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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087, z 2006r., Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635 
z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 Nr 
149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, ) Rada Miejska 
w Opalenicy uchwala, co następuje: 

RozdziaE I
Ustalenia ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ponirszych 
ustaleG ze zmianą Studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Opalenica, zatwierdzoną uchwaEą Nr 
XXIX/257/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 
27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmia-
ny studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Opalenica, 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniowo-usEugową jednorodzinną 
poEorony pomiędzy istniejącą zabudową ulic Po-
znaGskiej, Rynku, 26 Stycznia, PowstaGca Kozaka i 
5 Stycznia a torem kolejowym od strony póEnocnej 
i ulicą Dąkową od strony wschodniej w Opalenicy, 
zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek planu.

3. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) rysunek planu pt.:ｧ Miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego obejmujący teren przezna-
czony pod zabudowę mieszkaniowo-usEugową jed-
norodzinną poEorony pomiędzy istniejącą zabudową 
ulic PoznaGskiej, Rynku, 26 Stycznia, PowstaGca 
Kozaka i 5 Stycznia, a torem kolejowym od strony 
póEnocnej i ulicą Dąkową od strony wschodniej w 
Opalenicyｦ opracowany w skali 1: 1000, stanowią-
cy zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy, oraz o zasadach ich fi-
nansowania, stanowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej 
uchwaEy.

4. Przedstawione na rysunku planu ustalenia pla-
nu są obowiązujące.

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:
1) linia rozgraniczająca ｠ nalery przez to rozumieć 

linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzuty 
pionowe zewnętrznych krawędzi budynków;

3) obowiązująca linia zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię, w której musi być umieszczone nie 
mniej nir 30% dEugo[ci [ciany frontowej budynku 
z dopuszczeniem jej przekroczenia w kierunku linii 
rozgraniczającej drogę przez takie elementy budyn-
ku jak gzymsy, balkony, tarasy, schody, wykusze, 
ganki i okapy jednak nie więcej nir o 1,5m, z za-
strzereniem re przy lokalizacji budynków gararo-
wych, gararowo-gospodarczych, gospodarczych 
obowiązującą linię zabudowy nalery definiować jak 
nieprzekraczalną linię zabudowy;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linie ograniczające obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie obiektów kubaturowych;

5) wysoko[ć zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć maksymalną wysoko[ć budynku lub jego czę-
[ci stanowiącą pionowy wymiar budynku, liczoną 
od poziomu terenu przy najnirej poEoronym wej[ciu 
do budynku do najwyrszej kalenicy dachu lub naj-
wyrej poEoronej powierzchni przekrycia dachowe-
go;

6) szeroko[ć frontowa dziaEki ｠ nalery przez to ro-
zumieć szeroko[ć dziaEki mierzoną od strony drogi;
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7) usEugi ｠ nalery przez to rozumieć dziaEalno[ć 
mającą na celu zaspokojenie potrzeb ludno[ci w tym 
usEugi handlu; dziaEalno[ć usEugowa nie more po-
wodować przekroczenia standardów jako[ci [rodo-
wiska poza terenem, do którego inwestor posiada 
tytuE prawny;

8) usEugi nieuciąrliwe ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEalno[ć mającą na celu zaspokojenie potrzeb 
ludno[ci w tym usEugi handlu; usEugi te nie mogą 
zaliczać się do przedsięwzięć wyszczególnionych 
w przepisach prawa ochrony [rodowiska jako mo-
gące zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko, dziaEalno[ć usEugowa nie more po-
wodować przekroczenia standardów jako[ci [rodo-
wiska poza terenem, do którego inwestor posiada 
tytuE prawny;

9) liczba kondygnacji budynków ｠ nalery rozu-
mieć jako liczbę kondygnacji nadziemnych;

10) gEówna poEać dachu ｠ nalery przez to rozu-
mieć 60% szeroko[ci poEaci dachu.

§3. Ustala się podziaE obszaru planu, o którym 
mowa w §1 ust. 2, na tereny okre[lone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbo-
lami: 1IK, 2ZI, 3U, 4P/U, 5E, 6ZP/U, 7KDd, 8P/U, 
9P/U, 10MN/U, 11U/MN, 12MN, 13KDx, 14MN, 
15ZP/KS, 16MW/U, 17KDx.

§4. Na rysunku planu oznaczono następujące 
przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usEug, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem MN/U;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z nieuciąrliwymi usEugami, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW/U;

4) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem U;

5) tereny zabudowy usEugowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem U/MN;

6) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-
gazynów oraz zabudowy usEugowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem P/U;

7) tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem 
usEug, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP/U;

8) tereny zieleni urządzonej z terenami obsEugi 
komunikacji samochodowej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZP/KS;

9) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZI;

10) tereny infrastruktury technicznej ｠ elektro-
energetyka, oznaczone na rysunku planu symbolem 
E;

11) pas izolacyjny w sąsiedztwie linii kolejowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem IK;

12) tereny dróg publicznych-drogi dojazdowe, 

oznaczone na rysunku planu symbolem KDd;
13) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDx.

§5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEto-
wania Eadu przestrzennego:

1) zezwala się na budowę, przebudowę, rozbudo-
wę, nadbudowę, odbudowę, rozbiórkę i remont za-
budowy z uwzględnieniem ustaleG niniejszej uchwa-
Ey;

2) ustala się lokalizowanie zabudowy zgodnie z 
obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy okre[lonymi na rysunku planu, z zastrzere-
niem §21 pkt 3 lit. f;

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczą lokalizacji urządzeG i sieci infrastruktury 
technicznej;

4) przy lokalizowaniu budynków, budowli nalery 
zachować bezpieczne odlegEo[ci od urządzeG i sieci 
infrastruktury technicznej okre[lone przez gestora 
sieci;

5) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych z wyjątkiem obiektów zaplecza bu-
dów na czas ich realizacji z zastrzereniem §12 ni-
niejszej uchwaEy.

§6. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się dziaEalno[ci i lokalizacji obiektów o 
negatywnym wpEywie na jako[ć wód powierzchnio-
wych i gruntowych;

2) zbędne masy ziemne powstające w czasie reali-
zacji inwestycji nalery przetransportować w miejsce 
wskazane przez Burmistrza Opalenicy lub wykorzy-
stać do nowego uksztaEtowania terenu w granicach 
wEasnej dziaEki;

3) w nowolokalizowanych lub remontowanych 
budynkach do celów grzewczych, dopuszcza się 
stosowanie paliw pEynnych, gazowych i staEych, w 
tym biomasy, drewna charakteryzujących się najnir-
szymi wskapnikami emisyjnymi lub wykorzystanie 
odnawialnych pródeE energii, z zastrzereniem §10 
pkt 1;

4) zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym przepi-
sami w sprawie dopuszczalnych poziomów haEasu 
w [rodowisku, do poszczególnych rodzajów tere-
nów:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nalery 
zaliczyć tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN,

b) mieszkaniowo-usEugowych nalery zaliczyć te-
reny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U, 
MW/U, U/MN;

5) przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu ob-
jętego niniejszym planem nalery uwzględnić przepi-
sy odrębne wynikające z poEorenia terenu w obrębie 
obszarów najwyrszej i wysokiej ochrony wód pod-
ziemnych OWO i ONO.

§7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
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turowego i zabytków:
1) przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu ob-

jętego niniejszym planem nalery uwzględnić przepi-
sy odrębne wynikające z objęcia czę[ci przedmio-
towego terenu 1IK, 2ZI, 3U, 4P/U, 12MN, 14MN, 
15ZP/KS, 16MW/U, 7KDd, 13KDx, 17KDx ochroną 
konserwatorską, w tym ochroną ukEadu urbanistycz-
nego miasta Opalenica wpisanego do rejestru zabyt-
ków pod nr 2220/A decyzją z dnia 07.01.1992 r., 
zgodnie z granicami okre[lonymi na rysunku planu;

2) w celu ochrony walorów krajobrazowych, 
podczas komponowania nowej zabudowy nalery 
uwzględnić powiązania widokowe;

3) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego ustala się obowiązek uzyskania pozwo-
lenia na prowadzenie prac archeologicznych przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę.

§8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskapni-
ków ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: okre[lono w Rozdziale II niniejszej 
uchwaEy.

§9. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEów nieruchomo[ci na podstawie 
przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleG.

§10. Ustalenia dotyczące szczególnych warun-
ków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich urytkowaniu:

1) ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatro-
wych;

2) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturo-
wej na terenach poEoronych w zasięgu ponadnorma-
tywnego oddziaEywania linii elektroenergetycznych;

3) w celu ochrony przed haEasem komunikacyjnym 
i wstrząsami wywoEanymi przez [rodki transportu, 
w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopusz-
czalnych poziomów haEasu okre[lonych przepisami 
odrębnymi, wzdEur kolei nalery wprowadzić pas izo-
lacyjny w sąsiedztwie linii kolejowej oraz teren zie-
leni izolacyjnej z morliwo[cią zainstalowania w jego 
obrębie ekranów akustyczno ｠ wizualnych.

§11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej:

1) ustala się realizację nowych dróg publicznych 
oraz ciągów pieszo-jezdnych;

2) ustala się następujące wskapniki wyposarenia 
w miejsca postojowe terenu objętego planem, z 
dopuszczeniem lokalizacji miejsc postojowych przy 
granicy z dziaEkami sąsiednimi, w tym miejsca w 
gararach:

a) dla zabudowy na terenach P/U, U dla zabudowy 
usEugowej na terenach U/MN i MN/U ｠ min. 1 sta-
nowisko na karde rozpoczęte 80,0m2 powierzchni 
urytkowej budynku,

b) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ｠ 
min. 2 miejsca postojowe;

3) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudo-
wę, odbudowę, rozbiórkę i remonty urządzeG i sieci 
infrastruktury technicznej;

4) dopuszcza się budowę przeciwporarowej sieci 
wodociągowej, w tym w pasach dróg publicznych;

5) zaopatrzenie budynków w wodę z istniejącej 
i projektowanej sieci wodociągowej na warunkach 
okre[lonych przez gestora sieci;

6) odprowadzenie [cieków do istniejącej i projek-
towanej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach 
okre[lonych przez gestora sieci, do czasu zrealizo-
wania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowa-
nie zbiorników bezodpEywowych, z zapewnieniem 
usuwania i oczyszczania [cieków zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

7) ustala się oczyszczanie wód opadowych i roz-
topowych z terenów obsEugi komunikacji samocho-
dowej oraz innych terenów utwardzonych w przy-
padkach okre[lonych przepisami odrębnymi przed 
ich wprowadzeniem do wód lub do ziemi, do jako[ci 
okre[lonej w przepisach odrębnych;

8) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 
[cieków bytowych i komunalnych, za wyjątkiem 
wód opadowych i roztopowych, do gruntu;

9) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
do gruntu bez naruszania interesu osób trzecich, 
z morliwo[cią odprowadzenia wód do istniejącej i 
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

10) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;

11) nalery zachować zgodne z przepisami odręb-
nymi i Polskimi Normami odlegEo[ci projektowanych 
obiektów od infrastruktury podziemnej i nadziemnej;

12) do czasu skablowania ustala się dla linii na-
powietrznych SN 15kV pasy wolne od zabudowy 
o szeroko[ci 7,5m w poziomie po obu stronach od 
skrajnych przewodów oraz 3,0m w poziomie po obu 
stronach od skrajnych przewodów dla linii napo-
wietrznych nn 0,4kV, o ile gestor sieci nie uzgodni 
inaczej;

13) kolizje i skrzyrowania z istniejącym uzbroje-
niem podziemnym i nadziemnym nalery zaprojekto-
wać i zrealizować po uzgodnieniu z gestorem sieci, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) w przypadku konieczno[ci realizacji dodatko-
wych stacji transformatorowych oraz innych sieci 
infrastruktury technicznej nakazuje się wEa[cicielo-
wi nieruchomo[ci udostępnienie pasa terenu wzdEur 
drogi do ich lokalizacji;

15) ustala się następujące warunki postępowania 
z odpadami:

a) odpady winny być segregowane i zagospoda-
rowane zgodnie z planem gospodarki odpadami dla 
gminy Opalenica oraz przepisami odrębnymi,

b) odpady niebezpieczne winny być gromadzone 
w hermetycznych pojemnikach, transportowane do 
miejsc odzysku bądp unieszkodliwiania oraz usuwa-
ne przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z odręb-
nymi przepisami.
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§12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania urządzania i 
urytkowania terenów:

1) tereny, dla których plan ustala inne przeznacze-
nie nir funkcjonujące przed dniem wej[cia w rycie 
tego planu, mogą być wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem;

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza się gromadzenie [cieków w szczelnych 
zbiornikach bezodpEywowych z zapewnieniem ich 
regularnego wywozu przez koncesjonowanego 
przewopnika do oczyszczalni [cieków.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem: 1IK:

1) przeznaczenie terenu ｠ pas izolacyjny w są-
siedztwie linii kolejowej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ dopuszcza się 
inny podziaE nieruchomo[ci;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｠ 
nie mniej nir 50% powierzchni terenu,

b) zezwala się na budowę ekranów akustyczno ｠ 
wizualnych w przypadku stwierdzenia przekrocze-
nia dopuszczalnych poziomów haEasu okre[lonych 
w przepisach odrębnych;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej:

a) dojazd ｠ z drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 7KDd, przez teren 2ZI lub z ulicy Dąko-
wej, znajdującej się poza granicami obszaru objęte-
go niniejszym planem,

b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami §11;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
nalery uwzględnić ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠ 1 %.

§14. Ustalenia dla a dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem: 2ZI:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zieleni izolacyj-
nej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 
inny podziaE nieruchomo[ci;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszcza się budowę ciągów pieszych, pieszo 
｠ rowerowych, urządzeG i sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz ekranów akustyczno ｠ wizualnych w 
przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów haEasu okre[lonych w przepisach 
odrębnych,

b) powierzchnia biologicznie czynna: min. 70% 
powierzchni terenu;

c) dla obiektów infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w §17 pkt 3 lit. c), d),

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej:

a) dojazd z drogi 7KDd, w tym przez teren 4P/U, 
6ZP/U,

b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami §11;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
nalery uwzględnić ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠ 1 %.

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem: 3U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEu-
gowej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dopuszcza się inny podziaE nieruchomo[ci pod 

warunkiem zachowania minimalnej powierzchni no-
woprojektowanej dziaEki budowlanej: 400,0m2 z za-
strzereniem lit.b,

b) dopuszcza się wydzielenie dziaEek przeznaczo-
nych do lokalizacji urządzeG i sieci infrastruktury 
technicznej stosownie do potrzeb, bez konieczno[ci 
zachowania ustaleG okre[lonych w lit.a;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących: budynków gararowych, gospodarczych, 
gararowo-gospodarczych, pomocniczych, w tym 
portierni, urządzeG i sieci infrastruktury technicznej,

b) powierzchnia zabudowy: maks. 40% po-
wierzchni dziaEki,

c) powierzchnia biologicznie czynna: min. 25% 
powierzchni dziaEki,

d) wysoko[ć zabudowy: maks. 2 kondygnacje 
jednak nie wyrej nir 10,0m,

e) geometria dachów: dopuszcza się wszelkie ro-
dzaje dachów,

f) nachylenie gEównych poEaci dachowych: maks. 
30,

g) nakazuje się realizację pasa zieleni izolacyjnej o 
szeroko[ci min. 5,0m wzdEur terenu 1IK,

h) zezwala się na budowę przy wewnętrznych 
granicach dziaEek lub w odlegEo[ci 1,5m od granicy 
dziaEek,

i) zakazuje się budowy od strony drogi publicznej, 
ciągu pieszo-jezdnego ogrodzeG peEnych oraz z pre-
fabrykowanych elementów betonowych, ogrodze-
nia nalery realizować jako arurowe w min. 50%;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej:

a) dojazd z drogi 7KDd, z ciągu pieszo-jezdnego 
17KDx,

b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami §11;
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5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
nalery uwzględnić ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠ 30%.

§16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem: 4P/U, 8P/U, 9P/U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny obiektów pro-
dukcyjnych, skEadów i magazynów oraz zabudowy 
usEugowej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dopuszcza się inny podziaE nieruchomo[ci pod 

warunkiem zachowania minimalnej powierzchni 
nowoprojektowanej dziaEki budowlanej: na terenie 
4P/U, 8P/U - 500,0m2 z zastrzereniem lit.b, c, za 
wyjątkiem dziaEek nr ewid. 151, 150/2, 149, 140/1, 
139, 133 dla których nie ustala się minimalnej po-
wierzchni, na terenie 9P/U - 750,0m2 za wyjątkiem 
dziaEek nr ewid. 115/2, 115/1 i 117/2 dla których 
nie ustala się minimalnej powierzchni z zastrzere-
niem lit. b i c,

b) dopuszcza się wydzielenie dziaEek przeznaczo-
nych do lokalizacji urządzeG i sieci infrastruktury 
technicznej stosownie do potrzeb, bez konieczno[ci 
zachowania ustaleG okre[lonych w lit.a,

c) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 
bez konieczno[ci zachowania ustaleG okre[lonych 
w lit.a;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących: budynków gararowych, gospodarczych, 
gararowo-gospodarczych, pomocniczych, w tym 
portierni, urządzeG i sieci infrastruktury technicznej,

b) dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych o 
szeroko[ci min. 8,0m,

c) zabudowę wzdEur dróg wewnętrznych nalery 
lokalizować w odlegEo[ci min. 5,0m od pasa drogo-
wego, o ile nie ustalono inaczej w przepisach niniej-
szej uchwaEy,

d) powierzchnia zabudowy: maks. 40% po-
wierzchni dziaEki,

e) powierzchnia biologicznie czynna: min. 20% 
powierzchni dziaEki,

f) wysoko[ć zabudowy: maks. 2 kondygnacje jed-
nak nie wyrej nir 10,0m,

g) geometria dachów: dopuszcza się wszelkie ro-
dzaje dachów,

h) nachylenie gEównych poEaci dachowych: maks. 
30º,

i) zezwala się na budowę przy wewnętrznych 
granicach dziaEek lub w odlegEo[ci 1,5m od granicy 
dziaEek,

j) zakazuje się budowy od strony drogi publicznej 
ogrodzeG peEnych oraz z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych, ogrodzenia nalery realizować jako 
arurowe w min. 50%;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej:

a) dojazd do terenu 4P/U ｠ z drogi 7KDd,
b) dojazd do terenu 8P/U ｠ z drogi 7KDd,
c) dojazd do terenu 9P/U ｠ z drogi 7KDd, z ulicy 

Dąkowej, znajdującej się poza granicami obszaru ob-
jętego niniejszym planem,

d) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami §11;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
nalery uwzględnić ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠ 30%.

§17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 5E :

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny infrastruktury 
technicznej ｠ elektroenergetyka;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 
inny podziaE, w tym wydzielenie dziaEki geodezyjnej 
zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) powierzchnia zabudowy: maks. 70% po-
wierzchni dziaEki,

b) powierzchnia biologicznie czynna: min. 10% 
powierzchni dziaEki,

c) wysoko[ć zabudowy: 1 kondygnacja, jednak 
nie wyrej nir 6,0m,

d) rodzaj dachów: dopuszcza się wszelkie rodzaje 
dachów,

e) dopuszcza się lokalizację innych urządzeG i sieci 
infrastruktury technicznej;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej:

a) dojazd ｠ z drogi 7KDd,
b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 

zgodnie z ustaleniami §11;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków: przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
nalery uwzględnić ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠ 1 %.

§18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem: 6ZP/U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zieleni urządzo-
nej z dopuszczeniem usEug;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dopuszcza się inny podziaE nieruchomo[ci pod 

warunkiem zachowania minimalnej powierzchni no-
woprojektowanej dziaEki budowlanej: 300,0m2, z 
zastrzereniem lit.b,

b) dopuszcza się wydzielenie dziaEek przeznaczo-
nych do lokalizacji urządzeG i sieci infrastruktury 
technicznej stosownie do potrzeb, bez konieczno[ci 
zachowania ustaleG okre[lonych w lit.a;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-
wierzchni terenu,
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b) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 40% 
powierzchni terenu,

c) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 2 kondygnacje, 
jednak nie wyrej nir 9,0m,

d) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielo-
spadowe o poEaciach zbiegających się symetrycznie 
w kalenicy, dopuszcza się dachy pEaskie,

e) nachylenie gEównych poEaci dachowych przy 
dachach pochyEych: maks. 35º,

f) zezwala się na budowę obiektów i urządzeG 
sportu i rekreacji, infrastruktury technicznej,

g) zezwala się na budowę przy wewnętrznych 
granicach dziaEek lub w odlegEo[ci 1,5m od granicy 
dziaEek,

h) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko z wyEączeniem inwestycji celu pu-
blicznego;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej:

a) dojazd ｠ z drogi 7KDd,
b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 

zgodnie z ustaleniami §11;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków: przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
nalery uwzględnić ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci 25 %.

§19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem: 10MN/U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usEug;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dopuszcza się inny podziaE nieruchomo[ci pod 

warunkiem zachowania minimalnej powierzchni no-
woprojektowanej dziaEki budowlanej: 600,0m2 z za-
strzereniem lit.b,

b) dopuszcza się wydzielenie dziaEek przeznaczo-
nych do lokalizacji urządzeG i sieci infrastruktury 
technicznej stosownie do potrzeb, bez konieczno[ci 
zachowania ustaleG okre[lonych w lit.a;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszcza się budowę zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostojącej, w tym z usEuga-
mi, dopuszcza się realizację budynków usEugowych,

b) dopuszcza się realizację towarzyszących bu-
dynków gararowych, gospodarczych lub gararowo-
gospodarczych,

c) dopuszcza się lokalizację urządzeG i sieci infra-
struktury technicznej,

d) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko z wyEączeniem inwestycji celu pu-
blicznego,

e) powierzchnia zabudowy: maks. 50% po-
wierzchni dziaEki,

f) powierzchnia biologicznie czynna: min. 25% 
powierzchni dziaEki,

g) wysoko[ć budynku mieszkalnego, usEugowego, 
mieszkalno-usEugowego: maks. 2 kondygnacje, jed-
nak nie wyrej nir 9,5m,

h) wysoko[ć budynku gararowego, gospodarcze-
go, gararowo-gospodarczego: 1-2 kondygnacje jed-
nak nie wyrej nir 6,5m,

i) geometria dachów: dachy pEaskie, dachy dwu-
spadowe lub wielospadowe o poEaciach symetrycz-
nie zbiegających się w kalenicy, dla budynków 
usEugowych, gararowych, gospodarczych, gararo-
wo-gospodarczych dopuszcza się dachy jednospa-
dowe,

j) nachylenie gEównych poEaci dachowych: maks. 
45º,

k) pokrycie dachów budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usEugowych: dachówka lub materiaE da-
chówkopodobny w odcieniu ceglastoczerwonym, 
brązowym lub grafitowym,

l) zakazuje się budowy od strony drogi publicznej 
ogrodzeG peEnych oraz z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych, ogrodzenia nalery realizować jako 
arurowe w min.50 % lub jako rywopEoty,

m) dopuszcza się realizację budynków przy we-
wnętrznych granicach dziaEek budowlanych lub w 
odlegEo[ci 1,5m od granicy dziaEek,

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej:

a) dojazd z ulicy Dąkowej, znajdującej się poza gra-
nicami obszaru objętego niniejszym planem,

b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami §11;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
nalery uwzględnić ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci 30 %.

§20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem: 11U/MN:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEu-
gowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dopuszcza się inny podziaE nieruchomo[ci pod 

warunkiem zachowania minimalnej powierzchni no-
woprojektowanej dziaEki budowlanej: 600,0m2 z za-
strzereniem lit. b i c,

b) dopuszcza się wydzielenie dziaEek przeznaczo-
nych do lokalizacji urządzeG i sieci infrastruktury 
technicznej stosownie do potrzeb, bez konieczno[ci 
zachowania ustaleG okre[lonych w lit. a,

c) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, 
bez konieczno[ci zachowania ustaleG okre[lonych 
w lit.a;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszcza się realizację zabudowy usEugowej, 
zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, w zabu-
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dowie blipniaczej lub w zabudowie szeregowej oraz 
zabudowy mieszkaniowo-usEugowej,

b) dopuszcza się realizację towarzyszących bu-
dynków gararowych, gospodarczych lub gararowo-
gospodarczych, budynków pomocniczych,

c) dopuszcza się lokalizację urządzeG i sieci infra-
struktury technicznej,

d) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko z wyEączeniem inwestycji celu pu-
blicznego,

e) dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych o 
szeroko[ci min. 8,0m,

f) zabudowę wzdEur dróg wewnętrznych nalery 
lokalizować w odlegEo[ci min. 5,0m od pasa drogo-
wego, o ile nie ustalono inaczej w przepisach niniej-
szej uchwaEy,

g) powierzchnia zabudowy: maks. 35% po-
wierzchni dziaEki,

h) powierzchnia biologicznie czynna: min. 40% 
powierzchni dziaEki,

i) wysoko[ć budynku usEugowego: 1-2 kondygna-
cje, jednak nie wyrej nir 10,0m,

j) wysoko[ć budynku mieszkalnego, mieszkalno-
usEugowego: 2 kondygnacje, jednak nie wyrej nir 
9,5m,

k) wysoko[ć budynku gararowego, gospodarcze-
go, gararowo-gospodarczego, pomocniczego: 1-2 
kondygnacje jednak nie wyrej nir 6,5m,

l) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wie-
lospadowe o poEaciach symetrycznie zbiegających 
się w kalenicy, dla budynków usEugowych, gararo-
wych, gospodarczych, gararowo-gospodarczych, 
pomocniczych dopuszcza się dachy pEaskie, dachy 
jednospadowe,

m) nachylenie gEównych poEaci dachowych bu-
dynków usEugowych, budynków gararowych, go-
spodarczych, gararowo-gospodarczych, pomocni-
czych: maks. 45º,

n) nachylenie gEównych poEaci dachowych bu-
dynków mieszkalnych, mieszkalno-usEugowych: 
30º-45º,

o) pokrycie dachów budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usEugowych: dachówka lub materiaE da-
chówkopodobny w odcieniu ceglastoczerwonym, 
brązowym lub grafitowym,

p) zakazuje się budowy od strony drogi ogrodzeG 
peEnych oraz z prefabrykowanych elementów beto-
nowych, ogrodzenia nalery realizować jako aruro-
we w min.50 % lub jako rywopEoty,

q) dopuszcza się realizację budynków przy we-
wnętrznych granicach dziaEek budowlanych lub w 
odlegEo[ci 1,5m od granicy dziaEek,

r) na terenie dziaEki nr ewid. 117/1 zezwala się 
na przebudowę, nadbudowę, rozbiórkę i remont 
istniejącej zabudowy zagrodowej przy zachowaniu 
wysoko[ci budynków do 9,0m i kąta nachylenia po-
Eaci dachowych maks. 45º, z zakazem rozbudowy 
i budowy budynków na cele inne nir ustalone w 

przeznaczeniu terenu;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-

struktury technicznej:
a) dojazd z ulic znajdujących się poza granicami 

obszaru objętego niniejszym planem,
b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 

zgodnie z ustaleniami §11;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków: przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
nalery uwzględnić ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci 30%.

§21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem: 12MN, 14MN:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dopuszcza się inny podziaE nieruchomo[ci pod 

warunkiem zachowania minimalnej powierzchni 
nowoprojektowanej dziaEki budowlanej: 400,0m2 
za wyjątkiem dziaEek nr ewid. 150/2, 150/1, 149, 
141, 140/1, 143, 145/2, 145/1, 152 dla których 
nie ustala się minimalnej powierzchni nowowydzie-
lonej dziaEki, z zastrzereniem lit.b i c,

b) dopuszcza się wydzielenie dziaEek przeznaczo-
nych do lokalizacji urządzeG i sieci infrastruktury 
technicznej stosownie do potrzeb, bez konieczno[ci 
zachowania ustaleG okre[lonych w lit.a;

c) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, 
bez konieczno[ci zachowania ustaleG okre[lonych 
w lit.a;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) na terenie jednej dziaEki budowlanej dopuszcza 
się budowę jednego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego wolnostojącego, w zabudowie blipniaczej 
lub w zabudowie szeregowej,

b) dopuszcza się realizację towarzyszących bu-
dynków gararowych, gospodarczych lub gararowo-
gospodarczych,

c) dopuszcza się lokalizację urządzeG i sieci infra-
struktury technicznej,

d) dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych o 
szeroko[ci min. 8,0m,

e) zabudowę wzdEur dróg wewnętrznych nalery 
lokalizować w odlegEo[ci min. 5,0m od pasa drogo-
wego, o ile nie ustalono inaczej w przepisach niniej-
szej uchwaEy,

f) dopuszcza się odsunięcie budynku mieszkalne-
go wgEąb dziaEki na odlegEo[ć nie większą nir 3,0m 
od obwiązującej linii zabudowy,

g) powierzchnia zabudowy: maks. 35% po-
wierzchni dziaEki,

h) powierzchnia biologicznie czynna: min. 40% 
powierzchni dziaEki,

i) wysoko[ć budynku mieszkalnego: 2 kondygna-
cje, jednak nie wyrej nir 9,5m,

j) wysoko[ć budynku gararowego, gospodarcze-
go, gararowo-gospodarczego: 1-2 kondygnacje, 
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jednak nie wyrej nir 6,5 m,
k) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o poEaciach symetrycznie zbiegają-
cych się w kalenicy, dla budynków gararowych, 
gospodarczych, gararowo-gospodarczych dopusz-
cza się dachy pEaskie, jednospadowe,

l) nachylenie gEównych poEaci dachowych budyn-
ków mieszkalnych: 35-40,

m) nachylenie gEównych poEaci dachowych bu-
dynków gararowych, gospodarczych, gararowo-
gospodarczych: maks. 45º,

n) pokrycie dachów budynków mieszkalnych: da-
chówka lub materiaE dachówkopodobny w odcieniu 
ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym,

o) zakazuje się budowy od strony drogi ogrodzeG 
peEnych oraz z prefabrykowanych elementów beto-
nowych, ogrodzenia nalery realizować jako aruro-
we w min.50 % lub jako rywopEoty,

p) dopuszcza się realizację budynków przy we-
wnętrznych granicach dziaEek budowlanych, lub w 
odlegEo[ci 1,5m od granicy dziaEek,

q) na terenie dziaEki nr ewid. 118/1 zezwala się 
na przebudowę, nadbudowę, rozbiórkę i remont 
istniejącej zabudowy zagrodowej przy zachowaniu 
wysoko[ci budynków do 9,0m i kąta nachylenia po-
Eaci dachowych maks. 45º, z zakazem rozbudowy 
i budowy budynków na cele inne nir ustalone w 
przeznaczeniu terenu,

r) zezwala się na budowę, rozbudowę, przebu-
dowę, odbudowę, nadbudowę, rozbiórkę i remont 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z pEaskimi dachami do maks. 2 kondygnacji i wyso-
ko[ci caEkowitej maks. 9,0m;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej:

a) dojazd do terenu 12MN - z drogi 7KDd, z ciągu 
pieszo-jezdnego 13KDx, z drogi znajdującej się poza 
granicami obszaru objętego niniejszym planem,

b) dojazd do terenu 14MN - z drogi 7KDd, z ciągu 
pieszo-jezdnego 13KDx, z ulicy 26-Stycznia, znaj-
dującej się poza granicami obszaru objętego niniej-
szym planem,

c) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami §11;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
nalery uwzględnić ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci 30 %.

§22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 15ZP/KS:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zieleni urządzo-
nej z terenami obsEugi komunikacji samochodowej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 
inny podziaE nieruchomo[ci;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20% 
powierzchni terenu,

b) zezwala się na budowę drogi publicznej, dro-
gi wewnętrznej, drogi pieszej, pieszo ｠ rowerowej, 
chodników, miejsc postojowych dla samochodów, 
placów manewrowych, urządzeG i obiektów infra-
struktury technicznej, niekubaturowych urządzeG i 
obiektów sportu i rekreacji;

c) dla obiektów infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w §17 pkt 3 lit. c i d,;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej:

a) dojazd z drogi 7KDd, z ciągu pieszo-jezdnego 
17KDx,

b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami §11;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
nalery uwzględnić ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty od 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci -1 %.

§23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem: 16MW/U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej z nieuciąrliwymi usEugami;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dopuszcza się inny podziaE nieruchomo[ci pod 

warunkiem zachowania minimalnej powierzchni no-
woprojektowanej dziaEki budowlanej: 600,0m2 z za-
strzereniem lit.b,

b) dopuszcza się wydzielenie dziaEek przeznaczo-
nych do lokalizacji urządzeG i sieci infrastruktury 
technicznej stosownie do potrzeb, bez konieczno[ci 
zachowania ustaleG okre[lonych w lit. a;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszcza się czę[ciową lub caEkowitą zmianę 
sposobu urytkowania budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego na cele nieuciąrliwych usEug,

b) dopuszcza się budowę towarzyszących budyn-
ków gararowych, gospodarczych lub gararowo-go-
spodarczych,

c) dopuszcza się lokalizację urządzeG i sieci infra-
struktury technicznej,

d) powierzchnia zabudowy: maks. 40% po-
wierzchni dziaEki,

e) powierzchnia biologicznie czynna: min. 25% 
powierzchni dziaEki,

f) wysoko[ć budynku mieszkalnego: nie wyrsza 
nir istniejąca,

g) wysoko[ć budynku gararowego, gospodarcze-
go, gararowo-gospodarczego: 1-2 kondygnacje, 
jednak nie wyrej nir 6,5m,

h) geometria dachów: dachy dwuspadowe, do-
puszcza się dach jednospadowy,

i) nachylenie gEównych poEaci dachowych: maks. 
45º,

j) zakazuje się budowy od strony drogi publicznej 
ogrodzeG peEnych oraz z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych, ogrodzenia nalery realizować jako 
arurowe w min.50 % lub jako rywopEoty,
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k) dopuszcza się realizację budynków przy we-
wnętrznych granicach dziaEek budowlanych lub w 
odlegEo[ci 1,5m od granicy dziaEek,

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej:

a) dojazd z ciągu pieszo-jezdnego 17KDx, z ulicy 
5-go Stycznia znajdującej się poza granicami obsza-
ru objętego niniejszym planem,

b) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami §11;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
nalery uwzględnić ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci 30%.

§24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem: 7KDd, 13KDx, 17KDx:

1) przeznaczenie terenu:
a) tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe - 

KDd,
b) tereny ciągów pieszo-jezdnych ｠ KDx;
2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) ustala się szeroko[ć dróg publicznych, ciągów 

pieszo-jezdnych w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu,

b) zezwala się na prowadzenie sieci uzbrojenia 
technicznego w przestrzeni dróg,

c) parametry zagospodarowania dróg publicznych, 
ciągów pieszo-jezdnych nalery okre[lić w opraco-
waniach branrowych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

d) w przestrzeniach dróg dopuszcza się lokalizo-
wanie sEupów ogEoszeniowych,

e) w przestrzeniach dróg dopuszcza się lokalizo-
wanie miejsc postojowych,

f) lokalizacja zjazdów na warunkach okre[lonych 
przepisami odrębnymi;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
nalery uwzględnić ustalenia §7;

4) stawka procentowa jednorazowej opEaty za 
wzrost warto[ci nieruchomo[ci ｠ 1 %.

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§25. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Opalenicy.

§26. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
(-) Krzysztof Czarnuszka
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Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 
2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 
155, poz. 1043,) Rada Miejska w Opalenicy roz-
strzyga co następuje: 

§1. 1. Nie wniesiono uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniowo-usEugową jednorodzinną poEorony 
pomiędzy istniejącą zabudową ulic PoznaGskiej, 
Rynku, 26 Stycznia, PowstaGca Kozaka i 5 Stycz-
nia, a torem kolejowym od strony póEnocnej i ulicą 
Dąkową od strony wschodniej w Opalenicy.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu ww. planu jest bezprzed-
miotowe.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 
2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r., Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz.1635, z 2007r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 
155, poz. 1043,) Rada Miejska w Opalenicy roz-
strzyga co następuje: 

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie miejsco-
wym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
i drogowej:

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych, 
parkingów przewidzianych w planie miejscowym 
oraz związanych z nimi wykupami terenów prowa-
dzić będą wEa[ciwe jednostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego 
oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami reali-
zowane będą zgodnie z ustaleniami planu miejsco-
wego, a takre zgodnie z planem gospodarki odpada-
mi oraz na podstawie przepisów odrębnych.

§2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej i drogowej, okre[lonych w planie 
miejscowym, odbywać się będzie poprzez:

1. Wydatki z budretu miasta.
2. WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret miasta ｠ w ramach m.in.
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.
3. UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a takre 
wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XXXVII/320 /2010

Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄ-
CEGO TEREN PRZEZNACZONY POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWO-USDUGOWĄ JEDNORODZINNĄ PO-

DOqONY POMIĘDZY ISTNIEJĄCĄ ZABUDOWĄ ULIC POZNAFSKIEJ, RYNKU, 26 STYCZNIA, POWSTAF-
CA KOZAKA I 5 STYCZNIA, A TOREM KOLEJOWYM OD STRONY PÓDNOCNEJ I ULICĄ DĄKOWĄ OD 

STRONY WSCHODNIEJ W OPALENICY

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XXXVII/320 /2010

Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJ-

SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCYM TEREN PRZEZNACZONY 
POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWO-USDUGOWĄ JEDNORODZINNĄ PODOqONY POMIĘDZY ISTNIEJĄ-
CĄ ZABUDOWĄ ULIC POZNAFSKIEJ, RYNKU, 26 STYCZNIA, POWSTAFCA KOZAKA I 5 STYCZNIA, 
A TOREM KOLEJOWYM OD STRONY PÓDNOCNEJ I ULICĄ DĄKOWĄ OD STRONY WSCHODNIEJ W 

OPALENICY., INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF 
WDASNYCH ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 
72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ｠ Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 , Nr 
170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 
17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 
158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 
1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 
917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 
56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 
213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się, 
co następuje: 

§1. Okre[la się rodzaj [wiadczenia przyznawane-
go w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i 
sposób jego przyznawania.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole ｠ nalery przez to rozumieć szkoEę pod-

stawową, gimnazjum, zespóE szkóE, przedszkole, 
oddziaE przedszkolne, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Opalenica;

2) dyrektorze ｠ nalery przez to rozumieć dyrekto-
ra jednostki, o której mowa w pkt 1;

3) nauczycielu ｠ nalery przez to rozumieć pracow-
nika pedagogicznego zatrudnionego w wymiarze co 
najmniej poEowy obowiązującego wymiaru zajęć w 
jednostkach, o których mowa w §2 pkt 1, oraz na-
uczyciela po przej[ciu na emeryturę, rentę lub na-
uczycielskie [wiadczenie kompensacyjne ze szkóE 
prowadzonych przez Gminę Opalenica;

4) [wiadczeniu ｠ nalery przez to rozumieć [wiad-
czenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

§3. 1. Na [wiadczenia przeznacza się corocznie 
w budrecie Gminy Opalenica 0,1 % planowanych 
na dany rok wydatków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli.

2. Zrodkami finansowymi, o których mowa w ust. 
1, dysponuje Burmistrz Opalenicy.

3. Zrodki finansowe niewykorzystane w danym 
roku budretowym podlegają zwrotowi do budretu 
Gminy.

§4. 1. Okre[la się, re [wiadczeniem jest jednora-
zowe, bezzwrotne [wiadczenie pienięrne.

2. Wysoko[ć [wiadczenia nie more być wyrsza 
od wysoko[ci minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ogEaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Pre-
zesa Rady Ministrów.

§5. Ze [wiadczeG mogą korzystać:
1) nauczyciele zatrudnieni w szkoEach prowadzo-

nych przez Gminę Opalenica;
2) nauczyciele szkóE po przej[ciu na emeryturę lub 

rentę, bez względu na datę przej[cia na emeryturę 
lub rentę.

§6. 1. Zwiadczenie more być przyznane raz na 
trzy lata. W uzasadnionych przypadkach [wiadcze-
nie more być przyznane powtórnie w tym okresie.

2. Zwiadczenie przyznaje się w związku z:
1) kosztami leczenia spowodowanymi cięrką lub 

przewlekEą chorobą nauczyciela;
2) kosztami leczenia w innej miejscowo[ci z po-

wodu braku placówki sEurby zdrowia w miejscu za-
mieszkania;

3) korzystaniem z pomocy specjalistycznej (np. 
specjalistycznych badaG);

4) kosztami zakupu sprzętu do rehabilitacji, korek-
cji (w tym szkieE korekcyjnych), itp.;

5) kosztami leczenia sanatoryjnego;
6) kosztami protetyki dentystycznej.
3. Wysoko[ć [wiadczenia jest uzalerniona od:
1) wpEywu choroby nauczyciela na jego sytuację 

materialną (przebieg choroby, specjalistyczne bada-
nia, dodatkowa opieka, dieta, dojazdy);

2) wysoko[ci udokumentowanych kosztów lecze-
nia poniesionych przez nauczyciela;

3) sytuacji materialnej nauczyciela uwzględniają-
cej poniesione koszty.

§7. 1. Warunkiem przyznania [wiadczenia jest 
zEorenie przez nauczyciela, z zastrzereniem ust. 3, 
wniosku wg wzoru stanowiącego zaEącznik Nr 1 do 
uchwaEy.

2. Do wniosku nalery doEączyć:
1) aktualne za[wiadczenie lekarskie o stanie zdro-

wia;
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z dnia 28 papdziernika 2010 r.

w sprawie okre[lenia rodzaju [wiadczenia przyznawanego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu jego przyznawania


