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UCHWAIA NR XLIł367ł2010 

 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

 

 z dnia 26 stycznia 2010 r. 

  
w s”rawie nadania nazwy ulicy ｭJesiennaｬ w Lewinie Brzeskim 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 ro—u o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 

”oz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami), Rada Miej-

s—a w Lewinie Brzes—im uchwala, co nastę”u–e: 
 

§ 1. Ustala się nazwę ulicy ｭJesiennaｬ w Le-

winie Brzes—im na dziaJce geodezy–ne– nr 1324/ 
12, ark. mapy 14, KW OP1B/00020834/3 - dro-

ga osiedlowa ｦ gminna w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt. 4 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 19 

”oz. 115 z ”óun. zm./.  
 

§ 2. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Lewina Brzeskiego.  

 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 
dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Województwa O”ols—iego.  

 

Przewodniczący Rady 

MieczysJaw AdaszyLski 
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UCHWAIA NR XLIIł4ŃŃł10 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

 z dnia 22 lutego 2010 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Parku Triasowego DINOPARK w Krasiejowie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Śz. U. z 2001 r. Nr 142 ”oz. 1591 z ”óun. zm./, 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

/Śz. U. Nr 80 ”oz. 717 z ”óun. zm./ oraz uchwaJy 
Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXX/280/2009  

z dnia 26 stycznia 2009 r., - po stwierdzeniu 

zgodno`ci ze studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozi-

me—, ”rzy–ętym uchwaJą Rady Mie–s—ie– w Ozim—u 
Nr XXXIV/231/97 z dnia 27 stycznia 1997 r., 

zmienionym uchwaJą Rady Mie–s—ie– w Ozim—u  
Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r., uchwala 

się, co nastę”u–e: 
 

ŚźIAI I. PRźśPISŹ OGÓLNś  
 

§ 1.1. Uchwala się mie–scowy ”lan zagos”o-

darowania przestrzennego Parku Triasowego DI-

NOPARK w Krasiejowie - zwany dalej planem.  

2. Plan zajmuje obszar ok. 90 ha we wschod-

nie– czę`ci Krasie–owa, na ”ograniczu z gminą 
Kolonows—ie, obe–mu–ący nieczynną —o”alnię 

od—ryw—ową iJów triasowych wraz z czę`cią by-

Jego terenu górniczego ｭKrasie–ówｬ w granicach 
gminy Ozimek.  

 

§ 2. Integralną czę`ć ninie–sze– uchwaJy sta-

nowią zaJączni—i:  
1) zaJączni— nr 1 - rysunek planu w skali 

1:1000,  

2) zaJączni— nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu,  

3) zaJączni— nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad ich finansowania.  

 

§ 3.1. Celem regulacji zawartych w ustale-

niach planu jest:  

1) stworzenie podstaw prawnych do wykre-

owania nowych funkcji: badawczych, muzealno-

wystawienniczych, turystycznych i rekreacyj-

nych, –a—o —oLcowego eta”u re—ultywac–i i zago-

s”odarowania terenów ”ogórniczych i ”o”rzemy-

sJowych nieczynne– —o”alni iJów ｭKrasie–ówｬ,  
2) ochrona interesów ”ublicznych w za—resie:  
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a) ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego, w szcze-

gólno`ci cennych dla nau—i —o”alnych szcząt—ów 
zwierząt i ro`lin,  

b) komunikacji i infrastruktury technicznej.  

2. Ustalenia ”lanu ”owinny być inter”retowa-

ne i realizowane w zgodzie z zasadami zrówno-

wawonego rozwo–u i minimalizac–i —onfli—tów 
przestrzennych.  

 

§ 4. Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny  
i obie—ty liniowe oznaczone na rysun—u i w tre`ci 
”lanu niwe– wymienionymi symbolami literowymi:  

1) tereny usJug —omercy–nych i publicznych ｦ U,  

2) tereny usJug —ultury i nau—i ｦ UKN,  

3) tereny usJug —ultury i nau—i ｦ eksploracji pa-

leontologicznej ｦ UKNe,  

4) tereny usJug turysty—i i wy”oczyn—u ｦ UT,  

5) tereny sportu i rekreacji ｦ US,  

6) tereny zabudowy jednorodzinnej ｦ MN,  

7) tereny zieleni urządzone– o fun—c–i ”oznaw-

czej i rekreacyjnej ｦ ZP,  

8) tereny uwyt—ów zielonych z do”uszczeniem 
zieleni urządzone– ｦ ZR,  

9) tereny zieleni urządzone– o fun—c–i izolacyj-

nej ｦ ZI,  

10) tereny lasów ｦ ZL,  

11) tereny planowanych dolesieL ｦ ZLp,  

12) tereny rolnicze ｦ R,  

13) tereny dróg ”ublicznych —lasy L (lo—alne)  
       - KDL,  

14) tereny dróg wewnętrznych ｦ KDW,  

15) tereny ciągów ”ieszych ｦ KP,  

16) tereny ”ar—ingów ｦ KX,  

17) tereny wód `ródlądowych ｦ WS,  

18) napowietrzne linie elektroenergetyczne 

110 kV ｦ E 2x110kV,  

19) napowietrzne linie elektroenergetyczne  

15 kV - E15kV,  

20) stacje transformatorowe 15/0,4 kV ｦ ET,  

21) ”odziemny rurociąg i urządzenia systemu 
odwadniania wyrobiska poeksploatacyjnego ko-

”alni iJów oraz teren urządzeL —analizac–i ｦ K.  

 

§ 5.1. Na terenach o —tórych mowa w § 4, 
ustalono w planie:  

1) ”rzeznaczenie terenów i linie rozgranicza–ą-
ce tereny o równych fun—c–ach lub równych zasa-

dach zagospodarowania,  

2) zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego,  

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra-

jobrazu kulturowego,  

4) ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy oraz zagos”odarowania terenów, chara—te-

rystyczne dla rodza–ów zabudowy wystę”u–ących 
w obszarze planu (w tym linie zabudowy, gabary-

ty obie—tów i ws—auni—i zabudowy),  
5) szczególne warun—i zagos”odarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu,  

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów i obie—tów ”odlega–ących ochronie, ustalo-

nych na ”odstawie ”rze”isów szczególnych,  
7) zasady realizac–i systemów —omuni—ac–i i in-

frastruktury technicznej,  

8) tymczasowe sposoby zagospodarowania 

oraz uwyt—owania terenów,  
9) staw—i ”rocentowe na ”odstawie —tórych 

ustala się o”Jatę o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzen-nym.  

2. W ”lanie nie o—re`la się:  
1) terenów i zagadnieL nie wystę”u–ących  

w –ego obszarze a wymienionych –a—o obowiąz-

kowy przedmiot planu miejscowego w przepisach 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

zasad i warun—ów scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci, terenów i obszarów górniczych, terenów 
narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi;  

2) przebiegu planowanych sieci infrastruktury 

techniczne– i ”lanowanych za—Jadowych dróg 
wewnętrznych;  

3) rozwiązaL technicznych zabudowy, —omu-

nikacji i infrastruktury.  

 

§ 6.1. Obowiązu–ącymi ustaleniami ”lanu są:  
1) tre`ć ninie–sze– uchwaJy,  
2) oznaczenia na rysunkach planu:  

a) granice planu,  

b) ”rzeznaczenie terenów o—re`lone od”o-

wiednimi symbolami literowymi,  

c) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rze-

znaczeniu, bądu równych zasadach zagos”odaro-

wania ｦ `ci`le o—re`lone i orientacy–ne,  
2. Linie rozgranicza–ące, o—re`lone w ”lanie –a-

—o orientacy–ne, mogą być —orygowane w uza-

sadnionych przypadkach, w s”osób nie zmienia-

–ący istotnie ”rzy–ętych rozwiązaL urbanistycz-

nych albo w zakresie dopuszczonym w odpo-

wiednich ”rze”isach szczegóJowych ”lanu.  
 

§ 7. W granicach ”lanu ”rzeznacza się na cele 
nierolnicze grunty rolne oznaczone w ewidencji 

jako grunty —lasy II, III, IV, V i VI, ”osiada–ące –uw 
zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze uzy-

s—ane do wcze`nie–szych ”lanów albo nie wyma-

ga–ące uzys—ania ta—ich zgód, zgodnie z a—tual-

nymi przepisami ustawy z dnia 22 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i le`nych.  
 

§ 8.1. O—re`lenia i nazwy uwyte w ”lanie 
oznacza–ą:  

1) przeznaczenie podstawowe albo podsta-

wowa funkcja terenu - ”rzewawa–ące ”rzeznacze-

nie terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczają-
cymi i symbolem literowym lub literowym i licz-

bowym,  

2) obiekty i urządzenia towarzyszące ｦ budyn-

ki i budowle pomocnicze, gospodarcze, admini-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 29 – 1528 – Poz. 431 

 

stracyjne, socjalne, zaplecze techniczno-

warsztatowe, garawe, wiaty, obie—ty maJe– archi-

tektury, konstrukcje oporowe, drogi i place we-

wnętrzne, ”ar—ingi oraz inne urządzenia (naziem-

ne i podziemne) - związane z ”odstawową funk-

c–ą terenu i ”eJniące wobec nie– sJuwebną rolę,  
3) powierzchnia biologicznie czynna - grunt 

rodzimy ”o—ryty ro`linno`cią oraz wody ”o-

wierzchniowe na dziaJce budowlane– lub terenie,  
4) eksploracja paleontologiczna ｦ poszukiwa-

nie i badanie —o”alnych szcząt—ów zwierząt;  
5) e—s”ozyc–a ｭin situｬ ｦ ekspozycja odpo-

wiednio zabez”ieczonych szcząt—ów —o”alnych 
zwierząt i ro`lin w mie–scu ich od—rycia;  

6) e—s”ozyc–a ｭex situｬ ｦ ekspozycja odpo-

wiednio spreparowanych szcząt—ów —o”alnych 
zwierząt i ro`lin ”oza mie–scem ich od—rycia;  

7) linia zabudowy nieprzekraczalna - dopusz-

czalne zbliwenie elewac–i frontowe– budyn—ów  
i innych obie—tów —ubaturowych do linii rozgrani-

cza–ące– dziaJ—ę lub teren;  
8) linia zabudowy obowiązu–ąca - o—re`lone  

w planie usytuowanie elewacji frontowej budynku 

”oJowonego na–bliwe– ”rzylegJe– ulicy, względem 
linii rozgranicza–ące– tą ulicę; –est to równocze`nie 
linia nie”rze—raczalna dla ”ozostaJych budyn—ów 
na dziaJce; do”uszcza się ”rze—roczenie linii zabu-

dowy ”rzez wysta–ące elementy budyn—u (o—a”y, 
gzymsy, bal—ony, schody zewnętrzne, tarasy, 
rampy) w zakresie dozwolonym przez przepisy 

techniczno-budowlane dotyczące odlegJo`ci bu-

dyn—ów od granic dziaJ—i;  
9) wyso—o`ć budyn—u ｦ wyso—o`ć mierzona  

w s”osób o—re`lony w ustaleniach szczegóJo-

wych ”lanu, w ”rzy”ad—u bra—u ta—ich ustaleL 
obowiązu–e s”osób mierzenia zgodny z ”rze”isami 
szczególnymi techniczno-budowlanymi;  

10) dach ”Jas—i - dach o nachyleniu nie więk-

szym niw 12o;  

11) ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-

Jywać na `rodowis—o - ”rzedsięwzięcia zaliczone 
do takiego rodzaju w przepisach prawa ochrony 

`rodowis—a;  
12) usJugi nieuciąwliwe - dziaJalno`ć w za—resie 

rzemiosJa, handlu i innych usJug, nie zaliczona do 
”rzedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie 

znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, oraz nie 
”owodu–ąca uciąwliwo`ci na sąsiednich terenach 
zabudowy miesz—aniowe–, w szczególno`ci:  

a) emis–i haJasu o ”oziomie ”rze—racza–ącym 
normy o—re`lone w ”lanie,  

b) przekroczenia dopuszczalnych warto`ci stę-
weL substanc–i zanieczyszcza–ących ”owietrze,  
w tym emis–i nie”rzy–emnych za”achów,  

c) —onieczno`ci —orzystania z trans”ortu ”o-

–azdami o do”uszczalne– masie ”owywe– 3,5 tony;  
13) iJy triasowe - iJy i iJoJu”—i ”ochodzące  

z o—resu geologicznego o—re`lonego nazwą 
ｭtriasｬ, wydobywane w ”rzeszJo`ci s”osobem 

odkrywkowym w obszarze planu dla potrzeb 

”rzemysJu cementowego;  
14) wyrobis—o od—ryw—owe (”ogórnicze) ｦ 

wyrobis—o ”owstaJe w wyni—u wydobywania 
—o”aliny lub nau—owe– dziaJalno`ci e—s”loracy–ne– 
na powierzchni terenu;  

15) zwaJowis—o zewnętrzne nad—Jadu (”ogór-

nicze) ｦ zwaJowis—o mas ziemnych i s—alnych, 
zd–ętych znad zJowa —o”aliny w wyni—u dziaJalno-

`ci górnicze– i zwaJowanych zgodnie z ustaleniami 
planu miejscowego na powierzchni terenu poza 

wyrobis—iem od—ryw—owym; zwaJowis—o ta—ie 
nie stanowi nagromadzenia od”adów w rozumie-

niu ”rze”isów ustawy o od”adach;  
16) pas ochronny wyrobiska - czę`ć obrzewa 

wyrobiska odkrywkowego, o normowanej szero-

—o`ci, zalewne– od ”rzeznaczenia terenu lub rodza-

–u obie—tu sąsiadu–ącego z wyrobis—iem,  
17) pas ekotonowy - strefa ”rze–`ciowa ”o-

między lasem a terenami do”uszczonego zainwe-

stowania,  

18) masy ziemne i skalne - materiaJ s—alny 
zwaJowany w ”rzeszJo`ci w związ—u z wydoby-

waniem iJów triasowych a ta—we usuwany i ”rze-

mieszczany w związ—u z realizac–ą ustaleL ”lanu; 
masy ziemne i skalne zagospodarowane na wa-

run—ach i w s”osób o—re`lony w ”lanie - nie pod-

lega–ą ”rze”isom regulu–ącym ”ostę”owanie  
z odpadami,  

19) ”rze”isy szczególne - przepisy ustaw wraz 

z aktami wykonawczymi, Polskie Normy oraz 

ograniczenia w dys”onowaniu terenami o—re`lone 
w lo—alnych roz”orządzeniach i ”rawomocnych 
decyzjach administracyjnych, aktualne w czasie 

realizac–i ustaleL ”lanu.  
2. Innych nazw i o—re`leL uwyto w ”lanie  

w znaczeniu nadanym ”rzez ”rze”isy szczególne.  
 

ŚźIAI II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  
 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagos”o-

darowania, zasady ochronyi ksztaJtowania Jadu 
”rzestrzennego ”arametry i wskauniki ksztaJto-

waniazabudowy oraz zagospodarowania terenu  

 

Tereny usJug 

 

§ 9.1. Wyznacza się tereny oznaczone symbo-

lami U-1 i U-2 z przeznaczeniem podstawowym: 

”lanowane tereny usJug —omercy–nych i ”ublicz-

nych.  

2. Na terenach o—re`lonych w ust. 1 ustala się 
lo—alizac–ę wszel—ich ”rzedsięwzięć o chara—terze 
usJugowym wraz z obie—tami i urządzeniami towa-

rzyszącymi, s”eJnia–ących warun—i ”lanu w za—re-

sie ochrony `rodowis—a, ustalone w rozdziale 6.  
3. Na terenach usJug U-1 i U-2 do”uszcza się:  
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1) budowę obie—tów i urządzeL towarzyszą-
cych, wzbogaca–ących fun—c–ę ”odstawową;  

2) ”rzebudowę, rozbudowę i remonty budyn-

—ów istnie–ących;  
3) realizac–ę wydzielonych lo—ali miesz—alnych 

dla ”otrzeb wJa`ciciela i ”racowni—ów;  
4) zmianę fun—c–i istnie–ących budyn—ów  

i urządzeL na inne fun—c–e usJugowe;  
5) realizac–ę dróg i ”laców wewnętrznych oraz 

urządzeL i sieci infrastru—turalnych.  
4. Na terenach usJug U-1 i U-2 obowiązu–ą na-

stę”u–ące zasady zabudowy i zagos”odarowania 
terenu:  

1) linie zabudowy: nie”rze—raczalne, wedJug 
ustaleL rysun—u ”lanu;  

2) ws—auni— ”owierzchni zabudowy w stosun-

—u do ”owierzchni dziaJ—i: nie normu–e się;  
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

stanowić nie mnie– niw 25 % ”owierzchni dziaJ—i, 
niwszy ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 
dopuszcza się –eweli zostanie od”owiednio uza-

sadniony w projekcie budowlanym;  

4) wzdJuw granic z sąsiednimi dziaJ—ami zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz gra-

nicy z terenem UKN-3 zaleca się urządzenie ”a-

sów zieleni —rzewiaste– (`rednie–) i ”o–edynczych 
drzew; od strony linii —ole–owe–, sąsiadu–ące–  
z terenem U-2 nalewy urządzić ”as wyso—ie–  
i `rednie– zieleni izolacy–ne– o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw 5,0 m, w razie ”otrzeby zastosować 
ta—we od”owiednie e—rany a—ustyczne;  

5) nowe budyn—i ”owinny nawiązywać gaba-

rytami i archite—turą do otacza–ące– zabudowy,  
z uwzględnieniem wymagaL technologicznych, 
związanych z fun—c–ą zabudowy;  

6) wyso—o`ć zabudowy ｦ do dwóch —ondy-

gnac–i nadziemnych ”lus ”oddasze uwyt—owe, nie 
wię—sza niw 12,0 m, mierząc od ”owierzchni te-

renu do gJówne– —alenicy;  
7) szero—o`ć elewac–i frontowe– i ”oziom ”od-

Jogi ”arteru budyn—ów: nie ustala się;  
8) dachy budyn—ów: na terenie U-1 strome, 

dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym 

nachyleniu gJównych ”oJaci ”od —ątem 25°- 45°, 
pokryte dachów—ą lub ”odobnym materiaJem, 
do”uszcza się ta—we dachy ”Jas—ie; na terenie U-2 

ｦ dachy ”Jas—ie, nawiązu–ące do dachów i stylu 
zabudowy na sąsiednim terenie UKN-1;  

9) w granicach dziaJ—i nalewy urządzić od”o-

wiednią liczbę mie–sc ”osto–owych dla ”o–azdów, 

wedJug od”owiednich ustaleL rozdziaJu 4;  
10) w realizac–i obie—tów usJugowych uwzględ-

nić —onieczno`ć ich ”rzystosowania do —orzystania 
”rzez osoby nie”eJnos”rawne.  

 

§ 10.1. Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem UKN-1 z przeznaczeniem podstawowym: 

istnie–ący teren usJug —ultury i nau—i.  

2. Na terenie o—re`lonym w ust. 1 ustala się 
wyJącznie lo—alizac–ę budyn—ów i budowli sJuwą-
cych ochronie, e—s”lorac–i i e—s”ozyc–i ｭin situｬ 
—o”alnych szcząt—ów zwierząt i ro`lin w grani-

cach stanowiska dokumentacyjnego przyrody 

nieowywione– TRIAS, ob–ętego ”rawną formą 
ochrony przyrody, oraz jego otuliny.  

3. W obrębie stanowis—a do—umentacy–nego 
”rzyrody nieowywione– TRIAS obowiązu–ą na—azy, 
za—azy i ograniczenia wymienione w zarządzeniu 

ustanawia–ącym.  
4. Na terenie UKN-1 - do”uszcza się, w za—re-

sie nie —olidu–ącym z zarządzeniem ustanawia–ą-
cym:  

1) lo—alizac–ę nowych budyn—ów i urządzeL 
towarzyszących, niezbędnych dla —ontynuac–i 
fun—c–i ”odstawowe–, nową zabudowę —sztaJto-

wać w nawiązaniu do istnie–ące– w za—resie 
u—sztaJtowania bryJy, wyso—o`ci, formy i s”ad—u 
dachu oraz zastosowanych materiaJów;  

2) ”rzebudowę i remonty budyn—ów istnie–ą-
cych;  

3) realizac–ę wydzielonych ”omieszczeL admi-

nistracyjno-biurowych, socjalnych oraz zaplecza 

naukowego i technicznego;  

4) realizac–ę niezbędnych obie—tów —omuni—a-

cy–nych oraz urządzeL i sieci infrastru—turalnych.  
 

§ 11.1. Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolem UKN-2 i UKN-3 z przeznaczeniem podsta-

wowym: ”lanowane tereny usJug —ultury i nau—i.  
2. Na tereniach o—re`lonych w ust. 1 ustala 

się lo—alizac–ę: budyn—ów muzealno - wystawien-

niczych, budyn—ów stac–i nau—owych, ”racowni  
i ”omieszczeL sJuwących ”re”arowaniu, o”raco-

wywaniu, ”rzechowywaniu i e—s”ozyc–i ｭex situｬ 
—o”alnych szcząt—ów zwierząt i ro`lin oraz edu-

—ac–i w za—resie ”aleogeografii i ewoluc–i wycia na 
Ziemi.  

3. Na terenach usJug UKN-2 i UKN-3 dopusz-

cza się:  
1) rozbiór—ę, ”rzebudowę i rozbudowę istnie-

–ących budyn—ów i budowli ”rzemysJowych, bu-

dowę nowych obie—tów usJugowych oraz obiek-

tów i urządzeL towarzyszących, wzbogaca–ących 
fun—c–ę ”odstawową;  

2) realizac–ę budyn—ów i ”omieszczeL za”lecza 
socjalnego i technicznego;  

3) realizac–ę wydzielonych lo—ali miesz—alnych 
dla ”otrzeb ”racowni—ów;  

4) realizac–ę budyn—ów i wydzielonych ”o-

mieszczeL dla ”otrzeb turysty—i —walifi—owane–, 
w tym hotelowych i gastronomicznych;  

5) realizac–ę dróg i ”laców wewnętrznych oraz 
urządzeL i sieci infrastru—turalnych;  

6) zmianę fun—c–i budyn—ów i urządzeL na inne 
fun—c–e usJugowe, nie —olidu–ące z fun—c–ą ”od-

stawową.  
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4. Na terenie usJug UKN-2 obowiązu–ą nastę-
”u–ące zasady zabudowy i zagos”odarowania 
terenu:  

1) linia zabudowy: nie”rze—raczalna, wedJug 
ustaleL rysun—u ”lanu;  

2) ws—auni— ”owierzchni zabudowy w stosun-

—u do ”owierzchni dziaJ—i: nie normu–e się;  
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

stanowić nie mnie– niw 20 % ”owierzchni dziaJ—i, 
niwszy ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 
do”uszcza się –eweli zostanie od”owiednio uza-

sadniony w projekcie budowlanym;  

4) wyso—o`ć zabudowy ｦ do 15 m;  

5) szero—o`ć elewac–i frontowe– i ”oziom ”od-

Jogi ”arteru budyn—ów: nie ustala się;  
6) dachy budyn—ów: strome lub ”Jas—ie;  
7) w realizac–i obie—tów usJugowych uwzględ-

nić —onieczno`ć ich ”rzystosowania do —orzysta-

nia ”rzez osoby nie”eJnos”rawne;  
8) w granicach terenu UKN-2 do”uszcza się:  
a) lo—alizac–ę stac–i bazowe– telefonii —omór-

—owe–, o wyso—o`ci —onstru—c–i ｦ do 45 m,  

b) urządzenie mie–sc ”osto–owych dla ”o–az-

dów, w liczbie od”owiednie– dla liczby osób za-

trudnionych i —orzysta–ących z usJug turysty—i 
kwalifikowanej.  

5. Na terenie usJug UKN-3 obowiązu–ą nastę-
”u–ące zasady zabudowy i zagos”odarowania 
terenu:  

1) linie zabudowy: nie”rze—raczalne, wedJug 
ustaleL rysun—u ”lanu;  

2) ws—auni— ”owierzchni zabudowy w stosun-

—u do ”owierzchni dziaJ—i: nie normu–e się;  
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

stanowić nie mnie– niw 20 % ”owierzchni dziaJ—i, 
niwszy ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 
do”uszcza się –eweli zostanie od”owiednio uza-

sadniony w projekcie budowlanym;  

4) wyso—o`ć zabudowy: do 12,0 m;  
5) szero—o`ć elewac–i frontowe– i ”oziom ”od-

Jogi ”arteru budyn—ów: nie ustala się;  
6) dachy budyn—ów: ”Jas—ie;  
7) zabudowę —sztaJtować z zachowaniem za-

sady nawiązania w za—resie u—sztaJtowania bryJy, 
wyso—o`ci, formy i s”ad—u dachu oraz zastoso-

wanych materiaJów elewacy–nych do zabudowy 
istnie–ące– na terenie UKN-1;  

8) w granicach terenu do”uszcza się urządze-

nie mie–sc ”osto–owych dla ”o–azdów, w liczbie 
od”owiednie– dla liczby osób zatrudnionych i —o-

rzysta–ących z usJug turysty—i —walifi—owane–;  
9) przy granicy terenu UKN-3 z terenem linii 

—ole–owe– nalewy urządzić ”as wyso—ie– i `rednie– 
zieleni izolacy–ne– o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 
5,0 m, w razie ”otrzeby zastosować ta—we od”o-

wiednie ekrany akustyczne;  

10) w realizac–i obie—tów usJugowych uwzględ-

nić —onieczno`ć ich ”rzystosowania do —orzystania 
”rzez osoby nie”eJnos”rawne.  

§ 12.1. Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem UKNe z przeznaczeniem podstawowym: pla-

nowane tereny usJug —ultury i nau—i ｦ naukowej 

eksploracji paleontologicznej.  

2. Na terenie o—re`lonym w ust. 1 ustala się lo-

—alizac–ę ”ól badawczych ”rac ”aleontologicznych, 
realizu–ących cele nau—owe, ”odrzędnie ta—we cele 
dydaktyczne i turystyki kwalifikowanej.  

3. W granicach terenu UKNe:  

1) za—azu–e się:  
a) lokalizowania zabudowy kubaturowej trwale 

związane– z gruntem,  
b) realizac–i ”odziemnych sieci i urządzeL in-

frastru—tury techniczne–, z wyJączeniem ”asów 
ochronnych o szero—o`ci 6,0 m, wyznaczonych 
wzdJuw ”óJnocnych, wschodnich i ”oJudniowych 

granic terenu;  

2) do”uszcza się:  
a) —sztaJtowanie ”owierzchni terenu i ”rze-

mieszczanie mas ziemnych i s—alnych wedJug 
potrzeb eksploracyjnych z zachowaniem wymo-

gów bez”ieczeLstwa w za—resie nachylenia, wy-

so—o`ci, obciąwenia i stateczno`ci zboczy wyro-

bis— i zwaJowis— oraz ich odwadniania,  
b) odsJonięcie i zachowanie wzorcowych ”rofi-

li geologicznych,  

c) realizac–ę dróg wewnętrznych, `ciew—i rowe-

rowe–, ciągów ”ieszych, obie—tów maJe– architek-

tury, wiat i ”omostów nad stanowis—ami e—s”lo-

racyjnymi i ”rofilami geologicznymi, o`wietlenia 
terenu oraz ekspozycji plenerowych - o charakte-

rze tymczasowym lub staJym,  
d) realizac–ę zieleni urządzone–, w szczególno-

`ci w wyznaczonych ”asach ochronnych ”rzy 
granicach terenu.  

 

§ 13.1. Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolem UT-1, UT-2 i UT-3, UT-4, z przeznacze-

niem ”odstawowym: ”lanowane tereny usJug 
turystyki i wypoczynku.  

2. Na terenach o—re`lonych w ust. 1 ustala się 
lo—alizac–ę ”rzedsięwzięć sJuwących obsJudze ru-

chu turystycznego wraz z obiektami i urządze-

niami towarzyszącymi, obe–mu–ących między in-

nymi: budynki handlu, gastronomii, hoteli, miej-

sca wypoczynku i informacji turystycznej, place 

zabaw dla dzieci, zieleL urządzoną.  
3. Na terenach usJug UT-1, UT-2 i UT-3, UT-4 

do”uszcza się:  
1) budowę obie—tów usJugowych oraz obiek-

tów i urządzeL towarzyszących, wzbogaca–ących 
fun—c–ę ”odstawową;  

2) realizac–ę niezbędnych urządzeL i sieci in-

frastrukturalnych;  

3) ”rzebudowę, rozbudowę i remonty budyn-

—ów istnie–ących;  
4) realizac–ę wydzielonych lo—ali miesz—alnych 

dla ”otrzeb wJa`ciciela i ”racowni—ów;  
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5) zmianę fun—c–i istnie–ących budyn—ów  
i urządzeL na inne fun—c–e usJugowe w ramach 
podstawowego przeznaczenia terenu;  

6) realizac–ę dróg i ”laców wewnętrznych oraz 
urządzeL i sieci infrastru—turalnych.  

4. Na terenach usJug UT obowiązu–ą nastę”u–ą-
ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: nie”rze—raczalne, wedJug 
ustaleL rysun—u ”lanu;  

2) ws—auni— ”owierzchni zabudowy w stosun-

—u do ”owierzchni terenu: nie wię—szy niw 30%;  
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

stanowić nie mnie– niw 30 % ”owierzchni terenu, 
niwszy ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 
do”uszcza się –eweli zostanie od”owiednio uza-

sadniony w projekcie budowlanym;  

4) wyso—o`ć i forma zabudowy:  
a) na terenie UT-1 ｦ jedna kondygnacja nad-

ziemna, dachy ”Jas—ie;  
b) na terenach UT-2, UT-3 i UT-4 - do dwóch 

—ondygnac–i nadziemnych, zabudowę —sztaJtować 
z nawiązaniem, w za—resie u—sztaJtowania bryJy, 
formy i s”ad—ów dachu, do zabudowy istnie–ące– 
w Krasie–owie i o—olicy, z uwzględnieniem wyma-

gaL związanych z fun—c–ą zabudowy;  
5) szero—o`ć elewac–i frontowej i poziom pod-

Jogi ”arteru budyn—ów: nie ustala się;  
6) w zagos”odarowaniu terenów uwzględnić 

zieleL urządzoną, ocz—a wodne i obie—ty maJe– 
architektury;  

7) w realizac–i obie—tów usJugowych uwzględ-

nić —onieczno`ć ich ”rzystosowania do —orzysta-

nia ”rzez osoby nie”eJnos”rawne;  
8) do”uszcza się urządzenie w granicach tere-

nów UT mie–sc ”osto–owych dla ”o–azdów, w licz-

bie od”owiednie– dla liczby osób zatrudnionych.  
 

§ 14.1. Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem US - z przeznaczeniem podstawowym: pla-

nowany teren sportu i rekreacji.  

2. Na terenie US ustala się lo—alizac–ę obiek-

tów i urządzeL s”ortu i re—reac–i, w tym re—reac–i 
wodnej.  

3. W granicach terenu US do”uszcza się:  
1) urządzenie —ą”ielis—a w ”ostaci –ednego 

zbiorni—a wodnego lub zes”oJu —ilku mniejszych 

basenów, ”lawę, tereny zieleni wraz z obie—tami  
i urządzeniami towarzyszącymi,  

2) urządzenie bois— i hal s”ortowych wraz  
z obie—tami i urządzeniami towarzyszącymi,  

3) urządzenie ”omostów, z–ewdwalni, ”omostu 
dla —a–a—ów, Jodzi i rowerów wodnych oraz in-

nych urządzeL re—reacy–nych,  
4) realizac–ę ”awilonu e—s”ozycy–nego, budyn-

—ów szatni, natrys—ów, maJe– gastronomii, sanita-

riatów,  
5) realizac–ę ciągów ”ieszych, obie—tów maJe– 

archite—tury oraz niezbędnych urządzeL i sieci 
infrastrukturalnych,  

6) realizac–ę a„ua”ar—u z urządzeniami do caJo-

roczne– re—reac–i wodne– (zes”óJ basenów —rytych 
i otwartych wraz z obie—tami i urządzeniami to-

warzyszącymi).  
4. Ustala się ”arametry zabudowy i zagos”o-

darowania na terenie US:  

1) ws—auni— ”owierzchni zabudowy w stosun-

—u do ”owierzchni terenu: nie wię—szy niw 20 %, 
przy czym do powierzchni zabudowanej nie zali-

cza się basenów wodnych,  
2) ”owierzchnia biologicznie czynna, Jącznie  

z wodami, ”owinna stanowić nie mnie– niw 50 % 
powierzchni terenu,  

3) wyso—o`ć zabudowy: –edna —ondygnac–a  
o wyso—o`ci dostosowane– do fun—c–i budyn—u,  

4) geometria dachów ｦ dachy ”Jas—ie, do-

”uszczalne ta—we dachy strome i ”óJo—rągJe,  
5) w zagos”odarowaniu terenu uwzględnić zie-

leL urządzoną, schody na s—ar”ach i inne obiekty 

maJe– archite—tury,  
6) w realizac–i obie—tów usJugowych i maJe– 

archite—tury uwzględnić —onieczno`ć ich ”rzysto-

sowania do —orzystania ”rzez osoby nie”eJno-

sprawne.  

 

Zabudowa mieszkaniowa 

 

§ 15.1. Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolem MN - przeznaczenie podstawowe: tereny 

istnie–ące– i ”lanowane– zabudowy miesz—aniowe– 
–ednorodzinne– wraz z budyn—ami i urządzeniami 
towarzyszącymi oraz ogrodami ”rzydomowymi.  

2. Śo”uszczalne —ierun—i zmian i uzu”eJnieL 
istnie–ące– zabudowy na terenach MN:  

1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), 

wymiana istnie–ących budyn—ów miesz—alnych 
oraz budyn—ów i urządzeL towarzyszących;  

2) budowa nowych obie—tów i urządzeL towa-

rzyszących na dziaJ—ach zabudowanych;  
3) budowa nowych budyn—ów miesz—alnych 

wraz z budyn—ami i urządzeniami towarzyszącymi 
w lu—ach zabudowy, na wtórnie wydzielonych 
dziaJ—ach;  

4) usJugi nieuciąwliwe (zdefiniowane w § 8 
ust. 1 ”—t 12) ”rowadzone ”rzez wJa`ciciela nie-

ruchomo`ci w lo—alu uwyt—owym, za–mu–ącym nie 
więce– niw 30% Jączne– ”owierzchni uwyt—owej 

budyn—u miesz—alnego i towarzyszącego, usytu-

owanym w —tórym` z tych budyn—ów;  
5) realizac–a niezbędnych urządzeL i sieci in-

frastrukturalnych.  

3. Przebudowę i remonty budyn—ów istnie–ą-
cych na terenach MN mowna realizować z utrzy-

maniem ich usytuowania, ”oziomu ”odJogi ”arte-

ru, liczby —ondygnac–i na–wywsze– czę`ci budyn—u, 
formy archite—toniczne–, ws—auni—a ”owierzchni 
zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i, 
ws—auni—a ”owierzchni czynne– biologicznie; zale-

ca się –edna— stosowanie, w miarę istnie–ących 
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mowliwo`ci, zasad i warun—ów o—re`lonych  
w ust. 4.  

4. Nową zabudowę na terenach MN oraz wy-

mianę i rozbudowę (nadbudowę) budyn—ów ist-

nie–ących nalewy realizować z zachowaniem niwe– 
o—re`lonych warun—ów w za—resie usytuowania, 
gabarytów i formy archite—tonicznej:  

1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu 

–a—o obowiązu–ąca lub nie”rze—raczalna;  
2) od ”ozostaJych granic dziaJ—i nalewy zacho-

wać odlegJo`ci budyn—ów zgodne z wymaganiami 
”rze”isu szczególnego, ”rzy czym do”uszcza się:  

a) sytuowanie budyn—ów `cianą bez otworów 
o—iennych i drzwiowych bez”o`rednio ”rzy grani-

cy –eweli wJa`ciciele sąsiadu–ących dziaJe— budow-

lanych wystą”ią o ”ozwolenie budowlane na re-

alizac–ę budyn—ów ta— samo usytuowanych,  
o ta—ie– same– wyso—o`ci, ”odobne– fun—c–i oraz 
podobne– geometrii dachu (tzw. budyn—i bliunia-

cze), w ta—im ”rzy”ad—u nie do”uszcza się ”óu-
nie–sze– zmiany lo—alizac–i –ednego z budyn—ów,  

b) sytuowanie –ednego wolnosto–ącego budyn-

—u gos”odarczego lub garawu o dJugo`ci nie więk-

sze– niw 5,5 m oraz wyso—o`ci (mierzone– wedJug 
wymagaL ”rze”isów techniczno - budowlanych) 

nie wię—sze– niw 3,0 m bez”o`rednio ”rzy granicy;  
3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy w stosun-

—u do ”owierzchni dziaJ—i: nie wię—szy niw 30%, 
albo nie wię—szy niw dotychczasowy;  

4) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie 
w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i: nie mnie–szy 
niw 50%, w ”rzy”ad—u lo—alizowania na dziaJce 
usJug ｦ nie mnie–szy niw 40%;  

5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego ｦ 

–a— w –ednym z na–bliwszych budyn—ów mieszkal-

nych ”oJowonych ”rzy te– same– ulicy, ”o obu 
stronach nowego budyn—u, –edna— nie wię—sza 
niw dwie —ondygnac–e nadziemne ”lus ”oddasze 
uwyt—owe,  

6) ”oziom ”odJogi ”arteru budyn—ów nowych  
i wymienianych ustala się na wyso—o`ci 0,5 m - 
1,2 m od powierzchni terenu;  

7) szero—o`ć elewac–i frontowe– budyn—u 
miesz—alnego ”owinna uwzględniać warun—i do-

tyczące sytuowania budyn—ów na dziaJce, usta-

lone w punkcie 2;  

8) cechy geometryczne dachu budynku miesz-

—alnego (dach stromy lub ”Jas—i, —ąt nachylenia 
”oJaci, usytuowanie jednej z kalenic) - nalewy 
dostosować do dachów na–bliwszych budyn—ów 
miesz—alnych ”oJowonych ”rzy te– same– ulicy, ”o 
obu stronach nowego budyn—u; nie do”uszcza się 
dachów stromych –ednos”adowych i dachów  
o niesymetrycznym nachyleniu ”oJaci;  

9) do”uszcza się: budowę na dziaJce nie więce– 
niw dwóch –edno—ondygnacy–nych budyn—ów towa-

rzyszących z dachem stromym dwus”adowym, 
wielos”adowym lub ”Jas—im, w tym garawu –edno 
lub dwustanowis—owego; budyn—i te mowna reali-

zować –a—o wolnosto–ące lub zJączone z budynkiem 

miesz—alnym, o wyso—o`ci nie wię—sze– niw wyso-

—o`ć budyn—u miesz—alnego; wystró– zewnętrzny  
i materiaJ ”o—rycia dachów budyn—ów towarzyszą-
cych dostosować do budyn—u miesz—alnego;  

10) elewac–e, elementy `cienne i dachowe, 
ogrodzenia - stosować zgodnie z regionalnymi 
tradyc–ami; nie zezwala się na stosowanie elewa-

c–i t. zw. sidingowych oraz wznoszenia ogrodzeL 
monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

we– granicy dziaJ—i, wymagana ”owierzchnia 
”rze`witów ogrodzenia ”owywe– wyso—o`ci 0,6 m 

ｦ nie mnie–sza niw 25%, wyso—o`ć ogrodzenia 
dziaJ—i - nie wię—sza niw 1,8 m, zalecana - 1,2 m;  

11) w ”rzy”ad—u lo—alizowania usJug, ustala 
się obowiąze— realizac–i w granicach dziaJ—i nie 
mnie– niw 2 mie–sc ”osto–owych dla ”o–azdów.  

 

źieleL urządzona i wody 

 

§ 16.1. Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolami ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5, z przezna-

czeniem ”odstawowym: tereny zieleni urządzone– 
o funkcji poznawczej i rekreacyjnej wraz z obiek-

tami i urządzeniami towarzyszącymi, obe–mu–ące 
nasadzenia zieleni nis—ie–, `rednie– i wyso—ie–, 
drogi wewnętrzne, ale–e, obie—ty maJe– archite—tu-

ry i ekspozycje plenerowe - usytuowane w wyro-

bis—ach i na zwaJowis—ach zewnętrznych nie-

czynne– —o”alni od—ryw—owe– iJów triasowych 
ｭKrasie–ówｬ.  

2. W granicach terenów wymienionych w ust. 1:  

1) za—azu–e się lo—alizowania zabudowy —uba-

turowe–, z wyJączeniem budowli ”odziemnych 
oraz obie—tów wymienionych w ”—cie 3;  

2) zaleca się:  
a) —sztaJtowanie ”owierzchni terenu i ”rze-

mieszczanie mas ziemnych i skalnych zgodnie  

z zatwierdzonym projektem zagospodarowania 

terenu, z zachowaniem wymogów bez”ieczeL-
stwa w za—resie nachylenia, wyso—o`ci, obciąwe-

nia i stateczno`ci zboczy wyrobis— i zwaJowis— 
oraz ich odwadniania,  

b) zachowanie i wyeksponowanie wzorco-

wych profili geologicznych,  

c) ”rzybliwoną re—onstru—c–ę `rodowis—a,  
w szczególno`ci warun—ów wodnych istnie–ących 
w Krasiejowie w okresie triasu ｦ deltowych roz-

lewis—, bagnis— i brzegów –ezior;  
d) nasadzenia ro`lin rodzimych, tyl—o w ogra-

niczonym zakresie - gatun—ów egzotycznych,  

z wy—orzystaniem ro`linno`ci s”ontaniczne– i na-

sadzonej w ramach dotychczasowej rekultywacji 

terenów ”ogórniczych, z wy–ąt—iem inwazy–nych 
gatun—ów ro`lin;  

e) ekspozycje plenerowe i pawilonowe zrekon-

struowanych modeli zwierząt i ro`lin, obrazu–ące 

eta”y ewoluc–i wycia na Ziemi;  
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f) e—s”ozyc–e ”lenerowe i ”awilonowe s—aJ  
i s—amieniaJo`ci, ze szczególnym uwzględnieniem 
charakterystycznych dla triasu i regionu opolskiego;  

g) realizac–ę dróg wewnętrznych, ciągów ”ie-

szych, wyniesionych platform widokowych, 

obie—tów maJe– archite—tury, strumieni, stawów, 
o`wietlenia terenu ｦ z wykorzystaniem materia-

Jów naturalnych - drewna i kamienia;  

3) do”uszcza się:  
a) realizac–ę: budyn—ów ”om”owni wody  

i `cie—ów, ”arterowych ”awilonów e—s”ozycyj-

nych, parterowych obie—tów maJe– gastronomii  
i s”rzedawy ”amiąte—, garawy ”o–azdów trans”ortu 
turystycznego, portierni, kas biletowych, sanita-

riatów, wiat grillowych i wy”oczyn—owych,  
o wyso—o`ci nie wię—sze– niw 5,0 m,  

b) realizac–ę obie—tów i urządzeL re—reacy–nych 
zajmu–ących ”owierzchnię nie wię—szą niw 300 m² 
na —awdym z terenów wymienionych w ust. 1,  

c) lo—alizac–ę niezbędnych urządzeL i sieci in-

frastru—turalnych, w tym ta—we ”om”owni `cie-

—ów i bezod”Jywowych urządzeL do gromadzenia 
`cie—ów;  

3. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZR, 

z ”rzeznaczeniem ”odstawowym: teren uwyt—ów 
zielonych z do”uszczeniem zieleni urządzone–, o 
funkcji ekotonowej ｦ ”rze–`ciowe– ”omiędzy la-

sem a terenami Parku Triasowego.  

4. Na terenie o—re`lonym symbolem ZR ustala 

się nastę”u–ące zasady zagospodarowania:  

1) —ontynuować e—stensywne (–edno—o`ne) 
uwyt—owanie rolnicze istnie–ących Ją— w ”rzy”ad-

—u ta—ie– woli wJada–ących, z zachowaniem zasad 
ekologicznej uprawy,  

2) ws—auni— ”owierzchni zabudowy w stosun-

—u do ”owierzchni caJego terenu ZR: nie wię—szy 
niw 15%,  

3) w `cisJym ”asie e—otonowym (ustalonym  
w § 34 ust. 3 ”—t 4, ”omiędzy lasem a nie”rze-

—raczalną linią do”uszczone– zabudowy) ｦ obo-

wiązu–e za—az wszel—ie– zabudowy,  
4) w ”rzy”ad—u zaniechania u”rawy Ją— zaleca 

się:  
a) urządzanie równych form zieleni, w tym ”ar-

—owe–, z duwym udziaJem zieleni —rzewiaste–,  
b) urządzanie ocze— wodnych i zadrzewieL 

przywodnych,  

5) do”uszcza się:  
a) realizac–ę ciągów ”ieszych, `ciewe— re—re-

acyjnych,  

b) urządzanie miniogrodów zoologicznych i wy-

biegów dla zwierząt,  
c) realizac–ę obie—tów maJe– archite—tury, 

obie—tów i urządzeL re—reacy–nych o wyso—o`ci 
nie wię—sze– niw 5,0 m,  

d) realizac–ę ”arterowych budyn—ów związa-

nych z dopuszczonymi funkcjami terenu, budyn-

—ów maJe– gastronomii, wiat wy”oczyn—owych, 

sanitariatów,  

e) lo—alizac–ę niezbędnych urządzeL i sieci in-

frastrukturalnych.  

 

§ 17.1. Wyznacza się tereny oznaczone symbo-

lem ZI, z przeznaczeniem podstawowym: tereny 

zieleni izolacy–ne–, obe–mu–ące istnie–ącą i ”lanowaną 
zieleL izolu–ącą ”lanowane drogi publiczne i parkingi 

od sąsiadu–ących terenów zabudowy miesz—aniowe– 
–ednorodzinne– (MN) i usJugowe– (U).  

2. Śla terenów ZI ustala się nastę”u–ące zasa-

dy zagospodarowania:  

1) w nasadzeniach uwzględnić zieleL `rednią  
i wyso—ą, dostosowaną do fun—c–i izolacyjnej, 

ro`linno`ci naturalne– oraz lo—alnych warun—ów 
glebowych i wodnych, w tym ro`linno`ć zimozie-

loną,  
2) ustala się obowiąze— urządzenia zieleni izo-

lacyjnej ZI równocze`nie z realizac–ą inwestyc–i na 
”rzylegJych terenach.  

3. Śo”uszcza się realizac–ę niezbędnych urzą-
dzeL i sieci infrastru—turalnych.  

 

§ 18.1. Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolem WS, z przeznaczeniem podstawowym: 

tereny wód `ródlądowych ｦ stawów, cie—ów, 
rowów odwadnia–ących i zbiorni—ów retency–nych 
wód o”adowych i rozto”owych w dnie odkryw-

—owych wyrobis— ”ogórniczych.  
2. W granicach terenów wymienionych w ust. 1 

za—azu–e się:  
1) li—widac–i stawów w starych glinian—ach, 

oznaczonych symbolami WS-2 i WS-3;  

2) li—widac–i zbiorni—a retency–nego wód o”a-

dowych, rozto”owych i s”Jywa–ących ze zlewni 
wyrobis—a ”ogórniczego —o”alni ｭKrasie–ówｬ, 
oznaczonego w planie symbolem WS-1;  

3) likwidacji ｦ bez rozwiązaL zastę”czych ｦ 

cie—ów i rowów melioracy–nych (odwodnienio-

wych) w caJym obszarze ”lanu,  
4) zmian stosun—ów wodnych na terenach rol-

niczych i le`nych, w szczególno`ci osuszenia 
wilgotnych siedlis— Ją—owych.  

3. Ze względu na zbieg nie—orzystnych dla za-

inwestowania, lo—alnych uwarun—owaL grunto-

wo-wodnych w obszarze ”lanu: maJą ”rze”usz-

czalno`ć gruntów, dominu–ące obszarowo wyro-

biska i inne de”res–e bezod”Jywowe, oraz z uwagi 
na ”otrzebę ochrony flory i fauny - w realizacji  

i uwyt—owaniu wód (WS) nalewy stosować nastę-
”u–ące zasady:  

1) zbiornik wodny WS-1 i inne zbiorniki reali-

zowane na terenach ZP-4 i ZP-5 —sztaJtować  
z ”Jyciznami i nieregularną linią brzegową,  

2) —oryta cie—ów i rowów, w szczególno`ci 
gJównych cie—ów WS-4 i WS-5, odwadnia–ących 
tereny wo—óJ wyrobis— od—ryw—owych, oraz rowy 
o”as—owe, ”rze”usty drogowe i inne urządzenia 
wodne utrzymywać w od”owiednim stanie, nie 
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dopuszczać do nie—ontrolowanego zarastania  
i zamulania, modernizować w razie ”otrzeby;  

3) uwzględniać ”otrzebę s—utecznego odwad-

niania terenów ”rzeznaczonych do zainwestowa-

nia, ta—we w o—resach nasilonych o”adów;  
4) zachować i chronić istnie–ącą zieleL wodną  

i w otoczeniu wód;  
5) zabrania się zanieczyszczania wód `cie—ami 

oraz w inny s”osób.  
4. Śo”uszcza się:  
1) s—analizowanie i zmianę ”rzebiegu rowów  

i cie—ów WS na terenach planowanego zainwe-

stowania - w za—resie niezbędnym dla realizac–i 
obie—tów usJugowych i komunikacyjnych, w spo-

sób nie ”owodu–ący nie—orzystnych zmian sto-

sun—ów wodnych na sąsiednich terenach rolni-

czych i le`nych;  
2) zwię—szenie ”oziomu retenc–onowania wód 

opadowych i roztopowych, gromadzonych w zbior-

niku retencyjnym WS-1, oraz związane z tym 
zwię—szenie ”owierzchni tego zbiorni—a - stosownie 

do planowanej rekonstrukcji krajobrazu triasowego 

na terenach zieleni urządzone– ZP-4 i ZP-5;  

3) wy—orzystanie wód o”adowych i rozto”o-

wych, odprowadzanych ze zbiornika WS-1 do 

rzeki MaJa Panew ｦ do zasilania —ą”ielis—a lub 
aquaparku na terenie US, po podczyszczeniu  

w istnie–ących, w miarę ”otrzeb zmodernizowa-

nych osadni—ach ”ias—u i szlamów;  
4) ”rze—roczenia cie—ów ”rzez obie—ty infra-

struktury komunikacyjnej i technicznej (drogi, 

cie”Jociągi, wodociągi, ”rzewody —analizacy–ne, 
kablowe linie elektro-energetyczne i telekomuni-

—acy–ne) z zachowaniem od”owiednich wymagaL 
”rze”isów szczególnych.  

 

Lasy  

 

§ 19.1. Ustala się:  
1) tereny lasów, oznaczone na rysun—u ”lanu 

symbolem ZL,  

2) tereny ”lanowanych dolesieL, oznaczone na 
rysunku planu symbolem ZLp.  

2. Na terenach lasów ZL obowiązu–ą nastę”u-

–ące zasady zagos”odarowania:  
1) uwyt—owanie terenu realizować wedJug ”la-

nu urządzenia lasu,  
2) do”uszcza się budowę wyJącznie obie—tów  

i urządzeL sJuwących gos”odarce le`ne–.  
3. Na terenach ”lanowanych dolesieL ZLp obo-

wiązu–ą nastę”u–ące zasady zagos”odarowania:  
1) spontaniczne i dokonane w ramach rekul-

tywac–i ”ioniers—ie zadrzewienia terenów otacza-

–ących wyrobis—a ”ogórnicze nalewy ”ielęgnować 

i modernizować w miarę naturalizac–i siedlis—a 
le`nego,  

2) s—Jad gatun—owy ”lanowanych dolesieL 
”owinien od”owiadać warun—om siedlis—owym 
oraz ”owinien uwzględniać ro`linno`ć ”otenc–alną 
terenu,  

3) uwyt—owanie terenu realizować wedJug ”la-

nu urządzenia lasu,  

4) do”uszcza się budowę wyJącznie obie—tów  
i urządzeL sJuwących gos”odarce le`ne–.  

 

Tereny rolnicze 

 

§ 20.1. Plan ustala obszary rolniczej prze-

strzeni produkcyjnej: R - tereny uwyt—ów rolnych 
z zakazem zabudowy.  

2. Na terenach uwyt—ów rolnych, oznaczonych 

na rysun—u ”lanu symbolem R, obowiązu–ą nastę-
”u–ące zasady zagos”odarowania:  

1) zachowanie ”odstawowe– fun—c–i terenów - 
”olowych u”raw rolniczych, Ją— i u”raw grunto-

wych;  

2) utrzymanie w odpowiednim stanie istnieją-
cych zadrzewieL ”rzydrownych i niewiel—ich s—u-

”is— zadrzewieL i za—rzewieL `ród”olnych oraz 
przywodnych;  

3) utrzymanie w od”owiednim stanie rowów 
melioracy–nych i dróg gos”odarczych;  

4) do”uszcza się:  
a) prowadzenie sieci podziemnych infrastruktu-

ry technicznej wraz z towarzyszącymi urządze-

niami, nie ”owodu–ące trwaJego ”rzeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze;  

b) w”rowadzanie nowych zadrzewieL i za-

—rzewieL w formie remiz `ród”olnych, ciągów 
”rzywodnych i ”rzydrownych - w zakresie nie 

zmienia–ącym ”odstawowe– funkcji terenu.  

 

RozdziaJ 2 

Tereny wymagające ”rzeksztaJceL, rekultywa-

cji lub rehabilitacji istniejącej zabudowy  
 

§ 21.1. Ws—azu–e się tereny wymaga–ące re-

habilitac–i i ”rze—sztaJceL istnie–ące– zabudowy  
w związ—u ze zJym stanem technicznym i zanie-

chaniem dotychczasowego s”osobu uwyt—owania, 
obe–mu–ące zes”óJ zabudowy ”rzemysJowe– nie-

czynnego za—Jadu ”rzeróbczego i budyn—i za”le-

cza byJe– —o”alni iJów ｭKrasie–ówｬ, oznaczone na 
rysunku planu.  

2. Ws—azu–e się tereny wymaga–ące dalsze– re-

kultywacji i nowego zagospodarowania, obejmu-

–ące wyrobis—a i zwaJowis—a ”ogórnicze byJe– 
—o”alni ｭKrasie–ówｬ, oznaczone na rysun—u ”lanu.  

3. Granice oraz —ierun—i ”rze—sztaJceL i re—ul-

tywac–i terenów wymienionych w ust. 1 i 2 
wskazano odpowiednimi symbolami na rysunku 

planu.  
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RozdziaJ 3 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych i organizacji imprez 

masowych  

 

§ 22.1. Ustala się tereny ”rzestrzeni ”ublicz-

nych, ”owszechnie dostę”nych:  
1) tereny komunikacji ｦ drogi (ulice) i parkingi 

publiczne:  

a) publiczna droga lokalna KDL-1 (ul. 1 Maja  

w Krasiejowie),  

b) planowana publiczna droga lokalna KDL-2,  

c) publiczne drogi dojazdowe KDD-1 (ul. Psie 

Pole), KDD-2 (ul. SJoneczna), KDD-3 (Jączni— dro-

gi KDL-2 z ”lanowaną ulicą 9KŚ-Ś wyznaczoną  
w planie mie–scowym wsi Krasie–ów, uchwalo-

nym w 2009 r.)  

d) ciąg ”iesze: KP-1 (tra” w wyrobis—u ”ogór-

niczym) i KP-2 (do–`cie do ”awilonu wystawienni-

czego na terenie UKN-1),  

e) parkingi publiczne KX-1, KX-2, KX-3,  

f) gminne drogi wewnętrzne KDW, wyrównione 
na rysunku planu;  

2) teren usJug turysty—i i wy”oczyn—u UT-1.  

2. W —sztaJtowaniu ”rzestrzeni ”ublicznych 
nalewy uwzględniać od”owiednie ustalenia szcze-

góJowe ”lanu, ”onadto ustala się mowliwo`ć, ”o 
uzys—aniu zezwolenia wJa`ciwego zarządcy drogi:  

1) w”rowadzania elementów maJe– archite—tu-

ry, o`wietlenia i zieleni urządzone– w dostosowa-

niu do warun—ów lo—alnych;  
2) lo—alizowania maJych obie—tów usJugowych 

(handlowych, gastronomicznych, w tym ogród-

—ów letnich) w obie—tach o ”owierzchni w obry-

sie zewnętrznym nie wię—sze– niw 15 m², nie wy-

maga–ących ”ozwolenia budowlanego i nie ”owo-

du–ących zagroweL bez”ieczeLstwa ruchu drogo-

wego;  

3) umieszczania no`ni—ów re—lamowych.  
3. Imprezom masowym organizowanym w ob-

rębie ”rzestrzeni ”ublicznych nalewy za”ewnić 
warun—i bez”ieczeLstwa, zgodnie z wymaganiami 
o—re`lonymi w ”rze”isach o bez”ieczeLstwie im-

prez masowych.  

 

RozdziaJ 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji  

 

§ 23.1. Zewnętrzne i lo—alne ”owiązania —o-

munikacyjne obszaru planu za”ewnia–ą drogi ”u-

bliczne o znaczeniu gminnym, z wyrównieniem:  
1) KDL-1 ｦ fragment ul. 1 Maja w Krasiejowie, 

gJówne– ulicy do–azdowe– do terenów Par—u, 
obecnie w caJym ”rzebiegu o nawierzchni beto-

nowej, docelowo klasy L - lo—alna, szero—o`ć  
w istnie–ących liniach rozgranicza–ących 16,0 ｦ 

18,0 m, dJugo`ć w granicach ”lanu - 0,24 km, 

dostę”no`ć nieograniczona;  

2) KDL-2 - ”lanowana droga gminna wzdJuw 
zachodnich granic Par—u Triasowego, Jącząca  
ul. Kole–ową z ul. 1 Ma–a w Krasie–owie, docelo-

wo droga klasy L - lo—alna, dJugo`ci w granicach 
planu - 1,2 —m, o ”lanowane– szero—o`ci w liniach 
rozgranicza–ących nie mnie–sze– niw 12,0 m. Śo-

stę”no`ć ograniczona - z bocznych dróg do–az-

dowych KŚŚ, dróg wewnętrznych KŚW oraz 
”lanowanych ”ar—ingów KX;  

3) KDD-1 - wschodnia czę`ć ul. Psie Pole, do-

–azdowa do istnie–ącego ”awilonu wystawiennicze-

go na terenie UKN-1 oraz do terenów U-2, UT-1, 

UKN-3 i UKNe, obecnie w caJym ”rzebiegu o na-

wierzchni gruntowej, docelowo klasy D - dojaz-

dowa, szero—o`ć w istnie–ących liniach rozgrani-

cza–ących 3 - 8 m, szero—o`ć w liniach rozgrani-

cza–ących ”lanowanych ｦ 10,0 m, dJugo`ć  
w granicach planu - 0,8 —m, dostę”no`ć nieogra-

niczona;  

4) KDD-2 ｦ fragment ul. SJoneczne–, o na-

wierzchni twardej, docelowo klasy D - dojazdo-

wa, szero—o`ć w istnie–ących i planowanych li-

niach rozgranicza–ących ｦ 8,0 - 10,0 m, dJugo`ć 
w granicach ”lanu 0,17 —m, dostę”no`ć nieogra-

niczona.  

5) KDD-3 ｦ ”lanowany Jączni— drogi KŚL z uli-
cą 9 KŚ-Ś, wyznaczoną w ”lanie mie–scowym 
wsi Krasie–ów uchwalonym w 2009 r., —lasy Ś - 
do–azdowa, szero—o`ć ”lanowana: 10,0 m, dJu-

go`ć 15,0 m.  
2. Uzu”eJnia–ącą sieć obsJugi —omuni—acy–ne– 

obszarów ob–ętych ”lanem tworzą:  
1) drogi wewnętrzne KDW (dojazdowe, go-

s”odarcze, rolnicze, ”owarowe) w istnie–ących lub 
planowanych liniach rozgraniczających,  

2) ciągi ”iesze KP-1, KP-2 i KP-3 oraz inne 

ciągi ”iesze do obsJugi ruchu turystycznego, reali-
zowane w miarę ”otrzeb na wszyst—ich terenach 
Parku Triasowego,  

3) `ciew—a rowerowa, w ”rzebiegu oznaczo-

nym na rysunku planu - fragment dale—obiewne– 
trasy rowerowej nr 19 z Laskowic ｦ Jelcza do 

Tarnows—ich Gór, biegnąca ulicą Psie Pole i dro-

gami ”olnymi wzdJuw wschodnie– granicy Par—u 
Triasowego;  

4) parkingi oznaczone symbolami: KX-1, KX-2, 

KX-3 i KX-4.  

 

§ 24.1. Ustala się ws—auni—i liczby mie–sc ”ar-

—ingowych dla samochodów osobowych, wyma-

ganych na ”ar—ingach ogólnodostę”nych i we-

wnętrznych, obsJugu–ących Par— Triasowy:  
1) parkingi KX-1, KX-2, KX-3, KX-4 oraz miej-

sca ”osto–owe dla samochodów osobowych na 
terenach U oraz na terenach MN w przypadku 

realizowania usJug:  
a) 2 - 4 stanowis—a/100 m² ”owierzchni uwyt-

—owe– ”omieszczeL muzealnych,  
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b) 1 - 2 stanowiska/10 miejsc konsumpcyj-

nych,  

c) 2 - 3 stanowis—a/10 osób –ednocze`nie od-

wiedza–ących tereny Par—u Triasowego  
d) liczba miejsc parkingowych dla po–azdów 

osób nie”eJnos”rawnych: 1 mie–sce na —awdych 
12 miejsc parkingowych,  

e) liczba mie–sc ”ar—ingowych dla autobusów 
ｦ wedJug ustaleL zarządcy Par—u Triasowego.  

2. Śo”uszcza się urządzenie w granicach tere-

nów UT mie–sc ”ar—ingowych dla samochodów 
osób zatrudnionych, ”rzy–mu–ąc 1 mie–sce na 2 
osoby zatrudnione.  

 

§ 25.1. Planu–e się ”o”rawę istnie–ących wa-

run—ów —omuni—ac–i drogowe– ”o”rzez:  
1) ”oszerzenia, remonty i ”rzebudowę gJów-

nych dróg do–azdowych do Par—u Triasowego:  
ul. 1 Maja (KDL-1, czę`ciowo w granicach planu) 

oraz ul. Pustki (poza granicami planu);  

2) rozgraniczenie i budowę odcin—a gminne– 
drogi publicznej ｦ KDL-2, Jączące– na terenie Par-

ku Triasowego ulice wymienione w punkcie 1, 

wedJug ustaleL § 23; s—rzywowanie z linią —ole-

–ową relac–i Opole ｦ Tarnows—ie Góry nalewy wy-

—onać –a—o dwu”oziomowe; do czasu realizac–i 
tego ”rzedsięwzięcia do”uszcza się organizac–ę 
przejazdu jednopoziomowego ｦ strzewonego;  

3) ”oszerzenie i ”rzebudowę ul. Psie Pole  
w granicach planu (KDD-1), jako publicznej drogi 

do–azdowe– do istnie–ącego ”awilonu wystawo-

wego na terenie UKN-1, wedJug ustaleL § 23;  
4) budowę Jączni—a (KDD-3) drogi KDL-2 z pla-

nowaną ulicą 9 KŚ-Ś, wyznaczoną w ”lanie miej-

scowym wsi Krasie–ów, uchwalonym w 2009 r., 
wedJug ustaleL § 23;  

5) budowę ”ar—ingów KX-1, KX-2, KX-3 (pu-

blicznych) i KX-4 (wewnętrznego);  
6) budowę dróg wewnętrznych, ”laców i cią-

gów s”acerowych na terenie Par—u Triasowego, 
wedJug ustaleL rysun—u ”lanu oraz —once”c–i  
i ”ro–e—tów zagos”odarowania ”oszczególnych 
terenów wyznaczonych w planie;  

7) remonty istnie–ących wewnętrznych dróg 
rolniczych i do–azdowych, zgodnie z biewącymi 
potrzebami.  

2. W realizac–i ”rzedsięwzięć wymienionych  
w ust. 1 nalewy uwzględnić:  

1) ”otrzeby w za—resie dróg ”owarowych, 
zgodnie z wymaganiami ”rze”isów o ochronie 
”rzeciw”owarowe–;  

2) ochronę a—ustyczną terenów, na —tórych 
obowiązu–ą do”uszczalne ”oziomy haJasu, w szcze-

gólno`ci na granicach z terenami —omuni—ac–i —ole-

jowej;  

3) ”otrzeby osób nie”eJnos”rawnych, ”orusza-

–ących się na wóz—ach.  

3. Parametry techniczne dróg wewnętrznych 
nalewy dostosować do ”o–azdów, —tórych ”rze-

–azd –est —onieczny, ”owinny ”onadto umowliwiać 
awary–ny ”rze–azd samochodami ”owarniczymi.  

 

§ 26.1. W liniach rozgranicza–ących ulic i dróg 
nalewy realizować, stosownie do lokalnych po-

trzeb, zgodnie z ustaloną —lasą drogi i –e– ”arame-

trami:  

1) ruch —oJowy;  
2) ruch rowerowy (`ciew—a rowerowa w ”obo-

czu ul. Psie Pole);  

3) ruch pieszy;  

4) urządzenia obsJugi —omuni—ac–i zbiorowe– 
(zatoki autobusowe, przystanki);  

5) infrastru—turę techniczną nie związaną bez-

”o`rednio z —omuni—ac–ą drogową, w tym hydran-

ty ”rzeciw”owarowe;  
6) urządzenia odwodnieniowe (rowy ”rzydrow-

ne, ”rze”usty, —analizac–ę deszczową);  
7) zieleL ”rzyuliczną.  
2. Na terenie KX-1 do”uszcza się lo—alizac–ę 

stac–i bazowe– telefonii —omór—owe–, o wyso—o`ci 
konstrukcji ｦ do 45 m,  

3. Infrastru—turę techniczną liniową nie zwią-
zaną z drogą - ”rzewody wodociągowe i —analiza-

cy–ne nalewy ”rowadzić w u—Jadach ”odziemnych, 
przewody sieci elektroenergetycznej i telekomuni-

kacyjnej jako podziemne lub napowietrzne - na 

warun—ach uzgodnionych z wJa`ciwym zarządcą 
drogi.  

 

RozdziaJ 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej  
 

§ 27. Ustala się zasady zao”atrzenia obszaru 

”lanu w wodę:  
1) Zao”atrzenie w wodę dla celów bytowych  

i ”rzeciw”owarowych - z istnie–ące– gminne– sieci 
wodociągowe–.  

2) Wy—orzystanie do celów ”rzeciw”owaro-

wych zbiornika WS-1 i stawu WS-2, wymaga to 

urządzenia od”owiednich do–azdów i ram”, umow-
liwia–ących ”obór wody ”rzez samochody ”owar-

nicze.  

3) Śo”uszcza się:  
a) zasilanie basenów —ą”ielis—a i a„ua”ar—u na 

terenie US wodami opadowymi i roztopowymi, 

od”rowadzanymi do rze—i MaJa Panew ze zbiorni-

ka WS-1, zlokalizowanego w dnie wyrobisk po-

górniczych, po odpowiednim podczyszczeniu  

i s”eJnieniu wymogów sanitarnych dotyczących 
–a—o`ci wody w —ą”ielis—ach;  

b) wy—onanie i e—s”loatac–ę u–ęć wód ”od-

ziemnych na obszarze ”lanu, ”o s”eJnieniu wa-

run—ów ”rzewidzianych w ”rze”isach szczegól-

nych.  

 

§ 28.1. W za—resie gos”odar—i `cie—owe–  
w obszarze ”lanu, ustala się:  
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1) Od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych - do 

”lanowane– wewnętrzne– sieci —analizac–i sanitar-

nej, z wylotem do planowanej sieci grawitacyjno - 

tJoczne– wsi Krasie–ów. Przewidu–e się na obsza-

rze planu budowę gJównych i rozdzielczych ”rze-

wodów sieci —analizacy–nych wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi, z wyJączeniem stac–i zlewnych 
`cie—ów. Zbiorowe urządzenia —analizacy–ne  
w ”ostaci ”rze”om”owni i bezod”Jywowych 
zbiorni—ów wybieralnych nie ”owinny być lo—ali-
zowane bliwe– niw 50 m od terenów zabudowy 
miesz—aniowe–, nalewy –e wy”osawyć w filtry s—u-

tecznie za”obiega–ące emis–i nie”rzy–emnych za-

”achów.  
2) Do czasu zrealizowania kanalizacji komu-

nalne– do”uszcza się gromadzenie `cie—ów byto-

wo-gospodarczych w bezod”Jywowych zbiorni-

—ach wybieralnych o od”owiednie– ”o–emno`ci  
i o—resowy wywóz do oczyszczalni. Zbiorni—i 
`cie—ów nalewy lo—alizować na terenie urządzeL 
kanalizacji oznaczonym symbolem K, oraz na 

innych terenach z zachowaniem wymaganych 

przepisem szczególnym odlegJo`ci ”o—ryw i wylo-

tów wentylac–i od ”rzylegJych ulic oraz od o—ien  
i drzwi zewnętrznych budyn—ów - odpowiednio 

do chara—teru terenu i ”o–emno`ci zbiorni—a.  
3) Od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”o-

wych z otwartych powierzchni utwardzonych - 

siecią —analizac–i deszczowe– otwarte– i —ryte–, 
”o”rzez se”aratory zanieczyszczeL i zawiesin do 
o—olicznych rowów melioracy–nych - w s”osób 
nie ”owodu–ący zalewania sąsiednich nierucho-

mo`ci, z uwzględnieniem warun—ów –a—ie nalewy 
s”eJnić ”rzy w”rowadzaniu `cie—ów do wód lub 
do ziemi. Niezanieczyszczone wody opadowe  

i roztopowe z posesji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN - mogą być od”rowadzane 
bez”o`rednio do gruntu i wód na wJasnym tere-

nie, w s”osób nie ”owodu–ący zalewania nieru-

chomo`ci sąsiednich.  

4) W za—resie odwodnienia wyrobis— ”ogórni-

czych:  

a) nalewy zachować i w razie ”otrzeby moder-

nizować istnie–ący system odwadniania wyrobis—, 
obe–mu–ący ”om”ownię usytuowaną na na–niw-
szym ”oziomie dna wyrobis—, rurociąg tJoczny  
Ø 300 mm do MaJe– Panwi, dwukomorowy pia-

s—owni— i u—Jad rowów o”as—owych wo—óJ wyro-

bisk,  

b) w ”rzy”ad—u ”owię—szenia zasięgu i ”od-

wywszenia rzędne– zwierciadJa wody zbiorni—a 
retencyjnego WS-1 nalewy ”rzemie`cić ”om”ow-

nię na od”owiednio wywszy ”oziom,  
c) do”uszcza się ”rzebudowę u—Jadu rowów 

o”as—owych wo—óJ wyrobis— w związ—u z reali-
zac–ą ustaleL ”lanu.  

 

§ 29.1. Ustala się zasady zao”atrzenia obsza-

ru ”lanu w energię ele—tryczną:  

1) w za—resie `rednich na”ięć: z G.P.Z. Ozi-

me—, istnie–ącymi liniami 15 —V, na”owietrznymi  

i kablowymi, oznaczonymi na rysunku planu 

symbolem E 15 kV;  

2) w za—resie nis—ich na”ięć - liniami napo-

wietrznymi i kablowymi:  

a) z istnie–ące– stac–i transformatorowe– 15/ 
0,4 kV na terenie UKN-3, oznaczonej symbolem 

ET, rozbudowanej w razie potrzeby,  

b) z planowanej do odtworzenia stacji trans-

formatorowej 15/0,4 kV na terenie UT-3.  

2. Przewidu–e się ”rzebudowę istnie–ących linii 
ele—troenergetycznych `rednich na”ięć, rozbudo-

wę sieci na”owietrznych i —ablowych `rednich  
i nis—ich na”ięć na obszarach projektowanego 

zainwestowania ｦ wyJącznie –a—o —ablowych 
podziemnych.  

3. Śo”uszcza się zmianę ”rzebiegu, s—ablowa-

nie lub wyprowadzenie poza granice planu istnie-

–ących, na”owietrznych linii ele—troenergetycz-

nych 15 kV.  

4. Utrzymu–e się w dotychczasowym ”rzebie-

gu dwutorową linię wyso—iego na”ięcia 110 —V 
relacji G.P.Z. Ozimek ｦ G.P.Z. Zawadzkie, ozna-

czoną w ”lanie symbolem E 2x110 kV, dopusz-

cza się mowliwo`ć ”rzebudowy i modernizac–i te– 
linii.  

 

§ 30.1. Ustala się zasady wy”osawenia obsza-

ru planu w zakresie telekomunikacji:  

1) utrzymanie istnie–ącego ”rzebiegu linii tele-

—omuni—acy–nych, do”uszcza się ich modernizac–ę 
i wymianę a ta—we ”rowadzenie nowych linii —a-

blowych;  

2) nowe linie telefoniczne nalewy budować –a-

ko kablowe podziemne,  

3) do”uszcza się:  
a) rozbudowę istnie–ące– sieci abonenc—ie– na 

terenach planowanego zainwestowania oraz in-

stalac–ę ogólnie dostę”nych —abin telefonicznych,  
b) ustawianie moduJów centrali telefoniczne–  

w ”ostaci wolnosto–ących szaf sieci dostę”owe–,  
c) lo—alizac–ę stac–i bazowych telefonii —omór-

kowej na terenach: UKN-2 i KX-1, o wyso—o`ci 
—onstru—c–i antenowych nie”rze—racza–ące– 45 m.  

 

§ 31.1. W zakresie zaopatrzenia obszaru planu 

w energię cie”lną - ”rzewidu–e się ogrzewanie  
z wJasnych uródeJ cie”Ja z zastosowaniem ekolo-

gicznych no`ni—ów energii (”aliwa gazowe, ole-

jowe, energia elektryczna) lub niskoemisyjnych 

uródeJ cie”Ja o”alanych ”aliwami staJymi.  
2. Śo”uszcza się —orzystanie z gazu ”Jynnego  

i innych ”aliw ”Jynnych w systemie bez”rzewo-

dowym w tym magazynowanie wymienionych 

paliw w nadziemnych i podziemnych zbiornikach, 

lokalizowanych zgodnie z wymaganiami przepisu 

szczególnego.  
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§ 32.1. Przewody podziemne sieci wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektro-

energetycznych i telekomunikacyjnych, napo-

wietrzne linie ele—troenergetyczne `rednich i ni-

s—ich na”ięć, na”owietrzne i —ablowe linie tele-

—omuni—acy–ne oraz urządzenia i obie—ty towarzy-

szące wymienionym sieciom - nalewy sytuować  
w ”asach rozgraniczenia ulic i dróg, na warun-

—ach uzgodnionych z zarządcami dróg  
2. Śo”uszcza się ”rze”rowadzenie ”rzewodów 

o —tórych mowa w ust. 1 wraz z urządzeniami  
i obie—tami towarzyszącymi (n”. stac–i transfor-

matorowych, ”rze”om”owni `cie—ów, szaf tele-

komunikacyjnych, kabin telefonicznych, pom-

”owni), a ta—we nowych —ablowych linii elektro-

energetycznych - na nieruchomo`ciach grunto-

wych sąsiadu–ących z ulicami i drogami,  
w uzgodnieniu z wJa`cicielami tych nieruchomo-

`ci, bez ”otrzeby zmiany ”lanu.  
 

§ 33.1. W zakresie gospodarki odpadami sta-

Jymi ustala się:  
1) gromadzenie odpadów —omunalnych w —on-

tenerach i zorganizowany system wywozu na 

wysy”is—o obsJugu–ące gminę,  
2) od”ady zaliczone do niebez”iecznych nalewy 

”rzechowywać w wyznaczonych i od”owiednio 
zabezpieczonych miejscach,  

3) ”ostę”owanie z wytwarzanymi od”adami 
”rzemysJowymi - niebez”iecznymi i innymi niw 
niebezpieczne, oraz odpadami komunalnymi nie 

”rzeznaczonymi do wywozu na wysy”is—o obsJu-

gu–ące gminę - wedJug decyz–i i uzgodnieL wJa-

`ciwych organów, wydanych na ”odstawie ”rze-

”isów szczególnych.  
2. Do dnia 1 maja 2012 r. przepisy ustawy  

o od”adach nie ma–ą zastosowania do mas ziem-

nych i skalnych usuwanych albo przemieszcza-

nych w związ—u z realizac–ą inwestyc–i zgodnych 
z ustaleniami ninie–szego ”lanu; w szczególno`ci 
dotyczy to mas ziemnych i s—alnych w zwaJowi-

s—ach i wyrobis—ach ”ogórniczych, ”rzemieszcza-

nych i —sztaJtowanych zgodnie z ustaleniami ”la-

nu, oraz wy—orzystywanymi do —sztaJtowania 
”owierzchni terenów inwestyc–i lub niwelac–i  
i re—ultywac–i innych terenów zdegradowanych  
w gminie Ozimek.  

 

RozdziaJ 6 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody, krajo-

brazu oraz ”rzed zagroweniami związanymi z 
osuwaniem się mas ziemnych  

 

§ 34.1. Ze względu na ”oJowenie caJego ob-

szaru planu w obszarze chronionego krajobrazu 

ｭLasy Stobraws—o-Turaws—ieｬ, wyrównia–ącym się 
wysokimi walorami fizjonomicznymi krajobrazu 

oraz w obrębie wrauliwe– na zanieczyszczenie 
zlewni rze—i MaJa Panew, w mie–scu ”owszech-

nego wystę”owania na ”owierzchni terenu nie-

”rze”uszczalnych utworów ilastych i gliniastych - 
w ”lanie o—re`lono, o”rócz ustaleL `ci`le adreso-

wanych, ogólne zasady ochrony `rodowis—a natu-

ralnego, w tym zagrowonych degradac–ą wód 
powierzchniowych i gruntowych.  

2. W związ—u z uwarun—owaniami wymienio-

nymi w ust. 1 ustala się na obszarze ”lanu:  
1) ”rzestrzeganie zaleceL i za—azów o—re`lo-

nych w roz”orządzeniu Nr 0151/P/16/2006 Wo-

jewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r.  

w s”rawie obszarów chronionego —ra–obrazu,  
2) zakaz lokalizowania indywidualnych oczysz-

czalni `cie—ów i za—az w”rowadzania nieoczysz-
czonych `cie—ów do ziemi oraz wód podziemnych  

i ”owierzchniowych, z zastrzeweniem ustaleL 
rozdz. 5, dotyczących od”rowadzania wód o”a-

dowych i roztopowych z powierzchni niezanie-

czyszczanych,  

3) na—az uszczelnienia ”owierzchni zagrowo-

nych zanieczyszczeniem produktami ropopochod-

nymi i innymi substancjami szkodliwymi, mogą-
cymi ”rzeni—ać do gruntu i wód ”odziemnych 
oraz zabez”ieczenia tych ”owierzchni ”rzed s”Jy-

wem zanieczyszczeL na tereny ”rzylegJe,  
4) na—az u–mowania wód o”adowych i rozto-

powych z zanieczyszczanych twardych po-

wierzchni komunikacyjnych, w otwarte i kryte 

systemy kanalizacyjne, ich podczyszczania  

w odsto–ni—ach szlamów i ”ias—u oraz se”arato-

rach ole–ów i substanc–i ro”o”ochodnych, ”rzed 
od”rowadzeniem do wód ”Jynących lub ”o`rednio 
- do zbiornika retencyjnego WS-1,  

5) nakaz systematycznego monitorowania 

sto”nia zanieczyszczenia wód od”rowadzanych 
do rze—i MaJa Panew ze zbiorni—a retency–nego 
wód o”adowych i rozto”owych WS-1, w zakresie 

o—re`lonym w ”ozwoleniu wodno”rawnym,  
6) rolnicze wy—orzystanie oborni—a, gno–ów—i  

i gnojowicy –a—o nawozów naturalnych ”owinno 
być zgodne z wymaganiami ”rze”isów szczegól-

nych o nawozach i nawoweniu.  
3. Nalewy zachować, chronić ”rzed nadmier-

nym zainwestowaniem i intensywną ”enetrac–ą 
turystyczną oraz monitorować:  

1) obszar ”ro”onowanego uwytku ekologiczne-

go ｭGlinian—aｬ, obe–mu–ący dwa stawy, stanowią-
ce ”ozostaJo`ć ”o dawnych wyrobis—ach mie–sco-

we– cegielni, w —tórych otoczeniu wy—sztaJciJy się 
cenne ”rzyrodniczo osto–e zwierząt, stanowis—a 
chronionych ro`lin, chronione siedlis—a Ją—owe oraz 
stare zadrzewienia i zakrzewienia, z trzema drze-

wami ”omni—owymi, ”oJowonymi tuw za granicą 
gminy Ozimek - w gminie Kolonowskie;  

2) chronione przepisami ustawy o ochronie 

przyrody:  

a) stanowis—a ”rawnie chronionych ro`lin  
i zwierząt, w szczególno`ci na–bardzie– zagrowo-

nych - w wyrobis—ach ”ogórniczych,  
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b) zmiennowilgotne Ją—i trzę`licowe Molinetum 
caeruleae oraz Ją—i ostroweniowe Crisetum rivula-

ris, ”oJowone między wyrobis—ami ”ogórniczymi  
a —om”le—sem le`nym w ”oJudniowe– czę`ci ob-

szaru planu (w granicach ”lanowanego uwyt—u 
e—ologicznego ｭGlinian—aｬ i dziaJ—i nr 282/10 na 
terenie R, obok terenu UT-4);  

3) cieki podstawowe ｦ WS-4 i WS-5 z odgaJę-
zieniami i ro`linno`cią ”rzy—orytową, zbiera–ące  
i od”rowadza–ące do MaJe– Panwi wody z obsza-

rów sąsiadu–ących z wyrobis—ami ”ogórniczymi;  
4) strefę ”rze–`ciową (e—otonową), obe–mu–ącą 

Ją—i i do”uszczoną zieleL urządzoną na terenie ZR, 

w tym ”as o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 30 m od 
s—ra–u —om”le—su le`nego ZL oraz 100 m od sta-

wów ”ro”onowanego uwyt—u e—ologicznego ｭGli-
nian—aｬ - wolny od wszel—ie– zabudowy z wy–ąt-

—iem drogi ”owarowe– i urządzeL ”rzeciw”owaro-

wych przy stawie WS-2.  

4. Prace budowlane i —sztaJtowanie zbiorni—ów 
wodnych nalewy ”rowadzić w –a— na–wię—szym 
za—resie ”oza o—resem lęgowym ”ta—ów oraz 

rozrodu i rozwo–u larwalnego ”Jazów.  
5. W terenach zabudowanych i w miejscach 

dostę”nych dla ludzi nalewy za”ewnić dotrzyma-

nie do”uszczalnych ”oziomów natęwenia ”ól elek-

tromagnetycznych w sąsiedztwie na”owietrznych 
linii wyso—iego (110 —V) i `redniego (15 kV) na-

”ięcia oraz stac–i bazowych telefonii —omór—owe–, 
zgodnie z wymaganiami od”owiednich ”rze”isów 
szczególnych.  

6. Plan ws—azu–e orientacy–ny zasięg strefy ”o-

tenc–alnego wystę”owania ele—tromagnetycznego 
”romieniowania nie–onizu–ącego o ”odwywszonym 

poziomie - wzdJuw istnie–ące– na”owietrzne– linii 
elektroenergetycznej E 2x110 kV, o szero—o`ci 
10 m od s—ra–nych ”rzewodów; zobowiązu–e się 
wJa`ciciela linii do ”rze”rowadzenia ”omiarów 
kontrolnych elektromagnetycznego promieniowa-

nia nie–onizu–ącego w za—resie i z częstotliwo`cią 
o—re`loną w ”rze”isie szczególnym, z uwzględ-

nieniem planowanego przeznaczenia terenu; wy-

ni—i ”omiarów nalewy uwzględnić w rozwiąza-

niach ”ro–e—towych obie—tów budowlanych i w 
zagospodarowaniu terenu UT-3, w razie potrzeby 

mogą one stanowić ”odstawę wystą”ienia do 
wJa`ciwego organu o ustanowienie obszaru ogra-

niczonego uwyt—owania.  
7. Śo”uszcza się lo—alizowanie na obszarze 

”lanu ”rzedsięwzięć mogących ”otenc–alnie zna-

cząco oddziaJywać na `rodowis—o, ”od warun-

—iem zgodno`ci rodza–u i za—resu ”rzedsięwzięcia 
z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu, 

szczegóJowymi warun—ami –ego zabudowy i za-

gospodarowania, ustalonymi w planie zakazami, 

nakazami i ograniczeniami oraz stwierdzenia bra-

—u znacząco negatywnego w”Jywu na `rodowi-

sko w ”rze”rowadzonym ”ostę”owaniu w s”ra-

wie oceny oddziaJywania na `rodowis—o.  

§ 35.1. Ustala się ”rawnie chronione stanowi-

s—o do—umentacy–ne ”rzyrody nieowywione– 
ｭTRIASｬ w granicach ustanowionych roz”orzą-
dzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/ 

1/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie 

uznania za stanowisko dokumentacyjne; w obrę-
bie stanowis—a obowiązu–ą ograniczenia form 
uwyt—owania i zagos”odarowania o—re`lone  
w roz”orządzeniu oraz lo—alizac–a istnie–ącego 
”awilonu, chroniącego i umowliwia–ącego ”rezen-

tac–ę od—rytych szcząt—ów zwierząt ｭin situｬ.  
2. W caJym obszarze ”lanu do”uszcza się 

prowadzenie niekomercyjnych prac badawczych 

paleontologicznych i geologicznych, po uzgodnie-

niu z organami ustanawia–ącymi formy ochrony 
”rzyrody wystę”u–ące w obszarze zamierzonych 

prac.  

3. W przypadku ustanowienia w obszarze pla-

nu innych terenów i obie—tów ob–ętych ”rawnymi 
formami ochrony ”rzyrody, nalewy stosować s”o-

soby ich ochrony o—re`lone w od”owiednich 
”rze”isach szczególnych i decyz–ach administra-

cyjnych.  

4. W razie odkrycia w obszarze planu niezna-

nych dotychczas, —o”alnych szcząt—ów zwierząt 
lub ro`lin nalewy niezwJocznie ”owiadomić o tym 
Regionalnego Śyre—tora Ochrony _rodowis—a  
w O”olu, a –eweli nie –est to mowliwe Burmistrza 
Ozimka.  

 

§ 36. Ustala się tereny na —tórych ”rzy–mu–e 
się do”uszczalne ”oziomy haJasu, normowane w 
”rze”isie szczególnym:  

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej (MN) i na terenach usJug (U, UKN, 

UT) - obowiązu–ą do”uszczalne ”oziomy haJasu 
przewidziane w przepisie szczególnym dla tere-

nów zabudowy miesz—aniowo-usJugowe–;  
2) na terenach sportu i rekreacji (US) oraz na 

terenach zieleni urządzone– o fun—c–i ”oznawcze–, 
rekreacyjnej i ekotonowej (ZP, ZR) - obowiązu–ą 
do”uszczalne ”oziomy haJasu ”rzewidziane  
w przepisie szczególnym dla terenów re—reacy–no-

wypoczynkowych.  

 

§ 37.1. W obszarze ”lanu wystę”u–ą tereny 
zagrowone osuwaniem się mas ziemnych; zagro-

wenie osuwis—ami mowe być ”otęgowane nad-

miernym uwodnieniem gruntów i obciąweniami 
statycznymi (budowlami) oraz dynamicznymi 

(trans”ort) szczególnie w o—resach nasilonych 
o”adów atmosferycznych i rozto”ów oraz  
w mie–scach ”ozbawionych o—rywy ro`linne–. Śo 
terenów tych zalicza–ą się:  

a) strome s—ar”y wyrobis— ”ogórniczych - 

u—sztaJtowane z rodzimych gruntów ilastych  
i gliniastych ”od —ątem wię—szym niw 30º,  
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b) s—ar”y zwaJowis— ”ogórniczych u—sztaJto-

wane z równych gruntów nasy”owych ”od —ątem 
wię—szym niw 20º;  

2. W strefach zagroweL osuwis—owych obo-

wiązu–e szczegóJowe roz”oznanie geologiczno-

inwyniers—ie ”rzed s”orządzeniem projektu budow-

lanego inwestycji.  

 

RozdziaJ 7 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków  
 

§ 38. W obszarze ”lanu nie wystę”u–ą zare–e-

strowane lub zewidencjonowane zabytki kultury 

materialnej ani stanowiska archeologiczne, nie-

mniej istnieje mowliwo`ć ich wystą”ienia. W razie 
u–awnienia w czasie robót budowlanych, ziem-

nych i e—s”loracy–nych ”rzedmiotu, co do —tórego 
istnie–e ”rzy”uszczenie we –est on zabyt—iem, na-

lewy niezwJocznie zawiadomić O”ols—iego Wo–e-

wódz—iego Konserwatora Zabyt—ów w O”olu  

a –eweli nie –est to mowliwe - Urząd Gminy i Miasta 
w Ozim—u oraz zabez”ieczyć znalezis—o i wstrzy-

mać roboty mogące –e usz—odzić - do czasu wy-

dania od”owiednich zarządzeL.  
 

§ 39. Z uwagi na znaczącą rolę ”oznawczą, 
—ulturotwórczą i ”rzyrodniczą ”rzedsięwzięć 
”rzewidywanych w obszarze ”lanu, ustala się:  

1) za—az uwywania w dziaJalno`ci wystawien-

niczej i edukacyjnej niepoprawnych naukowo lub 

mylących nazw i re—onstru—c–i,  
2) nadzór instytuc–i nau—owe– i organów 

ochrony przyrody nad pozyskiwaniem, preparo-

waniem, przechowywaniem, przekazywaniem  

i ”rezentac–ą szcząt—ów zwierząt i ro`lin od—ry-

wanych w obszarze planu,  

3) za—az grodzenia terenów Par—u Triasowego 
monolitycznymi ogrodzeniami z wy–ąt—iem od-

osobnionych ”rzy”ad—ów ｦ gdy tego rodzaju 

ogrodzenie ma sJuwyć ”rezentac–i tre`ci ”oznaw-

czych; ogrodzenia ”owinny ”onadto umowliwiać 
migrac–ę maJych zwierząt,  

4) monitorowanie s”osobu realizac–i ustaleL 
”lanu ”od względem estetyczno-krajobrazowym.  

 

ŚźIAI III. PRźśPISŹ PRźśJ_CIOWś I KOKCOWś  
 

RozdziaJ ń 

Sposób i termin tymczasowego zagos”odaro-

wania, urządzania i uwytkowania terenów  
 

§ 40. Śo czasu zrealizowania ustaleL ”lanu, 
tereny nim ob–ęte nalewy uwyt—ować w dotych-

czasowy s”osób, ”od warun—iem we uwyt—owanie 
to nie –est s”rzeczne z ”rze”isami odrębnymi.  

 

RozdziaJ 2 

Stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci  
 

§ 41. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się staw—i ”rocentowe dla naliczenia –edno-

razowe– o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci, o —tórych mowa w art. 36 ust. 4 te– ustawy:  
1) tereny usJug —omercy–nych i ”ublicznych  
                          ｦ U - (30 %)  

2) tereny usJug —ultury i nau—i ｦ UKN - (30 %)  

3) tereny usJug —ultury i nau—i ｦ eksploracji pa-

leontologicznej ｦ UKNe - (30 %)  

4) tereny usJug turysty—i i wy”oczyn—u  
             ｦ UT - (30 %)  

5) tereny sportu i rekreacji ｦ US - (30 %)  

6) tereny zabudowy jednorodzinnej  

            ｦ MN - (30 %)  

7) tereny zieleni urządzone– o fun—c–i ”oznaw-

czej i rekreacyjnej ｦ ZP - (30 %)  

8) tereny uwyt—ów zielonych z do”uszczeniem 
zieleni urządzone– ｦ ZR - (0 %)  

9) tereny zieleni urządzone– o fun—c–i izolacyj-

nej ｦ ZI - (0 %)  

10) tereny lasów ｦ ZL - (0 %)  

11) tereny ”lanowanych lasów i zadrzewieL  
              ｦ ZLp - (0%)  

12) tereny rolnicze ｦ R - (0 %)  

13) tereny dróg ”ublicznych —lasy L (lo—alne)  
              - KDL - (0%)  

14) tereny dróg wewnętrznych ｦ KDW - (0 %)  

15) tereny ciągów ”ieszych ｦ KP - (0 %)  

16) tereny ”ar—ingów ｦ KX - (0 %)  

17) tereny wód `ródlądowych ｦ WS - (0 %)  

18) napowietrzne linie elektroenergetyczne 

110 kV ｦ E 2x110 kV - (0 %)  

19) napowietrzne i kablowe linie elektroener-

getyczne 15 kV ｦ E 15 kV - (0 %)  

20) stacje transformatorowe 15/0,4 kV  

      ｦ ET - (0%)  

 

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe 

 

§ 42. Inwestycjami celu publicznego o zna-

czeniu lo—alnym, stanowiącymi zadania wJasne 
gminy Ozime—, są w granicach ”lanu:  

1) wydzielenie, budowa i ”rzebudowa dróg 
publicznych oznaczonych symbolami: KDL-1, 

KDL-2, KDD-1, KDD-2, KDD-3 oraz ”ar—ingów 
publicznych KX-1, KX-2, KX-3;  

2) rozbudowa rozdzielcze– sieci wodociągowe–,  
3) budowa sieci i urządzeL —analizac–i —omu-

nalnej i deszczowe–, z wy–ąt—iem sieci wewnętrz-
nych dla potrzeb inwestycji realizowanych na 

terenach U-1, U-2, UT-2, UT-3, UT-4, UKN-2, 

UKN-3, US, ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5, ZR, K, 

KX-4.  
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§ 43.1. W za—resie odnoszącym się do obsza-

ru gminy Ozime— traci moc uchwaJa Nr VI/38/99 
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 1999 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego terenu górniczego 
ｭKrasie–ówｬ wraz z ”óunie–szymi uchwaJami Rady 
Miejskiej w Ozimku, zmienia–ącymi ten ”lan:  

- Nr XVI/95/99 z dnia 25 ”audzierni—a 1999 r.  
- Nr XV/127/04 z dnia 5 stycznia 2004 r.  

2. Traci moc uchwaJa Nr XXX/279/09 Rady 
Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Krasie–ów -  

w za—resie dotyczącym drogi wewnętrzne– ozna-

czonej symbolem 47 KDW oraz odcinka drogi 

publicznej 5 KD-D (w uchwalanym planie - droga 

publiczna KDD-1).  

 

§ 44. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Ozimka.  

 

§ 45. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni-

—u Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego oraz na 
stronach internetowych Gminy Ozimek.  

 

§ 46. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzę-
dowym Wo–ewództwa O”ols—iego.  

 

Przewodniczący Rady Mie–s—iej 

Joachim Wiesbach 

 

ZaJączni— nr 2 

do uchwaJy Nr XLII/400/10 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 22 lutego 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Parku Triasowego DINOPARK  

w Krasiejowie  

 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego Parku Triasowe-

go DINOPARK w Krasiejowie w o—resie wyJowenia 
do ”ublicznego wglądu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, 

poz. 717 ze zm.) - po rozpatrzeniu uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Parku Triasowego DINOPARK  

w Krasie–owie, zJowonych na ”i`mie ”rzez Stowa-

rzyszenie MiJo`ni—ów Krasiejowa, w okresie wy-

Jowenia ”ro–e—tu ”lanu i ”rognozy oddziaJywania 
na `rodowis—o do ”ublicznego wglądu, Rada 
Mie–s—a w Ozim—u rozstrzyga nastę”u–ąco: 

 

Potwierdza się rozstrzygnięcie i wy–a`nienia 
Burmistrza Ozim—a, ”rze—azane wnoszącemu uwa-

gę Stowarzyszeniu MiJo`ni—ów Krasie–owa  
w ”i`mie ZRG.JG/7321/ 2 /10 z dn. 5.02.2010 r.  

1) SzczegóJowy status gatun—ów ro`lin chro-

nionych ”rawnie, wystę”u–ących w obszarze ”la-

nu (ochrona czę`ciowa lub `cisJa) ”rzy–ęto za 
opracowaniami ekofizjograficznymi i przyrodni-

czymi z lat 1998, 2003, i 2005, dotyczącymi 
re–onu —o”alni ｭKrasie–ówｬ. W ”rognozie oddzia-

Jywania na `rodowis—o do—onano od”owiednich 
poprawek, zgodnie z aktualnym statusem 

ochronnym ro`lin. Ponadto tre`ć ”ro–e—tu ”lanu  
i prognozy poszerzono w zakresie odnoszącym 
się do ochrony flory i fauny, szczególnie w czasie 
realizacji Parku Triasowego.  

2) Zawarte w ”i`mie Stowarzyszenia doniesie-

nia o niewykazanych w prognozie gatunkach ro-

`lin i zwierząt, uwzględniono w za—resie ”otwier-

dzonym w inwentaryzacji przyrodniczej, przepro-

wadzone– –esienią 2009 r. w ramach o”racowania 
”.n. ｭWniose— o wydanie decyz–i o `rodowis—o-

wych uwarun—owaniach zgody na realizac–ę in-

westycji ｦ zagospodarowanie terenu wyrobiska  

i budyn—ów ”o—o”alnianych dla ”otrzeb —om”lek-

su edukacyjno-rekreacyjnego JURAPARK w Kra-

sie–owieｬ, s”orządzonego –esienią 2009 r. przez 

Biuro Projektowe ECO-UNIT M. KJy— w Ozim—u. 
W opracowaniu tym nie potwierdzono jednak 

wystę”owania nie—tórych zbiorowis— i gatun—ów 
wymienionych przez Stowarzyszenie:  
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- zbiorowis— z dominac–ą wJosieniczni—ów, 
chara—terystycznych dla wód ”Jynących,  

- obecno`ci ”o”ulac–i gatun—ów `ci`le chronio-

nych: ro”uchy ”as—ów—i i trasz—i grzebieniaste–  
w dnie wyrobis— ”ogórniczych,  

- stanowis— lęgowych ”ta—ów: ortolana  
i `wiergotka polnego.  

3) Nie ”otwierdzono zasadno`ci uwagi Stowa-

rzyszenia o bra—u w ”lanie i ”rognozie oddziaJy-

wania na `rodowis—o ｭ–a—ich—olwie— informac–i na 
temat w”Jywu budowy ｭJura”ar—uｬ na gatun—i 
habitatoweｬ. Ta—ie informac–e zawarto bowiem  
w prognozie oddziaJywania na `rodowis—o, 
stwierdza–ąc m.in. we w obszarze intensywnie 
penetrowanym turystycznie (300 000 zwiedzają-
cych rocznie wg prognoz inwestora) obecna fau-

na zasiedla–ąca dno wyrobis— ma maJe szanse 
”rzetrwania i ”rzeniesie się do sąsiednich siedlis— 
zastę”czych. Migrac–i gatun—ów zagrowonych na 
nowe, ”odobne siedlis—a s”rzy–ać będą ustalenia 
”lanu, wy—lucza–ące zamierzone wcze`nie– zago-

s”odarowanie turystyczne ”lanowanego uwyt—u 
e—ologicznego ｭGlinian—aｬ i wilgotnych Ją—  
w ”oJudniowo-wschodnie– czę`ci obszaru planu.  

 

Przewodniczący Rady Mie–s—ie– 
Joachim Wiesbach 

 

 

 

ZaJączni— nr 3 

do uchwaJy Nr XLII/400/10 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 22 lutego 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Parku Triasowego  

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowią-
cych zadania wJasne gminy Ozime—, za”isanych  
w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego Parku Triasowego DINOPARK w Kra-

siejowie oraz o zasadach ich finansowania 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Śz. U. Nr 80, ”oz. 717 ze zm.), w związ—u  
z art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Śz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) ｦ 

Rada Gminy Ozime— ”rzy–mu–e nastę”u–ące roz-

strzygnięcie w s”rawie realizac–i inwestyc–i  
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowią-
cych zadania wJasne gminy Ozimek: 

 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

niczne–, u–ęte w mie–scowym ”lanie zagos”oda-

rowania przestrzennego Parku Triasowego DINO-

PARK w Krasiejowie nalewące do zadaL wJasnych 
Gminy Ozime— obe–mu–ą:  

1) budowę i ”rzebudowę dróg o ”arametrach 

—lasy ｭLｬ, o Jączne– dJugo`ci o—. 1500 mb,  
2) budowę i ”rzebudowę dróg o ”arametrach 

—lasy ｭŚｬ, o Jączne– dJugo`ci o—. 1115 mb,  
3) budowę 3 ”ar—ingów ”ublicznych o Jączne– 

”owierzchni o—. 14 200 m²  
4) budowę —analizac–i sanitarne– w obszarze 

planu, o dJugo`ci sieci gJówne– o—. 1300 mb.  
2. Ustala się nastę”u–ące uródJa finansowania 

zadaL gminnych w za—resie wymienionym  
w ninie–szym rozstrzygnięciu, zgodnie z ”rze”isa-

mi o finansach publicznych :  

1) `rod—i wJasne, fundusze stru—turalne Unii 
Europejskiej i inne fundusze rozwojowe;  

2) —redyty, ”owycz—i ”referency–ne.  
3. Terminy realizac–i inwestyc–i obe–mu–ących 

infrastru—turę techniczną, wymienionych w ”unk-

cie 1 ustalane będą wedJug wieloletniego ”lanu 
inwestycyjnego gminy Ozimek.  

 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 
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Województwa Opolskiego Nr 29 – 1545 – Poz. 431 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 29 – 1546 – Poz. 431 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 29 – 1547 – Poz. 431 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 29 – 1548 – Poz. 431 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 29 – 1549 – Poz. 431 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 29 – 1550 – Poz. 431 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 29 – 1551 – Poz. 431 

 

 
 


