowitego rozliczenia inwestycji. 

 

§ 8. Powiat Opolski deklaruje, że przygotuje 

materiały niezbędne do wyboru wykonawcy.  

 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych umową 

mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 10. Wszelkie zmiany umowy wymagają za-

chowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku 

odstąpienia od realizacji zadania przez jedną ze 

stron umowy, przy czym odstąpienie nie może 

nastąpić po wszczęciu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

§ 12. Umowa została sporządzona w 3 jedno-

brzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Powia-

tu Opolskiego i jeden dla Gminy. 

 

Powiat Opolski: 

 

Przewodniczący Zarządu 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

Krzysztof Wysdak 

Gmina Murów: 

 

Wójt 

Andrzej Puławski 
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UMOWA 

 

 zawarta w dniu 24 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą  

„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 O Krzywa Góra - Murów ul. Lipowa w Murowie”  

 

pomiędzy: 

Gminą Murów reprezentowaną przez: 

1) Wójta Gminy - Andrzeja Puławskiego 

a 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:  

1) Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa 

2) Członek Zarządu – Krzysztof Wysdak 

 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1.1. Strony umowy wyrażają wolę wspólne-

go sfinansowania zadania pod nazwą „Remont 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 O 

Krzywa Góra - Murów - ul. Lipowa w Murowie”.  

2. Strony umowy przeznaczają na realizację za-

dania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę 

26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy 

złotych 00/100), na którą składają się zapisane  

w budżetach stron na 2009 r. kwoty deklarowa-

nych udziałów, określone odpowiednio w § 2 i 3 

niniejszej umowy. 

3. Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie 

ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, na jego realizację. 

 

§ 2. Powiat Opolski deklaruje, że pokryje koszt 

realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż 

21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 

złotych 00/100).  

 

§ 3. Gmina Murów zobowiązuje się do przeka-

zania w terminie do dnia 15 września 2009 r. na 

rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A.  

I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 

7123 kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych 00/100) na realizację zadania. 

 

§ 4.1) Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiato-

wych w Opolu, jako Zamawiający dokona wyboru 

wykonawcy na wykonanie zadania zgodnie  

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-

mówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655, ze zm.). 

 

§ 5. Nadzór nad realizowanymi robotami pro-

wadzony będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu. 

§ 6. W przypadku wyboru wykonawcy, który 

zaoferuje za zakres robót wyszczególniony 

w kosztorysie inwestorskim cenę niższą niż okre-

ślona w § 1.2 umowy udział finansowy stron nie 

ulega zmianie, a zaoszczędzone środki będą prze-

znaczone na zwiększenie zakresu robót i roboty 

dodatkowe – nieprzewidziane (jeśli takie wystąpią) 

na tym zadaniu w 2009 r.  

 

§ 7.1) Faktury za wykonane roboty wystawia-

ne będą przez wykonawcę w całości na Powiat 

Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych. 

2)  Powiat Opolski przedłoży Gminie rozliczenie 

z wykorzystania otrzymanych środków po zreali-

zowaniu i odbiorze zadania. 

3)  Niewykorzystana część środków zostanie 

zwrócona Gminie w terminie do 21 dni od daty 

całkowitego rozliczenia inwestycji. 

 

§ 8. Powiat Opolski deklaruje, że przygotuje 

materiały niezbędne do wyboru wykonawcy.  

 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych umową 

mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

  

§ 10. Wszelkie zmiany umowy wymagają za-

chowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 11. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku 

odstąpienia od realizacji zadania przez jedną ze 

stron umowy, przy czym odstąpienie nie może 

nastąpić po wszczęciu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

§ 12. Umowa została sporządzona w 3 jedno-

brzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Powia-

tu Opolskiego i jeden dla Gminy. 

 

Powiat Opolski:   Gmina Murów: 

 

Przewodniczący  Wójt 

Zarządu Powiatu  Andrzej Puławski 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

Krzysztof Wysdak 
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UMOWA 

 

 zawarta w Nysie w dniu 18 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1677 O  

w miejscowości Regulice” 

 

pomiędzy: 

Powiatem Nyskim, w imieniu którego działa Za-

rząd Powiatu, reprezentowany przez: 

- Starostę - Adama Fujarczuka 

- Wicestarostę - Czesława Biłobrana 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Bogu-

sławy Stankiewicz  

zwanym dalej Dotowanym, 

a  

Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz 

Nysy - Jolanta Barska 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Mariana 

Lisonia  

zwaną dalej Dotującym 

 

§ 1.1. Zarząd Powiatu Nyskiego oświadcza, iż 

przeprowadził przetarg nieograniczony na zadanie 

pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1677 O w miejscowości Regulice”. 

W zakres którego wchodzą następujące ele-

menty: 

1) roboty rozbiórkowe; 

2) ułożenie krawężnika betonowego na długości 

661.50 m; 

3) ułożenie obrzeży betonowych na długości 

553.50 m; 

4) wykonanie chodnika z kostki brukowej beto-

nowej gr. 6 cm na powierzchni 765.0 m2; 

5) ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej 

gr. 8 cm kolorowej na powierzchni 336.50 m2; 

6) odwodnienie. 

2. Ustalona w wyniku przeprowadzonego prze-

targu nieograniczonego wartość zadania wynosi: 

ogółem 140 733.95 zł. 

3. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 175 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104  

z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej  

Nr XXIX/413/09 z dnia 4 lutego 2009 r. Dotujący 

przekaże Dotowanemu dotację celową w kwocie 

56 293.58 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy 

dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 58/100),  

z przeznaczeniem na „Remont chodnika w ciągu 

drogi powiatowej Nr 1677 O w miejscowości Regu-

lice”.  

 

§ 2.1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzy-

stania dotacji na cel określony w § 1 ust. 1 umo-

wy. 

2. W przypadku niewykonania lub nieprawidło-

wego wykonania zadania, o którym mowa w §1 

ust. 1 umowy, bądź niezgodnego z celem, ozna-

czonym w umowie, przeznaczenia dotacji, Dotują-

cy zastrzega sobie prawo odmowy przekazania 

całości lub części dotacji, o której mowa w § 1 

ust. 3 umowy. 

 

§ 3.1. Szczegółowy zakres robót ujęty jest  

w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót 

oraz w ofercie wykonawcy robót. 

2. Całkowity koszt zadania obejmuje wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z opracowaną doku-

mentacją. 

3. Nadzór inwestorski zapewnia dotowany we 

własnym zakresie. 

 

§ 4.1. Dotowany zobowiązuje się do: 

 zawarcia umowy z wykonawcą robót, 

 zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

 odbioru i rozliczenia zadania. 

2. Ustala się, że przedstawiciel Dotującego po-

wołany będzie na członka komisji odbiorowej. 

 

§ 5. Strony ustalają następujący termin realiza-

cji zadania: 

 rozpoczęcie – sierpień 2009 r. 

 zakończenie – 30 września 2009 r. 

 

§ 6.1. Podstawą przekazania kwoty dotacji,  

o której mowa w § 1, będzie przedłożenie Dotują-

cemu uwierzytelnionych kserokopii następujących 

dokumentów: 

 protokołu z wyboru wykonawcy robót, 

 umowy z wykonawcą robót, 

 faktury za wykonane roboty, 

 protokołu odbioru końcowego zadania. 

2. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów 

Dotowany przekaże Dotującemu w terminie 7 dni 

od daty odbioru robót. 

3. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy, 

zostanie przekazana w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania dokumentów ujętych w ust. 1 na kon-

to Dotowanego Bank Spółdzielczy Otmuchów 

o/Nysa 05 8872 1026 0031 4950 2000 0010 
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§ 7. Dotowanego w realizacji wszystkich czyn-

ności wynikających z niniejszej umowy reprezen-

tował będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie. 

 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 

umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cy-

wilnego i ustawy o finansach publicznych. 

 

§ 9. Wszelkie zmiany w postanowieniach 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrz-

miących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Dotowanego i dwa egzemplarze dla Dotującego. 

§ 11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpi-

sania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

Dotowany: 

 

Starosta 

Adam Fujarczuk 

 

Wicestarosta 

Czesław Bilobran 

 

Skarbnik Powiatu 

Bogusława Stankiewicz 

Dotujący: 

 

Z up. Burmistrza 

Ryszard Walawender 

Z-ca Burmistrza 

 

Skarbnik Miasta 

Marian Lisoń 
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