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1) za uczęszczanie z jednej rodziny drugiego 

dziecka 50% 

2) za uczęszczanie z jednej rodziny trzeciego  

i kolejnego dziecka 100% 

 

§ 5. Zakres realizowanych przez przedszkola 

publiczne `wiadczeL oraz od”Jatno`ci, o których 

mowa w § 2 zostanie okre`lony w umowie cy-

wilnoprawnej pomiędzy rodzicami (prawnymi 

opiekunami) dziecka, a dyrektorem przedszkola 

publicznego. 

 

§ 6. Z dniem wej`cia w wycie uchwaJy tracą 

moc uchwaJy: 
1) UchwaJa Nr XXIV -97 Rady Gminy Lasowice 

Wielkie z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do uchwaJy Nr XXXIIｦ123/97 

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 

1997 w sprawie ustalenia od”Jatno`ci za korzysta-

nie z ”lacówek przedszkolnych zarządzanych przez 

samorząd gminy Lasowice Wielkie. 

2) UchwaJa Nr XXXII ｦ 123/97 Rady Gminy 

Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 1997 r.  

w sprawie wprowadzenia zmian do UchwaJy  

Nr XXVI-97/96 Rady Gminy Lasowice Wielkie  

z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia 

od”Jatno`ci za korzystanie z ”lacówek przed-

szkolnych zarządzanych przez samorząd gminy 

Lasowice Wielkie. 

3) UchwaJa Nr XXVI ｦ 97/96 Rady Gminy La-

sowice Wielkie z dnia 23 sierpnia 1995 r.  

w sprawie od”Jatno`ci za korzystanie z ”lacówek 

przedszkolnych zarządzanych przez samorząd 

gminy Lasowice Wielkie. 

 

§ 7. UchwaJa podlega ogJoszeniu na tablicy 

ogJoszeL Urzędu Gminy i ”lacówkach przedszkol-

nych. 

 

§ 8. Wykonanie uchwaJy powierza się Wójto-

wi Gminy Lasowice Wielkie. 

 

§ 9. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego, z mocą obowią-
zującą od 1 wrze`nia 2010 r. 

 

 Przewodniczący Rady 

Gminy Lasowice Wielkie 

Jerzy Bawej 
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UCHWAIA NR XLVII/422/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę`ci wsi Iosiów  

”oJowonej za terenami PKP w rejonie ulicy Kolejowej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.1), art. 20 

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

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.2) oraz UchwaJy Rady 

Miejskiej w Lewinie Brzeskim Nr XXIX/247/2009  

z dnia 24 lutego 2009 roku, po stwierdzeniu zgod-

no`ci ze zmianą studium uwarunkowaL i kierunków 

                                            
1źmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy ogJo-

szone w Dz. U.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; 

Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; 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. 124; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146. 
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy ogJo-

szone w Dz. U.: z 2004 r. Nr. 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.  

Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127; poz. 

880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237;  

Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124. 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin 

Brzeski uchwaloną dnia 26 czerwca 2007 r. uchwa-

Ją Nr X/59/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brze-

skim, uchwala się, co nastę”uje: 
 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego czę`ci obszaru wsi Io-

siów ”oJowonego za torami PKP w granicach 

przedstawionych na rysunku planu stanowiącego 

zaJącznik Nr 1 do uchwaJyŁ 
 

§ 2. Integralną czę`ć uchwaJy stanowią za-

Jączniki: 
1) rysunek planu w skali 1 : 1000 - zaJącznik nr 1 

2) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia 

uwag zgJoszonych do planu - zaJącznik nr 2 

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji  

i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
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technicznej nalewących do zadan wJasnych gminy, 

wynikających z ustaleL planu, - zaJącznik Nr 3. 

 

§ 3.1. Zadaniem planu jest okre`lenie przezna-

czenia i sposobu zagospodarowania terenu obję-
tego planem. 

2. Zakres problemowy planu oparty na wymo-

gach okre`lonych w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy 

obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami lite-

rowo-cyfrowymi 

2) zasady zabudowy, zagospodarowania i ksztaJ-
towania Jadu przestrzennego, okre`lone poprzez 

parametry, wskauniki urbanistyczno - architekto-

niczne, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, 
wskauniki intensywno`ci zabudowy 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego 

4) zasady obsJugi komunikacyjnej i wy”osawe-

nia w infrastrukturę techniczną 

5) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy. 

3. Na obszarze objętym planem nie wystę”ują 

elementy stanowiące ”roblematykę ”ozostaJych 

pozycji wymienionych w § 15 ust. 2 i 3 ustawy,  

w związku z czym nie są objęte ustaleniami planu. 

 

§ 4.1. Obowiązującymi ustaleniami na rysunku 

planu są: 
1) granice terenu objętego planem 

2) linie rozgraniczające tereny o równym prze-

znaczeniu oraz symbole literowe okre`lające prze-

znaczenie terenu 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne 

4) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów 

mieszkaniowych wyrawone ukJadem dróg we-

wnętrznych i ich ”owiązaL z ukJadem dróg ze-

wnętrznych o znaczeniu publicznym 

5) pas zieleni izolacyjnej od drogi publicznej KDZ 

szeroko`ci minimum 20,0 m od linii rozgraniczającej 
drogę, wedJug ustaleL na rysunku planu. 

2. Orientacyjnymi, nieobowiązującymi ustale-

niami na rysunku planu są: 
1) ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane okre-

`lony linią ”rzerywaną 

2) kompozycja projektowanej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej. 

 

§ 5. Na obszarze objętym planem wystę”ują 

gleby III klasy bonitacyjnej, w związku z czym 

zachodzi potrzeba uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze 

w trybie obowiązujących ”rze”isówŁ 
 

§ 6. Tre`ć uchwaJy ujęta zostaJa w czterech 

rozdziaJach: 
1) RozdziaJ 1 - Przepisy ogólne 

2) RozdziaJ 2 - Ustalenia szczegóJowe doty-

czące przeznaczenia i zagospodarowania terenu 

oraz ksztaJtowania Jadu przestrzennego 

3) RozdziaJ 3 - Ustalenia z zakresu ochrony 

`rodowiska, obsJugi komunikacyjnej i infrastruktu-

ry technicznej 

4) RozdziaJ 4 - Przepisy koLcowe 

 

§ 7.1. Przyjęte w uchwale ”ojęcia, nazwy  

i okre`lenia nalewy rozumieć nastę”ująco: 
1) teren - obszar funkcjonalny wyznaczony li-

niami rozgraniczającymi 
2) dziaJka budowlana - nieruchomo`ć grun-

towa lub dziaJka gruntu, której wielko`ć, cechy 

geometryczne, dostę” do drogi publicznej i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej s”eJniają wymogi 

realizacji obiektów budowlanych, wynikające  

z odrębnych ”rze”isów i aktów prawa miejsco-

wego 

3) przeznaczenie podstawowe lub funkcja 

podstawowa przeznaczenie, które ”rzewawa na 

terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, 
oznaczone symbolem literowym 

4) przeznaczenie uzu”eJniające - przeznaczenie 

wzbogacające funkcję ”odstawową oznaczoną 

symbolem literowym na drugim miejscu, po uko-

`niku 

5) urządzenia towarzyszące - zagospodarowanie 

towarzyszące funkcji podstawowej, takie jak: za-

plecze parkingowo-garawowe, obiekty gospodarcze 

związane z ”odstawową funkcją terenu 

6) linie rozgraniczające obowiązujące - linie 

okre`lające obowiązujące przeznaczenie terenu. 

Zmiana linii okre`lających wymaga zmiany planu 

7) linie rozgraniczające orientacyjne - linie 

okre`lające przeznaczenie terenu mowliwe do 

ostatecznego sprecyzowania na etapie realizacji 

ustaleL planu 

8) linie ”odziaJu wewnętrznego - linie ”odziaJu 

terenu o tym samym przeznaczeniu - orientacyj-

ne, o charakterze postulatywnym, nie obowiązu-

jącym 

9) linie zabudowy nieprzekraczalne - linie za-

mykające obszar, na którym dopuszcza się wzno-

szenie budynków i budowli nadziemnych nie bę-
dących liniami ”rzesyJowymi, sieciami uzbrojenia 

terenu i związanymi z nimi urządzeniamiŁ Podsta-

wę odniesienia stanowi obrys zewnętrzny rzutu 

budynku Jącznie z trwale związanymi elementami, 

jak schody, werandy, przedsionki, podcienie, ar-

kady, kolumny itp. Do podstawy nie wlicza się 

gzymsów, oka”ów, balkonówŁ 
10) powierzchnia zabudowy - powierzchnia za-

jęta przez wszystkie budynki na terenie objętym 

liniami rozgraniczającymi liczona na podstawie 

rzutu poziomego budynkówŁ Nie wlicza się po-

wierzchni zabudowy pod altanami, pergolami, 

oczkami wodnymi 
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11) powierzchnia biologicznie czynna - grunt 

rodzimy pokryty ro`linno`cią oraz wody po-

wierzchniowe na dziaJce budowlanej 

12) wskaunik intensywno`ci zabudowy wyra-

wony procentowo stosunek powierzchni zabudo-

wy do powierzchni terenu 

13) usJugi bytowe usJugi komercyjne z zakresu 

zdrowia, handlu, gastronomii, rzemiosJa typu 

szewc, krawiec, fryzjer, obsJugi administracyjno-

prawnej, naprawy s”rzętu AGD i elektronicznego  

i inne podobnego charakteru, wbudowane w bu-

dynku mieszkalnym, nie ”rzekraczające 30 % po-

wierzchni uwytkowej budynku 

14) usJugi rzemie`lnicze usJugi wytwórczo-

remontowe z zakresu piekarnictwa, stolarstwa, 

`lusarstwa, naprawy i obsJugi samochodów, bu-

downictwa i podobnego typu, nie wymagające 

s”orządzenia raportu o oddziaJywaniu na `rodo-

wisko, wystę”ujące w postaci wydzielonych za-

budowaL gospodarczych wolno stojących lub 

zJączonych z budynkiem mieszkalnym 

15) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć mierzona 

od poziomu terenu w najniwszym punkcie obrysu 

budynku do kalenicy lub najwywszego punktu na 

pokryciu kubatury budynku, bez kominów, masz-

tów i anten 

16) posesja - nieruchomo`ć wydzielona geo-

dezyjnie, zabudowana budynkiem mieszkalnym 

17) droga wewnętrzna - droga osiedlowa, 

gminna nie zaliczona do wadnej kategorii dróg 

publicznych 

2. Pojęcia nie zdefiniowane w uchwale nalewy 

rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi 
 

§ 8. Na obszarze objętym planem wystę”ują 

nastę”ujące formy przeznaczenia terenu, ozna-

czone na rysunku odrębnymi symbolami literowo-

cyfrowymi: 

1) 1 MN/U - tereny adaptowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) 2MN/U - tereny projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami byto-

wymi 

3) 3 MN/UR - tereny projektowanej zabudowy 

jednorodzinnej z rzemiosJem produkcyjno - usJugo-

wym 

4) U - tereny usJug komercyjnych i publicznych 

5) 1 ZP - tereny zieleni izolacyjnej 

6) 2 ZP - tereny zieleni publicznej 

7) KDD - droga dojazdowa 

8) KDW - drogi wewnętrzne 

9) KPR - ciąg pieszo-rowerowy 

10) KDZ - droga publiczna wojewódzka klasy Z 

11) KDL - droga publiczna powiatowa - klasy I 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe dotyczące przeznaczenia, 

sposobu zagospodarowania, ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy, oraz ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych 

 

§ 9. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem 1MN/U ustala się nastę”ujące wa-

runki i zasady zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe - adaptowana 

zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywno`ci, 
2) przeznaczenie uzu”eJniające - usJugi bytowe 

oraz towarzysząca zabudowa gospodarcza; 

3) dopuszcza się - ”rzebudowę, rozbudowę 

budynków mieszkalnych i gospodarczych na wa-

runkach okre`lonych w pkt 4 

4) ustala się obowiązujące w obrębie poszcze-

gólnych posesji nastę”ujące wskauniki urbani-

styczno-architektoniczne: 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna - dostoso-

wana do stanu istniejącego - wedJug ustaleL na 

rysunku planu 

b) wskaunik intensywno`ci zabudowy - mak-

simum 40% 

c) udziaJ powierzchni biologicznie czynnej mi-

nimum 60 % powierzchni ogólnej terenu 

d) wysoko`ć zabudowy nowej, przebudowy-

wanej lub rozbudowywanej: 

- zabudowa mieszkaniowa do 2 kondygnacji 

plus uwytkowe poddasze, wysoko`ć - do 12 m 

- zabudowa usJugowa i gospodarcza 1 kondy-

gnacja, wysoko`ć - do 6,0 m 

e) geometria dachów budynków mieszkalnych 

budowanych lub rozbudowywanych dostosowana 

do otoczenia, ze wskazaniem na dachy wielospa-

dowe o nachyleniu ”oJaci 30 - 450 KsztaJt da-

chów budynków usJugowych i gospodarczych - 

dowolny; Kolor pokrycia dachowego- odcienie 

czerwieni i brązu 

f) udziaJ powierzchni usJug wbudowanych przy 

budowie, rozbudowie i przebudowie budynków 

mieszkalnych - do 30 % powierzchni uwytkowej 
budynku 

g) wskauniki staJych miejsc parkingowych w ob-

rębie jednej posesji: 

- 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

- 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug; 
h) ogrodzenie od strony drogi KDD i KDL - 

drewniane lub metalowe awurowe 

5) zakazuje się: 
a) budowy obiektów i instalacji wymagają-

cych, bądu mogących wymagać s”orządzenia 

raportu o oddziaJywaniu na `rodowisko z wyjąt-

kiem infrastruktury technicznej obsJugującej tere-

ny objęte planem 

b) zagospodarowania wJasnych posesji w spo-

sób uciąwliwy dla posesji sąsiednich w zakresie 
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haJasu, przykrych za”achów, s”Jywu wód opa-

dowych i uciąwliwej obsJugi transportowej; 

c) odprowadzania bez”o`rednio do gruntu za-

nieczyszczonych `cieków sanitarnych i `cieków 

”ochodzących z dziaJalno`ci gospodarczej 

d) budowy budynków inwentarskich oraz 

chowu i hodowli bydJa i trzody chlewnej oraz 

zwierząt futerkowych 

e) budowy stacji bazowych telefonii komór-

kowej 

f) budowy ogrodzeL z monolitycznych beto-

nowych ”refabrykatówŁ /bez ”rze`witówł 
 

§ 10. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 2MN/U ustala się nastę”ujące 

warunki i zasady zagospodarowania i ksztaJtowa-

nia zabudowy: 

1) przeznaczenie podstawowe-- zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliu-
niacza 

2) przeznaczenie uzu”eJniające realizowane  

w miarę potrzeb - usJugi bytowe oraz urządzenia 

towarzyszące, wbudowane i wolnostojące 

3) dopuszcza się w obrębie ”odziaJu we-

wnętrznego oznaczonego na rysunku planu linią 

”rzerywaną inny ”odziaJ na dziaJki budowlane 

poprzez Jączenie bądu dodatkowy ”odziaJ 
4) w ostatecznym podziale terenu na dziaJki 

budowlane i sposobie zagospodarowania nalewy 

uwzględnić dostę”no`ć do dróg publicznych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD, 

KDL, KDZ 

5) ustala się nastę”ujące parametry i wskauni-

ki urbanistyczno-architektoniczne obowiązujące  

w obrębie ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

- od linii rozgraniczającej drogi wewnętrzne 

oznaczone symbolem KDW - 6,0 m 

- od linii rozgraniczającej drogę dojazdową 

oznaczoną symbolem KDD ｦ od strony ”óJnocnej 
ｦ 6,0 m, od strony ”oJudniowej ｦ wedJug ustaleL 

na rysunku planu 

b) powierzchnia minimalna dziaJki budowlanej: 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej ｦ  

                                                    800,0 m2 

- dla zabudowy bliuniaczej - 500 m2 

c) szeroko`ć minimalna frontu dziaJki budowlanej 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej  
                                                       18,0 m 

- dla zabudowy bliuniaczej 14,0 m, 

d) wysoko`ć budynków 

- mieszkalnych do 2 kondygnacji plus uwytko-

we poddasze, wysoko`ć do 12,0 m, 

- usJugowych i gospodarczych 1 kondygnacja, 

wysoko`ć do 6,0 m, 

e) szeroko`ć elewacji frontowej: 

- dla budynków wolnostojących - od 10 m do 14,0 m 

- dla ”ozostaJych - nie ustala się, 

f) wskaunik intensywno`ci zabudowy - mak-

simum 0,30 

g) udziaJ powierzchni biologicznie czynnej  

w ogólnej powierzchni dziaJki - minimum 60 % 

h) udziaJ usJug bytowych wbudowanych - do 

30 % powierzchni uwytkowej budynku mieszkal-

nego 

i) idachy budynków mieszkalnych - dwuspa-

dowe i wielospadowe o nachyleniu 30-450, kryte 

dachówką lub materiaJem dachówko podobnym 

w kolorach czerwieni i brązu 

j) dachy ”ozostaJych budynków - stosownie 

do funkcji i wymogów technologicznych 

k) wskauniki staJych miejsc parkingowych w ob-

rębie dziaJki budowlanej: 

- 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

- 1 miejsce postojowe na 30,0 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug 

6) zakazuje się: 
a) przeznaczenia i zagospodarowania terenu  

w s”osób inny od ustalonego w § 10 pkt 1 i 2 

oraz na rysunku zmiany planu, 

b) budowy budynków inwentarskich oraz 

chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, 

c) stosowania ogrodzeL z betonowych monoli-

tycznych /bez ”rze`witówł ”refabrykatów, 
d) zagospodarowania dziaJek w s”osób zagra-

wający posesjom sąsiednim w zakresie haJasu, 
przykrych za”achów, s”Jywu wód opadowych  

i uciąwliwej obsJugi transportowej, 

e) odprowadzania bez”o`rednio do gruntu  

i wód powierzchniowych zanieczyszczonych 

`cieków sanitarnych 

f) budowy stacji bazowych telefonii komórkowej 
 

§ 11. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 3MN/UR ustala się nastę”ujące 

warunki i zasady zagospodarowania i ksztaJtowa-

nia zabudowy: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z rzemiosJem wy-

twórczo ｦ usJugowym 

2) przeznaczenie uzu”eJniające ｦ urządzenia 

towarzyszące funkcji podstawowej 

3) ”odziaJ wewnętrzny terenu na dziaJki bu-

dowlane winien być dokonany odpowiednio do 

potrzeb inwestorów na nastę”ujących zasadach: 

a) maksymalna powierzchnia dziaJki - 2.000,0 m2 

b) dostę”no`ć komunikacyjna wyJącznie od 

strony dróg wewnętrznych - KDW wedJug ustaleL 

na rysunku planu 

4) w zagospodarowaniu terenu i ksztaJtowaniu 

zabudowy obowiązują nastę”ujące parametry  

i wskauniki urbanistyczno-architektoniczne: 

a) linia zabudowy, ustalona, jako nieprzekra-

czalna - 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę,- 
wedJug ustaleL na rysunku planu 

b) wskaunik powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni dziaJki - nie większy niw 40,0 % 
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c) wskaunik powierzchni czynnej biologicznie, 

w stosunku do powierzchni dziaJki nie mniejszy 

niw 30 % 

d) wysoko`ć budynków mieszkalnych ｦ do  

2 kondygnacji naziemnych plus uwytkowe podda-

sze, - wysoko`ć do 12,0 m 

e) wysoko`ć budynków produkcyjno - usJu-

gowych - 1 kondygnacja, - do 10,0 m 

f) ”oJowenie gJównej kalenicy budynku miesz-

kalnego ｦ równolegle do drogi KDW 

g) usytuowanie budynków produkcyjno - usJu-

gowych na dziaJce wymaga zachowania strefy 

niezabudowanej od terenów zabudowy jednoro-

dzinnej, - minimum 10,0 m 

h) dach budynku mieszkalnego - dwuspadowy 

lub wielospadowy o nachyleniu ”oJaci 30° - 45°, - 
kryty dachówką lub podobnym materiaJem w kolo-

rach czerwieni lub brązu 

i) dachy budynków produkcyjno-usJugowych 

pod względem geometrii i kolorystyki nalewy do-

stosować do otoczenia. W uzasadnionych przy-

padkach dopuszcza się dachy ”Jaskie 

j) budynki produkcyjno-usJugowe mowna reali-

zować, jako wolnostojące lub zJączone z budyn-

kiem mieszkalnym 

k) wskauniki staJych miejsc postojowych: 

- 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie 

- 1 miejsce postojowe na 30,0 m2 powierzchni 

uwytkowej produkcyjno-usJugowej 
l) ogrodzenie- od strony drogi KDW i KDL, jak dla 

zabudowy mieszkaniowej 2MN - od strony terenów 

zabudowy jednorodzinnej 2MN ｦ dopuszcza się 

”rzęsJa bez ”rze`witów /monolityczne/ 

5) Dopuszcza się lokalizację ”rzedsięwzięć za-

liczonych do mogących potencjalnie oddziaJywać 

na `rodowisko, dla których na podstawie przepi-

sów prawa ochrony `rodowiska s”orządzenie 

raportu nie jest wymagane 

6) Zakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć zaliczo-

nych w przepisach prawa ochrony `rodowiska do 

mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `ro-

dowisko ｦ wymagających s”orządzenia raportu 

7) Nakazuje się nasadzenie wywo”Jotu w tylnej 

czę`ci dziaJki, sąsiadującej z terenem zabudowy 

jednorodzinnej 

8) Zakazuje się chowu i hodowli zwierząt go-

spodarskich 

9) Zakazuje się odprowadzania bez”o`rednio do 

ziemi zanieczyszczonych `cieków ”ochodzących  

z dziaJalno`ci gospodarczej i zanieczyszczonych 

wód opadowych z utwardzonej powierzchni terenu. 

 

§ 12. Na terenie oznaczonym symbolem U 

ustala się nastę”ujące warunki i wskauniki zago-

spodarowania i ksztaJtowania zabudowy: 

1) przeznaczenie podstawowe- zabudowa 

usJugowa o charakterze nieuciąwliwym z zakresu 

handlu, gastronomii, usJug bytowych, o`wiaty, 
wychowania, kultury 

2) przeznaczenie uzu”eJniające- urządzenia towa-

rzyszące, zieleL, elementy maJej architektury, 

3) dopuszcza się usytuowanie jednego miesz-

kania, wbudowanego, dla wJa`ciciela obiektów 

usJugowych 

4) ustala się obowiązujące w obrębie terenów 

oznaczonych symbolem U ｦ nastę”ujące parame-

try i wskauniki urbanistyczno-architektoniczne: 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna od strony 

dróg KDL, KDD i KDW - 6,0 m 

b) wskaunik intensywno`ci zabudowy - mak-

simum - 70% 

c) udziaJ powierzchni czynnej biologicznie - 

minimum 20% 

d) wysoko`ć zabudowy usJugowej do 2 kon-

dygnacji plus uwytkowe poddasze, - wysoko`ć do 

12,0 m 

e) wysoko`ć zabudowy towarzyszącej ｦ 1 kon-

dygnacja ｦ do 6,0 m 

f) geometria dachów - dostosowana do funkcji 

obiektów 

g) elewacja frontowa, okre`lająca gJówne wej-

`cie ｦ od strony drogi KDL i KDD 

h) wskaunik staJych miejsc postojowych - 1 miej-

sce na 30,0 m2 powierzchni usJug 

i) wjazd od strony drogi KDL ｦ na warunkach 

okre`lonych przez zarządcę drogi 

j) ogrodzenie terenu - materiaJ i forma dosto-

sowane do funkcji obiektu i do otoczenia. 

 

§ 13. Na terenie oznaczonym symbolem 1 ZP 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe- zieleL izolacyjna 

od drogi wojewódzkiej klasy Z oznaczonej symbo-

lem KDZ, - szeroko`ci minimum 20,0 m, zagospo-

darowana zielenią z ”rzewagą drzew i krzewów, 
2) przeznaczenie uzu”eJniająceｦ dopuszczalne 

- urządzenia z zakresu infrastruktury technicznej 

obsJugujące obszar objęty planem /stacje trafo, 

szafki rewizyjne telekomunikacji itp./ 

3) granice terenu od strony drogi KDZ - prze-

widziane są do korekty, - po ostatecznym ustale-

niu przebiegu modernizowanej drogi 

4) dobór gatunków drzew i krzewów winien 

s”eJniać rolę izolacyjną projektowanych terenów 

mieszkaniowych od uciąwliwo`ci komunikacji dro-

gowej i kolejowej. 

 

§ 14. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-

nu symbolem 2ZP- obowiązują nastę”ujące usta-

lenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - plac zabaw dla 

dzieci z urządzeniami wJa`ciwymi dla tej funkcji 

2) przeznaczenie uzu”eJniające ｦ teren zieleni 

publicznej, sportu i rekreacji, - bez prawa zabu-

dowy kubaturowej, nie związanej z funkcją terenu 
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3) dopuszcza się usytuowanie urządzeL z za-

kresu infrastruktury technicznej obsJugującej ob-

szar objęty planem 

4) dopuszcza się ogrodzenie terenu, na wa-

runkach okre`lonych dla sąsiednich dziaJekŁ 
 

§ 15. W zakresie ksztaJtowania przestrzeni 

publicznej ustala się: 
1) Na terenach zieleni publicznej oznaczonych 

na rysunku planu symbolem 1ZP i 2ZP dopuszcza 

się stosownie do potrzeb umieszczanie no`ników 

reklamowych, elementy maJej architektury i urzą-
dzenia techniczne z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, - pod warunkiem nie powodowania 

utrudnieL i uciąwliwo`ci dla podstawowej funkcji 

terenu 

2) W obrębie drogi dojazdowej, publicznej, 

oznaczonej symbolem KDD i KDL dopuszcza się 

umieszczanie no`ników reklamowych na warun-

kach okre`lonych przez zarządcę drogi 

3) Na terenach oznaczonych symbolami U  

i 3MN/UR dopuszcza się umieszczanie no`ników 

reklamowych związanych tematycznie z prowa-

dzoną dziaJalno`cią gospodarczą, 
4) Na terenach dróg oznaczonych symbolami 

KDZ i KDW zakazuje się umieszczanie no`ników 

reklamowych nie związanych z funkcją terenu 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska, za-

bytków, infrastruktury technicznej i obsJugi ko-

munikacyjnej 

 

§ 16. Zasady ochrony `rodowiska, przyrody  

i krajobrazu  

1. Ochrona przyrody i krajobrazu 

1) W granicach obowiązywania planu miej-

scowego nie wystę”ują obszary ani obiekty obję-
te ochroną na podstawie ”rze”isów o ochronie 

przyrody. 

2) Walory przyrodnicze i krajobrazowe tworzone 

przez ”rzestrzeL gruntów uprawnych wysokich klas 

i szpaler drzew ”rzydrownych uwzględnia się  

w planie poprzez niską intensywno`ć zabudowy, 

wysoki udziaJ powierzchni biologicznie czynnej oraz 

zakaz wycinania warto`ciowych drzew i krzewówŁ 
2. Ochrona wód podziemnych PoJowenie ob-

szaru objętego planem w zasięgu wystę”owania 

GJównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 

321 Kąty WrocJawskie - OJawa - Brzeg - Ole`ni-

ca, - wymagającego najwywszej ochrony (OWO) 

uwzględnia się w planie poprzez ustalenie obo-

wiązku wprowadzenia docelowo zorganizowane-

go systemu odprowadzania `cieków; wprowa-

dzenie zakazu wszelkich form dziaJalno`ci gospo-

darczej które mogJyby ”owodować zanieczysz-

czenie wód - oraz wprowadzenie zakazu budowy 

obiektów i instalacji mogących zawsze znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko, wymagających spo-

rządzenia raportu na podstawie ”rze”isów z za-

kresu ochrony `rodowiskaŁ 
3. Ochrona powietrza Potencjalnym uródJem 

zanieczyszczenia powietrza dla przewidywanego 

w planie zagospodarowania jest system grzewczy 

oraz dziaJalno`ć gospodarcza przewidziana na 

terenach obrzewnych oznaczonych symbolem 

3MN/UR Plan ustala obowiązek stosowania wy-

sokich ekologicznie standardów, w”rowadzając 

nakaz stosowania wysokosprawnych urządzeL 

grzewczych, paliw o niskiej emisji oraz zakaz 

skJadowania materiaJów wtórnie ”ylących i emisji 

gazów i za”achów o ponadnormatywnych warto-

`ciach, wykraczających poza granice wyznaczo-

nych terenów 

4. Ochrona przed haJasem Obowiązujący, nie-

przekraczalny poziom haJasu dla ”oszczególnych 

form zagospodarowania i uwytkowania terenu, 

regulują przepisy szczególne, które winny być 

obowiązkowo przestrzegane W celu ograniczenia 

haJasu komunikacyjnego plan wprowadza w czę-
`ci ”óJnocnej strefę zieleni izolacyjnej, jako obo-

wiązujący element zagospodarowania oraz obo-

wiązek zachowania szpaleru drzew i krzewów 

”rzydrownych w czę`ci wschodniej obszaru obję-
tego planem. 

5. Ochrona przed promieniowaniem niejonizu-

jącym i wibracjami W zagospodarowaniu obszaru 

objętego planem nie przewiduje się dziaJalno`ci 
”owodującej przekroczenie norm dopuszczalnych. 

6. Ochrona przed ”owodzią Obszar objęty pla-

nem ”oJowony jest poza zasięgiem zagroweL po-

wodziowych. 

7. Gospodarka odpadami Przeznaczenie obsza-

ru objętego planem na cele mieszkaniowo-

usJugowe w zabudowie jednorodzinnej i mieszka-

niowo ｦrzemie`lnicze - ”rzesądza o ustaleniach 

planu, które obejmują: 
1) zakaz skJadowania, przechowywania i maga-

zynowania od”adów zanieczyszczających `rodowi-

sko ”ochodzących z dziaJalno`ci gospodarczej 

2) nakaz gromadzenia, selekcji i wywóz wszel-

kich od”adów poza obszar objęty planem na zasa-

dach obowiązujących w gminie. 

 

§ 17. Zasady ochrony zabytków Na obszarze 

objętym planem nie wystę”ują obiekty zabytkowe, 

dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury ws”óJcze-

snej wymagających ochrony. 

 

§ 18. Zasady wy”osawenia w infrastrukturę 

techniczną Na podstawie ustaleL planu ｦ obowią-
zują nastę”ujące zasady wy”osawenia technicz-

nego obszaru objętego planem 

1) zaopatrzenie w wodę z sieci i urządzeL wo-

dociągowych wsi rozbudowanej stosownie do 

potrzeb, na zasadach i warunkach okre`lonych 

przez dysponenta sieci Wydajno`ć sieci wodocią-
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gowej za”ewniać winna potrzeby ”rzeciw”owa-

rowe 

2) odprowadzanie `cieków sanitarnych i by-

towych - do oczyszczalni obsJugującej tę czę`ć 

gminy,- istniejącą i rozbudowaną stosownie do 

potrzeb sieć kanalizacji sanitarnej. Do czasu bu-

dowy kanalizacji dopuszcza się odprowadzanie 

`cieków do wybieralnych szczelnych zbiorników 

bezod”Jywowych 

3) `cieki zanieczyszczone, ”ochodzące z dzia-

Jalno`ci gospodarczej, -wymagają wstę”nego 

podczyszczenia na posesji wJa`ciciela, 
4) zaopatrzenie w energię elektryczną - z ist-

niejącej i rozbudowanej stosownie do potrzeb, 

sieci i urządzeL energetycznych, na warunkach 

okre`lonych przez dysponenta, 

5) zaopatrzenie w energię cie”lną z wJasnych 

uródeJ, wysokosprawnych w oparciu o paliwa 

ekologiczne, 

6) zaopatrzenie w gaz - na warunkach dostęp-

nych w gminie, 

7) rozwój telekomunikacji i realizacja sieci sto-

sownie do zapotrzebowania, na. warunkach okre-

`lonych przez operatora. 

8) nie dopuszcza się w obrębie planu - lokali-

zacji stacji bazowych telefonii komórkowej, 
9) zabezpieczenie ”rzeciw”owarowe ｦ woda 

do celów ga`niczych z urządzeL wodociągowych 

o odpowiedniej wydajno`ci i siec hydrantów, - 

stosownie do wymogów okre`lonych w przepi-

sach szczególnychŁ 
 

§ 19. Zasady budowy i rozbudowy systemu 

komunikacyjnego 

1) Plan ustala obsJugę komunikacyjną terenu 

objętego planem w oparciu o system dróg dojaz-

dowych i wewnętrznych oznaczonych symbolem 

KDD i KDW, ksztaJtowany wedJug zasad okre`lo-

nych na rysunku planu. 

2) Szeroko`ć minimalną projektowanych ulic 

ustala się na 10,0 m dla drogi dojazdowej, ozna-

czonej symbolem KDD i minimum 6,0 m dla dróg 

wewnętrznychŁ- KDW Chodniki dwustronne lub 

jednostronne- w zalewno`ci od ”oJowenia drogi. 

No`no`ć nawierzchni dróg odpowiadać winna 

potrzebom ”ojazdów przeciw”owarowych. 

3) Komunikację osiedlową uzu”eJnia ciąg pie-

szo-rowerowy szeroko`ci minimalnej 3,0 m usy-

tuowany wedJug ustaleL na rysunku planu, 

4) Parametry ”lacyków nawrotowo - manew-

rowych nalewy dostosować do wymogów i uwa-

runkowaL technicznych w oparciu o przepisy 

szczególne, w tym do wymogów ”ojazdów prze-

ciw”owarowych 

5) ObsJugę zewnętrzną terenu ”eJnić będą 

drogi publiczne, klasy Z i L. których fragmenty 

objęte zostaJy ustaleniami niniejszego planu: 

a) droga kategorii wojewódzkiej nr 462 relacji 

Stobrawa - Kopanie - Iosiów - Pogorzela - Krzy-

wowice, - klasy technicznej Z, przewidziana do 

modernizacji ”olegającej na zJagodzeniu uciąwli-
wych JukówŁ Dla skorygowanego przebiegu drogi 

zabezpieczono w planie rezerwę terenu. Po wy-

trasowaniu drogi niewykorzystane fragmenty 

terenu winny być zagospodarowane zieleniąŁ 
b) droga kategorii powiatowej Nr 11820, rela-

cji Iosiów ｦ Jasiona- Kantorowice klasy tech-

nicznej L dla której obowiązuje szeroko`ć w li-

niach rozgraniczających 15 m. 

6) Powiązania dróg wewnętrznych z syste-

mem komunikacji zewnętrznej obowiązują wedJug 

ustaleL na rysunku planu. Od strony wschodniej 

plan ustala dwa wJączenia do drogi powiatowej 

KDL, w tym jedno wJączenie istniejące, przy któ-
rym ”oJowone są dwie posesje zabudowane - oraz 

jedno wJączenie do drogi wojewódzkiej KDZ  

nr 462 w czę`ci zachodniej objętej planem. 

7) Plan zakazuje wJączanie innych dróg we-

wnętrznych i bez”o`rednich wyjazdów z posesji 

na drogę wojewódzką oznaczoną symbolem KDZ. 

8) Potrzeby parkingowe okre`lone w § 10, 11 

i 12 winny być zaspokojone w obrębie wydzielo-

nych posesji. 

 

RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

 

§ 20. Zasady ”odziaJu i scalania nieruchomo`ci 
W postulowanych rozwiązaniach przestrzennych nie 

wystę”uje potrzeba dokonywania ”odziaJu terenów 

z urzęduŁ W przypadku dokonywania ”odziaJu na 

wniosek i koszt zainteresowanego obowiązują usta-

lenia planu dotyczące minimalnych wielko`ci po-

wierzchni dziaJek budowlanych, szeroko`ci frontów 

dziaJek okre`lone w § 10, 11, 12 oraz zasady do-

stę”no`ci dziaJek do ukJadu komunikacyjnego. 

 

§ 21. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, ustala się nastę”ujące 

stawki procentowe w stosunku do wzrostu war-

to`ci nieruchomo`ci objętych planem, sJuwące 

naliczeniu jednorazowej o”Jaty uiszczanej przez 

wJa`cicieli nieruchomo`ci w przypadku ich zbycia  

w ciągu 5-ciu lat od dnia, w którym ustalenia 

planu staJy się obowiązujące: 
1) tereny oznaczone symbolami IMN/U, 2MN/U, 

3MN/UR, U - 20 % 

2) teren oznaczony symbolem KDD, KDW, 

KPR, 1ZP, 2ZP - 0 

 

§ 22. W przypadku odkrycia w trakcie prowa-

dzenia robót budowlanych kopalnych szczątków 

ro`lin lub zwierząt - na inwestorze ciąwy obowią-
zek niezwJocznego powiadomienia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony _rodowiska lub Burmistrza 

Lewina Brzeskiego. 
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§ 23. Do czasu zagospodarowania terenów 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej 

uchwale - tereny objęte planem ”ozostają w uwyt-

kowaniu dotychczasowym. 

 

§ 24. W sprawach nie uregulowanych ustale-

niami niniejszej uchwaJy obowiązują przepisy 

ustaw szczególnychŁ 
 

§ 25. UchwaJa podlega opublikowaniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego i na 

stronie internetowej miasta Lewina Brzeskiego. 

 

§ 26. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Lewina Brzeskiego. 

 

§ 27. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

MieczysJaw AdaszyLski 
 

    źaJącznik Nr 2 

do UchwaJy Nr XLVII/422/2010  

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

wyJowenia do ”ublicznego wglądu ”rojektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czę`ci obszaru wsi IOSIÓW, ”oJowonego ”o ”o-

Judniowej stronie terenów PKPŁ 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Ra-

da Miejska w Lewinie Brzeskim rozstrzyga, co 

nastę”uję: 
 

W okresie wyJowenia ww. projektu planu do pu-

blicznego wglądu, nie zgJoszono uwag, w związku  
z czym rozstrzygnięcie w trybie obowiązujących 
”rze”isów staJo się bez”rzedmiotoweŁ 

 

Przewodniczący Rady  
MieczysJaw AdaszyLski 

źaJącznik Nr 3 

do UchwaJy Nr XLVII/422/2010  

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie  

o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, za”isa-

nych w miejscowym planie zagospodarowania 

czę`ci obszaru wsi IOSIÓW, ”oJowonego ”o ”o-

Judniowej stronie terenów PKPŁ 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) art. 7 

ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ  
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 964, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 

1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203) i art. 111 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia  

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148, Nr 45, poz. 

391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, 

poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, 

poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, 

Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, 

poz. 2703) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim 

rozstrzyga co nastę”uję: 
 

Okre`lone w miejscowym ”lanie zagos”oda-

rowania przestrzennego inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej nalewące do zadaL wJa-

snych gminy, ujęte w ｭPrognozie skutków finan-

sowych uchwalania ”lanuｬ obejmujące: 
 budowę sieci wodociągowej, 
 budowę sieci kanalizacyjnej, 
 budowę sieci energetycznej,  
 budowę ulic i ciągów ”ieszych, 
 zagos”odarowanie terenów zieleni ”ublicznej 

ｦ realizowane będą z budwetu gminy sukcesyw-

nie, stosownie do dynamiki zagospodarowania 

terenu i mowliwo`ci finansowych gminyŁ 
 

Przewodniczący Rady  
MieczysJaw AdaszyLski 
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