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2. SzkoJy, zes”oJy szkolno-przedszkolne 

1) dyrektor szkoJy /zes”oJu/ liczącej do 6 oddz. 

2) dyrektor szkoJy /zes”oJu/ liczącej od 7 do 9 oddziaJów 

3) dyrektor szkoJy /zes”oJu/ liczącej od 10 do 12 oddziaJów  

4) dyrektor szkoJy /zes”oJu/ liczącej 13 do 16 oddziaJów  

5) dyrektor szkoJy /zes”oJu/ liczącej ”owywej 16 oddziaJów  

6) wicedyrektor szkoJy /zes”oJu/ 
7) kierownik `wietlicy  

8) doradca metodyczny lub n-l konsultant 

9) opiekun stawu  

10) wychowawstwo oddziaJu w przedszkolu 

11) wychowawstwo oddziaJu w szkole  

a) do 20 uczniów  

b) od 21 do 25 uczniów 

c) od 26 do 29 uczniów  

d) 30 i więcej uczniów 

 

1) 300,00 - 560,00  

2) 400,00 - 700,00  

3) 450,00 - 840,00  

4) 500,00 - 980,00  

5) 600,00 - 1 080,00  

6) 250,00 - 560,00  

7) 160,00 - 420,00  

8) 200,00 - 400,00  

9) 50,00 - 60,00  

10) 60,00 - 90,00  

11)  

a) 60,00 - 90,00  

b) 65,00 - 95,00  

c) 70,00 -100,00  

d) 75,00 - 105,00 

 

§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Otmuchowa.  

 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodniczący Rady 

StanisJaw Zaczyk 
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UCHWAIA NR XLIV/420/10 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

 z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dylaki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5., art. 40 

ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 

Nr 142, poz. 1591, z ”óun. zm.) oraz art. 3  

ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717,  

z ”óun. zm.), w nawiązaniu do uchwaJy Nr XVII/ 

133/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 

stycznia 2008 roku w sprawie ”rzystą”ienia do 

s”orządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla wsi Dylaki i po stwier-

dzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium uwarun-

kowaL i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Ozimek uchwalonego uchwaJą 

Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  

20 grudnia 2006 r. Rada Miejska w Ozimku 

uchwala, co nastę”uje: 
 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne planu  

 

§ 1.1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 

381 ha.  

2. Granicę opracowania planu wyznaczają:  
1) od zachodu: granica administracyjna z gmi-

ną Turawa,  

2) od ”óJnocy: ul. Poliwodzka,  

3) od wschodu: granica soJectw Dylaki i Bie-

strzynnik oraz planowane wschodnie obej`cie wsi 

Dylaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463 na 

terenie soJectwa Biestrzynnik,  

4) od ”oJudnia: tereny lasów.  
 

§ 2.1. Ustalenia planu zawarte są w formie:  

1) tekstowej ｦ niniejszej uchwaJy zawierającej 
ustalenia okre`lone w § 3,  

2) graficznej, którą jest Rysunek Planu ｦ spo-

rządzony na kopii mapy zasadniczej w skali  

1: 2000 stanowiący zaJącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwaJy i będący jej integralną czę`cią.  
2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są 

równiew kolejne zaJączniki zawierające:  
1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu planu ｦ zaJącznik Nr 2,  

2) rozstrzygniecie Rady Miejskiej o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej nalewących do zadaL 

wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

ｦ zaJącznik Nr 3.  

 

§ 3. Przedmiotem ustaleL planu jest okre`lenie:  
1) przeznaczenia terenu, ”arametrów i wskau-

ników ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowa-
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nia terenów oraz zasad ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego ｦ rozdziaJ 2,  

2) zasad ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego ｦ rozdziaJ 3,  

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ｦ rozdziaJ 4,  

4) wymagaL dotyczących ksztaJtowania prze-

strzeni publicznych ｦ rozdziaJ 5  

5) granic i s”osobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych ”rze”isów ｦ roz-

dziaJ 6,  

6) szczegóJowych zasad i warunków scalania  

i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych planem miej-

scowym ｦ rozdziaJ 7,  

7) szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeL w ich uwytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy ｦ rozdziaJ 8,  

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji ｦ rozdziaJ 9,  

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej ｦ rozdziaJ 10,  

10)  sposobu i terminu tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i uwytkowania terenów 

ｦ rozdziaJ 11,  

11)  stawek procentowych dla nieruchomo`ci, 
których warto`ć wzrasta w związku z uchwale-

niem planu ｦ rozdziaJ 12,  

12)  ustaleL koLcowych ｦ rozdziaJ 13.  

 

§ 4.1. Na Rysunku Planu obowiązują nastę”u-

jące oznaczenia graficzne:  

1) granica obszaru objętego planem miejsco-

wym,  

2) linie rozgraniczające tereny o równym prze-

znaczeniu lub równych zasadach zagospodarowa-

nia,  

3) obowiązujące linie zabudowy dla pierwszej 

linii zabudowy,  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

5) obiekty zabytkowe objęte ochroną ustale-

niami planu,  

6) granica strefy ochrony konserwatorskiej hi-

storycznego ukJadu ruralistycznego,  

7) granica strefy ochrony archeologicznej,  

8) granica obszaru chronionego siedliska le-

`nego,  
9) symbole literowe okre`lające przeznaczenie 

terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:  
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej,  

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej,  

ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej,  

RM - tereny zabudowy zagrodowej,  

U - tereny zabudowy usJugowej,  
UO - tereny zabudowy usJug o`wiaty,  
UKR - tereny zabudowy usJug kultu religijnego,  

US - tereny usJug sportu, rekreacji i turystyki,  

R - tereny rolnicze,  

RZ - tereny rolnicze Jąk i pastwisk,  

ZLD - tereny rolnicze przeznaczone do zalesienia,  

PU - tereny obiektów produkcyjnych, usJugo-

wych oraz skJadów i magazynów,  
ZL - tereny lasów,  
ZW - tereny zieleni nieurządzonej,  
WS - tereny wód powierzchniowych,  

KD - tereny dróg publicznych: KDZ - zbiorcze,  

KDL - lokalne, KDD - dojazdowe,  

KDW - tereny dróg wewnętrznych,  
KPR - tereny ciągów pieszo ｦ rowerowych, 

dojazdów do ”ól, dojazdów awaryjnych i dróg 

”owarowych,  
E, T - tereny infrastruktury technicznej:  

E - elektroenergetyka, T ｦ telekomunikacja.  

2. Na Rysunku Planu wystę”ują równiew ozna-

czenia dodatkowe ｦ informacyjne:  

1) granica administracyjna gminy Ozimek,  

2) granica soJectw Dylaki i Biestrzynnik,  

3) granica GZWP 335 Krapkowice ｦ Strzelce 

Opolskie,  

4) granica udokumentowanego zJowa ”iasków 

kwarcowych,  

5) napowietrzna sieć elektroenergetyczna wyso-

kich i `rednich na”ięć wraz ze strefą techniczną,  
6) elektroenergetyczna linia kablowa,  

7) hydroizobaty,  

8) zasięg powodzi z lipca 1997 r.,  

9) granica terenów zalewowych rzeki Libawa,  

10)  granice miejscowych ”lanów uchwalonych 

przed wej`ciem w wycie Roz”orządzenia Wojewody 

Opolskiego w sprawie obszaru chronionego krajo-

brazu ｭLasy Stobrawsko ｦ Turawskieｬ,  
11)  proponowane linie ”odziaJu terenów na 

dziaJki budowlane,  

12)  istniejące i projektowane sieci infrastruk-

tury technicznej ”rzedstawiające zasady obsJugi,  
13)  istniejące oraz projektowane urządzenia 

infrastruktury technicznej okre`lone symbolem 

graficznym tego urządzenia,  
14)  granice wJasno`ci wraz z numerami dziaJek.  
 

§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) budynku typu bungalow ｦ nalewy przez to 

rozumieć jednokondygnacyjny budynek mieszkal-

ny bez poddasza uwytkowego lub strychu, z da-

chem o kącie nachylenia nie ”rzekraczającym  

20 stopni,  

2) dziaJce budowlanej ｦ nalewy przez to rozu-

mieć definicję zawartą w ustawie z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym,  

3) dziaJalno`ci nieuciąwliwej, usJudze nieuciąw-
liwej ｦ jest to taki s”osób zagospodarowania, 

uwytkowania i gospodarowania obiektami i tere-

nami, który nie wykracza poza ramy uzyskanych 

”ozwoleL i nie powoduje przekroczenia standar-

dów jako`ci `rodowiska okre`lonych w przepi-
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sach odrębnych, a której ewentualna uciąwliwo`ć 

ogranicza się do granicy dziaJki budowlanej lub 

granicy terenu do którego inwestor posiada tytuJ 
prawny,  

4) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy przez 

to rozumieć linię, wzdJuw której nalewy sytuować 

budynki o funkcji podstawowej terenu,  

5) planie ｦ nalewy przez to rozumieć ustalenia 

planu zawarte w tek`cie i na rysunku planu zgod-

nie z § 3 i § 4, dotyczące terenów o których 

mowa w § 1,  

6) przeznaczeniu podstawowym ｦ jest to 

przeznaczenie terenu, które ”rzewawa powierzch-

niowo i funkcjonalnie na dziaJce budowlanej lub 

na terenie do którego inwestor posiada tytuJ 
prawny,  

7) przeznaczeniu uzu”eJniającym, funkcji uzu-

”eJniającej ｦ nalewy przez to rozumieć przezna-

czenie terenu inne niw podstawowe, które uzupeJ-
nia przeznaczenie podstawowe lub mowe z nim 

ws”óJistnieć na warunkach okre`lonych w planie,  

8) przepisach odrębnych ｦ nalewy przez to ro-

zumieć odpowiednie przepisy obowiązujących 

ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi,  

9) powierzchni wewnętrznej budynku ｦ nalewy 

przez to rozumieć definicję zawartą w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny od”owiadać budynki i ich usytuowanie,  

10)  powierzchni zabudowy ｦ nalewy przez to 

rozumieć ”owierzchnię kondygnacji parterowej 

budynku lub sumę powierzchni ”arterów wszyst-

kich budynków znajdujących się na okre`lonej 
dziaJce lub terenie, liczoną w zewnętrznym obry-

sie budynku,  

11)  powierzchni terenu biologicznie czynnej ｦ 

nalewy przez to rozumieć definicję zawartą  

w Roz”orządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny od”owiadać budynki i ich 

usytuowanie,  

12)  rysunku planu ｦ nalewy przez to rozumieć 

ustalenia planu zawarte w formie graficznej,  

13)  terenie ｦ nalewy przez to rozumieć obszar 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczony symbolem literowym okre`la-

jącym jego przeznaczenie,  

14)  usJugach uwyteczno`ci publicznej ｦ nalewy 

przez to rozumieć tereny i obiekty z zakresu: kul-

tury, kultu religijnego, o`wiaty, nauki, opieki 

zdrowotnej, opieki s”oJecznej i socjalnej, admini-

stracji publicznej, obsJugi bankowej, turystyki, 

sportu i rekreacji, poczty, telekomunikacji, wraz  

z budynkami biurowymi, socjalnymi, handlowo ｦ 

usJugowymi i gastronomią,  
15)  zabudowie usJugowej ｦ nalewy przez to 

rozumieć budynki usJug (w tym sportu i rekreacji), 

rzemiosJa oraz handlu.  

2. PozostaJe okre`lenia uwyte w ustaleniach pla-

nu nalewy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi 

w obowiązujących przepisach odrębnych.  
 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenu, parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania tere-

nów oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego  

 

§ 6.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1MN do 78MN ustala się prze-

znaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkanio-

wą jednorodzinną z nieuciąwliwymi usJugami jako 

funkcją uzu”eJniającą.  
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się:  
1) dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się: mowliwo`ć przebudowy, rozbudowy, odbudowy 

i nadbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

usJugowej i gospodarczej z zachowaniem standar-

dów okre`lonych w niniejszym paragrafie, z za-

strzeweniem ustaleL § 25 dla obiektów zabytko-

wych zlokalizowanych na terenach oznaczonych na 

rysunku planu symbolami 5MN, 7MN, 8MN, 13MN, 

15MN, 16MN, 19MN, 27MN, 28MN, 31MN, 

32MN, 34MN, 71MN, 74MN i 76MN.  

2) realizację nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, w tym napowietrznymi i kablowymi 

liniami elektroenergetycznymi oraz kubaturowymi 

stacjami transformatorowymi i drogami do obsJugi 
tej zabudowy,  

3) lokalizację usJug i rzemiosJa jako usJug wbu-

dowanych w budynek mieszkalny, których uciąwli-
wo`ć ograniczy się do granicy dziaJki, z zastrzewe-

niem ust. 4 pkt 4 i ust. 5,  

4) minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej 

przy nowych ”odziaJach geodezyjnych dla lokalizacji:  

a) budynków wolnostojących - 800 m2, przy 

minimalnej szeroko`ci dziaJki 18,0 m,  

b) zabudowy bliuniaczej ｦ 400 m2, przy mini-

malnej szeroko`ci dziaJki 14,0 m,  

5) dojazdy z drogi publicznej do dziaJek bu-

dowlanych oraz do budynków i urządzeL z nimi 

związanych w drugiej linii zabudowy o szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających 5,0 m i minimalnej 

szeroko`ci jezdni 3,5 m,  

6) budynki mieszkalne i mieszkalno - usJugowe 

wolnostojące i bliuniacze o maksymalnej wysoko-

`ci 10,0 m,  

7) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 1MN do 4MN, 6MN, od 9MN do 

12MN, 14MN, 17MN, 18MN, od 20MN do 

26MN, 29MN, 30MN, 33MN, od 35MN do 

70MN, 72MN, 73MN, 75MN, 77MN i 78MN 

dachy budynków mieszkalnych, mieszkalno ｦ 

usJugowych, dwu - lub wielo”oJaciowe o kącie 
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nachylenia 30 do 45 stopni, kryte wszystkimi 

rodzajami dachówek i blachodachówką,  
8) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 5MN, 7MN, 8MN, 13MN, 15MN, 

16MN, 19MN, 27MN, 28MN, 31MN, 32MN, 

34MN, 71MN, 74MN i 76MN dachy budynków 

mieszkalnych, mieszkalno ｦ usJugowych, dwu-

spadowe o kącie nachylenia 30 do 45 stopni, 

kryte dachówką kar”iówką, holenderską (esów-

ka), zakJadkową ciągnioną (wJobiona), zakJadkową 

tJoczoną (marsylka), w kolorze ceglastym lub 

brązowym, w przypadku braku dostę”no`ci wywej 
wymienionych dachówek dopuszcza się inne da-

chówki za wyjątkiem dachówki bitumicznej i bla-

chodachówki,  
9) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJki lub terenu - maksymalnie 0,30, 

a dla terenów o których mowa w ust. 5 ｦ 0,40,  

10)  minimalny udziaJ powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej w powierzchni dziaJki budowla-

nej ｦ 60 %, a dla terenów o których mowa  

w ust. 5 ｦ 40%,  

11)  budynki usJugowe, gospodarcze i garawe 

wolnostojące lub jako ”rzybudówki o wysoko`ci 
nie większej niw 5 m, swą formą architektoniczną, 
geometrią dachu, kolorystyką i uwytymi materia-

Jami elewacyjnymi winny nawiązywać do budyn-

ku mieszkalnego lub mieszkalno ｦ usJugowego,  
12)  zapewnienie staJych miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych w granicach dziaJki 
w ilo`ci minimum 2 stanowiska,  

13)  w przypadku lokalizacji usJug wymagane 

jest wydzielenie dodatkowych miejsc postojo-

wych wedJug wskaunika: 3 miejsca postojowe na 

100 m2 powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce postojowe,  

14)  dla oznaczonych na rysunku planu nie-

przekraczalnych linii zabudowy ustala się mini-

malne odlegJo`ci usytuowania obiektów budow-

lanych od linii rozgraniczającej tereny o równym 

przeznaczeniu dla:  

a) 40MN, 46MN, 47MN, 50MN, 58MN, 

59MN, 60MN, 62MN i 68MN ｦ 6,0 m, zgodnie  

z rysunkiem planu,  

b) od 1MN do 3MN, 30MN, 31MN ｦ 8,0 m, 

zgodnie z rysunkiem planu,  

c) 48MN, 49MN i 57MN ｦ 6.0 m i 20,0 m, 

zgodnie z rysunkiem planu,  

15)  dla oznaczonych na rysunku planu obo-

wiązujących linii zabudowy ustala się odlegJo`ci 
sytuowania obiektów budowlanych od linii roz-

graniczającej tereny o równym przeznaczeniu dla 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami od 58MN do 60MN ｦ 6,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu,  

16)  w przypadku braku graficznego wyzna-

czenia na rysunku planu linii zabudowy:  

a) od strony drogi publicznej obowiązują  

w tym zakresie minimalne odlegJo`ci usytuowania 

obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi 
jezdni okre`lone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych,  

b) od strony drogi wewnętrznej ustala się mi-

nimalną odlegJo`ć usytuowania budynków od linii 

rozgraniczającej tereny zabudowy mieszkaniowej  

i dróg wewnętrznych na 4,0 m,  

17)  jeweli obowiązujące linie zabudowy nie są 

”rosto”adJe do bocznych granic dziaJki, wówczas 

traktować je nalewy jako linię styczną do jednego 

z narowników budynku z zachowaniem równole-

gJo`ci co najmniej jednej `ciany do granicy dziaJki,  
18)  przy lokalizacji i projektowaniu nowej za-

budowy nalewy uwzględnić wystę”owanie strefy 

”Jytkiego zalegania pierwszego poziomu wód 

gruntowych oznaczonej graficznie na rysunku 

planu (hydroizobaty 1 i 2 m),  

19)  nakaz zachowania okre`lonych wymogami 

”rze”isów odrębnych ograniczeL w uwytkowaniu 

terenów ”rzylegJych do napowietrznych linii elek-

troenergetycznych `redniego na”ięcia w ramach 

strefy technicznej pokazanej informacyjnie na 

rysunku planu (po 7,5 m w kawdą stronę od osi 

linii elektroenergetycznej).  

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się zakaz:  

1) lokalizacji budynków typu bungalow za wy-

jątkiem terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 40MN, 46MN, 50MN, 51MN i 62MN,  

2) lokalizacji nowych budynków inwentarskich 

przeznaczonych do chowu lub hodowli bydJa i trzo-

dy chlewnej, za wyjątkiem terenów istniejących 

gospodarstw i zabudowy zagrodowej dla których 

obowiązuje ograniczenie wielko`ci chowu lub ho-

dowli do 5DJP oraz z zastrzeweniem ust. 9,  

3) lokalizacji ”unktów skupu i ”rzeróbki su-

rowców wtórnych,  
4) przerywania ciągJo`ci systemu melioracji  

i drenawu,  
5) budowy ogrodzeL z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych (”rzęsJa), blach i muru peJ-
nego,  

6) stosowania jako materiaJów elewacyjnych 

wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy 

falistej, trapezowej i innych blach,  

7) wynoszenia pierwszej kondygnacji nadziemnej 

budynku ”owywej 1,1 m licząc od poziomu terenu,  

8) lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-

kowej.  

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do-

puszcza się:  
1) lokalizację obiektów i urządzeL rekreacyjno 

ｦ sportowych oraz usJug z zakresu agroturystyki,  

2) przy nadbudowie o poddasze uwytkowe istnie-

jących dwukondygnacyjnych budynków mieszkal-

nych oraz przebudowie jednokondygnacyjnych bu-

dynków gospodarczych i garawy, o ile wiąwe się to 

ze zmianą konstrukcji dachu wg standardów okre-

`lonych w niniejszym paragrafie ｦ jeweli projekto-
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wana wysoko`ć budynku przekracza warto`ć okre-

`loną w ust. 2, pkt 6 i pkt 11, wówczas parametr 

wysoko`ci nie obowiązuje,  
3) rozbudowę istniejących budynków zabudowy 

zagrodowej, zgodnie z ustaleniami ust. 9, pkt 2 i 3,  

4) zmianę sposobu uwytkowania istniejących 

budynków gospodarczych na cele usJugowe,  
5) lokalizację budowli związanych z prowa-

dzeniem gospodarstwa rolnego oraz urządzeL 

wodnych,  

6) wydzielanie dziaJek nies”eJniających para-

metrów o których mowa w ust. 2 pkt 4 wyJącz-

nie w celu poprawy zagospodarowania nierucho-

mo`ci sąsiadujących, pod urządzenia infrastruktu-

ry technicznej i drogi oraz jeweli wynika to z wy-

dzielenia dróg publicznych i dróg wewnętrznych,  
7) umieszczanie na obiektach reklam w formie 

neonów lub szyldów,  
8) prowadzenie robót przy przebudowie i pod-

wywszaniu standardu uwytkowego istniejących 

obiektów w granicy dziaJki.  
5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 3MN, 8MN, 10MN, 17MN, 27MN, 

31MN, 32MN, 50MN, 51MN, 62MN, 69MN, 

72MN i 76MN dopuszcza się lokalizację obiektów 

usJugowych samodzielnych lub jako przybudowa-

nych do budynku mieszkalnego, których uciąwli-
wo`ć ograniczy się do granicy dziaJki i których po-

wierzchnia wewnętrzna nie mowe ”rzekraczać 50 % 

powierzchni wewnętrznej budynków o funkcji pod-

stawowej zlokalizowanych na tej samej dziaJce 

budowlanej.  

6.  Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 1MN do 6MN, 20MN, 21MN, od 

41MN do 48MN i 62MN dopuszcza się realizację 

przydomowych oczyszczalni `cieków, przy czym 

obowiązuje nakaz uwzględnienia warunków hy-

drogeologicznych okre`lonych na podstawie ba-

daL geotechnicznych oraz warunków okre`lonych 

na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne.  

7. Dla nowych budynków mieszkalnych i miesz-

kalno ｦ usJugowych lokalizowanych na terenach  

w sąsiedztwie drogi 1KDZ i oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami od 3MN do 5 MN, 15MN, 

16MN, od 27MN do 29MN, 31MN, 32MN, od 

74MN do 77MN w wypadku przekroczenia w po-

mieszczeniach tych budynków dopuszczalnego 

poziomu haJasu i drgaL, nalewy stosować skuteczne 

zabezpieczenia.  

8. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 49MN, 57MN, 60MN, 61MN, od 

63MN do 66MN i 70MN dopuszcza się lokalizację 

zabudowy rekreacji indywidualnej, dla której 
obowiązują ustalenia zawarte w § 8.  

9. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MN, 2MN, 3MN i 41MN dopuszcza 

się lokalizację zabudowy zagrodowej o nastę”ują-
cych ustaleniach:  

1) budynki mieszkalne wolnostojące o maksy-

malnej wysoko`ci 10,0 m,  

2) budynki gospodarcze i inwentarskie o mak-

symalnej wysoko`ci 10,0 m,  

3) dachy budynków zgodnie z zasadami okre-

`lonymi w ust. 2, pkt 7,  

4) minimalna powierzchnia dziaJki budowlanej 

przy nowych ”odziaJach geodezyjnych ｦ 1200 m2,  

5) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJki lub terenu - maksymalnie 0,40,  

6) minimalny udziaJ powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej w powierzchni dziaJki budowlanej 

ｦ 40 %,  

7) ogranicza się wielko`ć hodowli bydJa i trzo-

dy chlewnej do 5 DJP.  

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 51MN dopuszcza się lokalizację urzą-
dzeL i obiektów związanych z usJugami sportu, 

turystyki i rekreacji.  

11. Dla budynków lokalizowanych na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  

i oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN, 

od 10MN do 12MN, 25MN, 26MN, 31MN, 32MN, 

34MN, 36MN, 46MN, 50MN, 51MN, 62MN, 

63MN, od 65MN do 74MN obowiązują minimalne 

odlegJo`ci lokalizacji budynków od granicy lasu 

okre`lone zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

12. Oznaczone na rysunku planu i okre`lone  

w tek`cie w ust. 2, pkt 14 i pkt 15 obowiązujące  

i nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą obiek-

tów i urządzeL infrastruktury technicznej.  

 

§ 7.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1MW do 3MW ustala się 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wie-

lorodzinną.  
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się:  
1) mowliwo`ć przebudowy, odbudowy oraz 

podnoszenia standardu uwytkowego istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej,  

2) zapewnienie staJych miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych w ilo`ci minimum 1 sta-

nowisko na jedno mieszkanie.  

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się zakaz:  

1) budowy ogrodzeL z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych (”rzęsJa), blach i muru peJ-
nego,  

2) stosowania jako materiaJów elewacyjnych 

wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy 

falistej, trapezowej i innych blach,  

3) lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-

kowej.  

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do-

puszcza się realizację:  
1) terenów zieleni urządzonej, w tym ”laców 

zabaw dla dzieci i terenów wypoczynku,  
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2) dróg dojazdowych i doj`ć pieszych do bu-

dynków, ”arkingów,  
3) budynków gospodarczych, garawy i urzą-

dzeL gospodarczych niezbędnych do obsJugi za-

budowy,  

4) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 

w tym napowietrznych i kablowych linii elektro-

energetycznych oraz kubaturowych stacji trans-

formatorowych związanych z obsJugą i zagospo-

darowaniem terenu.  

5. Na terenach o których mowa w ust. 1 do-

puszcza się zmianę sposobu uwytkowania lokalu 

mieszkalnego na lokal uwytkowy o funkcji usJu-

gowej.  

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3MW dopuszcza się realizację nowej 

zabudowy o nastę”ujących parametrach:  

1) budynki mieszkalne i mieszkalno - usJugowe 

wolnostojące o maksymalnej wysoko`ci 12,0 m,  

2) dachy budynków mieszkalnych dwu - lub 

wielo”oJaciowe o kącie nachylenia 30 do 45 

stopni, kryte wszystkimi rodzajami dachówek lub 

blachodachówką,  
3) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJki lub terenu - maksymalnie 0,40,  

4) minimalny udziaJ powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej w powierzchni dziaJki budowlanej 

ｦ 40 %.  

7.  Dla budynków lokalizowanych na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MW 

obowiązują minimalne odlegJo`ci lokalizacji budyn-

ków od granicy lasu okre`lone zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

 

§ 8.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1ML do 3ML ustala się prze-

znaczenie pod zabudowę rekreacji indywidualnej.  

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się:  
1) mowliwo`ć przebudowy, rozbudowy, odbu-

dowy i nadbudowy istniejącej zabudowy rekreacji 

indywidualnej, gospodarczej i garawy z zachowa-

niem standardów okre`lonych w niniejszym para-

grafie,  

2) realizację nowej zabudowy rekreacji indywi-

dualnej, gospodarczej i garawy wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, w tym napowietrznymi  

i kablowymi liniami elektroenergetycznymi oraz 

kubaturowymi stacjami transformatorowymi i dro-

gami,  

3) minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej 

przy nowych ”odziaJach geodezyjnych dla lokali-

zacji zabudowy rekreacji indywidualnej ｦ 500 m2, 

przy minimalnej szeroko`ci dziaJki 15,0 m,  

4) dojazdy z drogi publicznej do dziaJek bu-

dowlanych oraz do budynków i urządzeL z nimi 

związanych w drugiej linii zabudowy o szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających 5,0 m i minimalnej 

szeroko`ci jezdni 3,5 m,  

5) budynki rekreacji indywidualnej o maksy-

malnej wysoko`ci ｦ 8,0 m,  

6) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia  

20 do 65 stopni,  

7) krycie dachów wszystkimi rodzajami da-

chówek lub materiaJami imitującymi (blachoda-

chówka), a budynki rekreacji indywidualnej rów-

niew gontem i materiaJami bitumicznymi,  

8) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJki lub terenu - 0,1,  

9) minimalny udziaJ powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej w powierzchni dziaJki budowlanej 

70 %,  

10)  budynki gospodarcze i garawe wolnostoją-
ce lub jako ”rzybudówki o wysoko`ci nie więk-

szej niw 5 m, swą formą architektoniczną, geome-

trią dachu, kolorystyką i uwytymi materiaJami 
elewacyjnymi winny nawiązywać do budynku 

rekreacji indywidualnej,  

11)  zapewnienie staJych miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych w granicach dziaJki 
w ilo`ci minimum 2 stanowiska,  

12)  w przypadku braku graficznego wyzna-

czenia na rysunku planu linii zabudowy:  

a) od strony drogi publicznej obowiązują w tym 

zakresie minimalne odlegJo`ci usytuowania obiek-

tów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni 

okre`lone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych,  

b) od strony drogi wewnętrznej ustala się mi-

nimalną odlegJo`ć usytuowania budynków od linii 

rozgraniczającej tereny zabudowy rekreacji indy-

widualnej i dróg wewnętrznych na 5,0 m.  

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się zakaz:  

1) przerywania ciągJo`ci systemu melioracji  

i drenawu,  
2) budowy ogrodzeL z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych (”rzęsJa), blach i muru peJ-
nego,  

3) stosowania jako materiaJów elewacyjnych 

wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy 

falistej, trapezowej i innych blach,  

4) lokalizacji budynków przeznaczonych do 

chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich,  

5) lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-

kowej.  

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do-

puszcza się:  
1) przy rozbudowie i przebudowie istniejących 

budynków oraz budowie przy istniejących budyn-

kach rekreacji indywidualnej i mieszkalnych, no-

wych budynków gospodarczych i garawy, do-

puszcza się odstę”stwo od zasad okre`lonych  

w ust. 2, z wyjątkiem parametru wysoko`ci, to 

znaczy obiekty te mogą nawiązywać charakterem 

do istniejącej zabudowy,  

2) wydzielanie dziaJek nies”eJniających para-

metrów o których mowa w ust. 2 pkt 3 wyJącz-
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nie w celu poprawy zagospodarowania nierucho-

mo`ci sąsiadujących, pod urządzenia infrastruktu-

ry technicznej i drogi oraz jeweli wynika to z wy-

dzielenia dróg publicznych i dróg wewnętrznych,  
3) lokalizację urządzeL melioracji wodnych,  

4) prowadzenie robót przy przebudowie i pod-

wywszaniu standardu uwytkowego istniejących 

obiektów w granicy dziaJki.  
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3ML dopuszcza się realizację zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej o ustaleniach 

zawartych w § 6 ust. 2.  

6. Dla budynków lokalizowanych na terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ML, 

2ML i 3ML obowiązują minimalne odlegJo`ci loka-

lizacji budynków od granicy lasu okre`lone zgod-

nie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane.  

 

§ 9.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1RM do 8RM ustala się prze-

znaczenie pod zabudowę zagrodową.  
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się:  
1) mowliwo`ć przebudowy, rozbudowy, odbu-

dowy i nadbudowy istniejącej zabudowy z za-

chowaniem standardów okre`lonych w niniej-

szym paragrafie,  

2) realizację nowej zabudowy zagrodowej 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dro-

gami do obsJugi tej zabudowy,  

3) budynki mieszkalne wolnostojące o maksy-

malnej wysoko`ci 10,0 m,  

4) budynki gospodarcze i inwentarskie o mak-

symalnej wysoko`ci 10,0 m,  

5) dachy budynków dwu- lub wielo”oJaciowe  

o kącie nachylenia 30 do 45 stopni, kryte wszyst-

kimi rodzajami dachówek i blachodachówką,  
6) minimalna powierzchnia dziaJki budowlanej 

przy nowych ”odziaJach geodezyjnych ｦ 1200 m2,  

7) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJki lub terenu - maksymalnie 0,40,  

8) minimalny udziaJ powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej w powierzchni dziaJki budowlanej 

ｦ 40 %,  

9) ograniczenie wielko`ci nowych i rozbudo-

wywanych hodowli i chowu zwierząt:  
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 2RM, 3RM i 5RM do 40DJP,  

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1RM, 4RM i od 6RM do 8RM do 5DJP.  

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się zakaz:  

1) przerywania ciągJo`ci systemu melioracji  

i drenawu,  
2) budowy ogrodzeL z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych (”rzęsJa), blach i muru ”eJnego,  

3) stosowania jako materiaJów elewacyjnych 

wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy 

falistej, trapezowej i innych blach,  

4) lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-

kowej.  

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do-

puszcza się:  
1) lokalizację obiektów i urządzeL rekreacyjno 

ｦ sportowych oraz usJug z zakresu agroturystyki,  

2) lokalizację budowli związanych z prowa-

dzeniem gospodarstwa rolnego,  

3) lokalizację urządzeL wodnych,  

4) realizację sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, w tym napowietrznych i kablowych linii 

elektroenergetycznych oraz kubaturowych stacji 

transformatorowych, dróg dojazdowych, urządzo-

nych ciągów pieszych, ”arkingów i garawy niezbęd-

nych dla obsJugi terenu i zabudowy.  

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 2RM do 7 RM, dopuszcza się realiza-

cję przydomowych oczyszczalni `cieków, przy 

czym obowiązuje nakaz uwzględnienia warunków 

hydrogeologicznych okre`lonych na podstawie ba-

daL geotechnicznych oraz warunków okre`lonych 

na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne.  

6. Dla budynków lokalizowanych na terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 3RM  

i 5RM obowiązują minimalne odlegJo`ci lokalizacji 

budynków od granicy lasu okre`lone zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane.  

 

§ 10.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1U do 5U ustala się przezna-

czenie pod zabudowę usJugową.  
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:  
1) realizację nowej zabudowy oraz mowliwo`ć 

przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy 

istniejącej zabudowy wraz z niezbędną infrastruk-

turą techniczną, w tym napowietrznymi i kablo-

wymi liniami elektroenergetycznymi oraz kubatu-

rowymi stacjami transformatorowymi z zachowa-

niem standardów okre`lonych w niniejszym para-

grafie z zastrzeweniem ust. 7,  

2) dachy budynków ”Jaskie, dwu lub wielo”oJa-

ciowe o kącie nachylenia 20 do 45 stopni, kryte 

wszystkimi rodzajami dachówek lub materiaJami 
imitującymi (blachodachówka, dachówka bitumicz-

na),  

3) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJki lub terenu ｦ maksymalnie 0,60,  

4) minimalny udziaJ powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej w powierzchni dziaJki budowlanej 

ｦ 20 %,  

5) budynki usJugowe o maksymalnej wysoko-

`ci 12,0 m,  

6) budynki gospodarcze i garawe wolnostojące 

lub jako ”rzybudówki o wysoko`ci nie większej niw 
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5 m, swą formą architektoniczną, geometrią dachu, 

kolorystyką i uwytymi materiaJami elewacyjnymi 

winny nawiązywać do budynku usJugowego,  
7) zapewnienie staJych miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych w granicach dziaJki we-

dJug wskaunika: 3 miejsca postojowe na 100 m2 

powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw  
1 miejsce postojowe.  

3.  Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się zakaz:  

1) lokalizacji:  

a) baz, skJadów i magazynów,  
b) handlu hurtowego,  

c) stacji bazowych telefonii komórkowej,  
2) budowy ogrodzeL z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych (”rzęsJa), blach i muru peJ-
nego,  

3) stosowania jako materiaJów elewacyjnych 

wszelkiego rodzaju listew plastikowych.  

4. Dla istniejących budynków zlokalizowanych 

na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami od 2U do 5U dopuszcza się zmianę spo-

sobu uwytkowania na funkcję mieszkaniową.  
5. Dla nowych budynków usJugowo ｦ mieszkal-

nych lub przy zmianie funkcji na mieszkaniową  

w budynkach zlokalizowanych na terenach w są-
siedztwie drogi 1KDZ i oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 2U i 5U w wypadku przekroczenia 

w pomieszczeniach tych budynków dopuszczalnego 

poziomu haJasu i drgaL, nalewy stosować skuteczne 

zabezpieczenia.  

6. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do-

puszcza się:  
1) utrzymanie istniejącej funkcji mieszkaniowej,  

2) realizację sieci i urządzeL infrastruktury 

technicznej oraz dróg dojazdowych, urządzonych 

ciągów pieszych, ”arkingów i garawy niezbędnych 

dla obsJugi terenu i zabudowy,  

3) prowadzenie robót przy przebudowie i pod-

wywszaniu standardu uwytkowego istniejących 

obiektów w granicy dziaJki,  
4) umieszczanie reklam lub szyldów na obiek-

tach.  

7. Dla obiektów zabytkowych zlokalizowanych 

na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami od 3U do 5U obowiązują równiew ustalenia 

zawarte w § 25 ust. 1 i 4.  

8. Dla budynków lokalizowanych na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 5U obo-

wiązują minimalne odlegJo`ci lokalizacji budynków 

od granicy lasu okre`lone zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

 

§ 11.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1UO i 2UO ustala się przezna-

czenie terenu pod zabudowę usJug o`wiaty.  
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się:  

1) realizację nowej zabudowy zgodnej z funk-

cją ”odstawową,  
2) mowliwo`ć rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy, odbudowy i ”odwywszenia standardu 

uwytkowego istniejących budynków,  
3) nowe obiekty budowlane nie wywsze niw 12 m,  

4) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJki lub terenu ｦ maksymalnie 0,60,  

5) minimalny udziaJ powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej w powierzchni dziaJki budowlanej 

lub terenu ｦ 20 %.  

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się zakaz:  

1) wznoszenia tymczasowych obiektów bu-

dowlanych,  

2) budowy ogrodzeL z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych (”rzęsJa), blach i muru ”eJne-

go,  

3) stosowania jako materiaJów elewacyjnych 

wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy 

falistej, trapezowej i innych blach,  

4) lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-

kowej,  

5) lokalizacji reklam wolnostojących.  
4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do-

puszcza się:  
1) zmianę funkcji obiektów na inną funkcję  

z zakresu usJug uwyteczno`ci publicznej,  

2) realizację sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej oraz dróg dojazdowych, ”arkingów i garawy 

niezbędnych dla obsJugi terenu i zabudowy,  

3) realizację urządzeL sportu i rekreacji oraz 

zieleni o funkcjach rekreacyjnych.  

 

§ 12.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1UKR ustala się przeznaczenie 

terenu pod zabudowę usJug kultu religijnego wraz 

obiektami towarzyszącymi.  
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1UKR ustala się zakaz lokalizacji nowej 

zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy i nadbu-

dowy istniejącego ko`cioJa.  
3. Dla budynku ko`cioJa i plebanii oznaczo-

nych graficznie na rysunku planu zlokalizowanych 

na terenie oznaczonym symbolem 1UKR obowią-
zują ustalenia zawarte w § 25 ust. 1, 2 i 4.  

4. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala 

się zakaz:  

1) budowy ogrodzeL z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych (”rzęsJa), blach i muru peJ-
nego,  

2) stosowania jako materiaJów elewacyjnych 

wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy 

falistej, trapezowej i innych blach,  

3) lokalizacji wolnostojących reklam,  

4) lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-

kowej.  

5. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do-

puszcza się:  
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1) prowadzenie dziaJalno`ci usJugowej w za-

kresie usJug publicznych: nauki, o`wiaty, opieki 

s”oJecznej i zdrowotnej,  

2) realizację sieci i urządzeL infrastruktury 

technicznej oraz dróg dojazdowych, ”arkingów 

niezbędnych dla obsJugi terenu i zabudowy.  

 

§ 13.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1US i 2US ustala się przeznacze-

nie pod tereny usJug sportu, rekreacji i turystyki.  

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1US ustala się:  
1) realizację terenowych urządzeL sportowych,  

2) realizację obozowisk turystycznych,  

3) realizację nowej zabudowy rekreacji indywi-

dualnej wraz z niezbędnym zapleczem o parame-

trach:  

a) wysoko`ć maksymalna budynków ｦ 8,0 m,  

b) minimalna powierzchnia dziaJki rekreacyjnej 

ｦ 500 m2,  

c) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJki lub terenu ｦ maksymalnie 0,1,  

d) minimalny udziaJ powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej w powierzchni dziaJki budowlanej 

70 %,  

4) zapewnienie staJych miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych w granicach terenu 

wedJug wskaunika: 10 miejsc postojowych na 

100 uwytkowników lub 2 miejsca postojowe na 

jeden budynek rekreacji indywidualnej.  

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2US ustala się realizację terenowych 

urządzeL sportowych wraz z niezbędnym zaple-

czem oraz urządzeniami i sieciami infrastruktury 

technicznej.  

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się zakaz:  

1) budowy ogrodzeL z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych (”rzęsJa) i blach,  

2) stosowania jako materiaJów elewacyjnych 

wszelkiego rodzaju listew plastikowych,  

3) lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-

kowej.  

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1US i 2US dopuszcza się:  
1) lokalizację obiektów usJug handlu i gastro-

nomii,  

2) lokalizację obiektów i urządzeL tymczasowych 

o funkcji zgodnej z funkcją ”odstawową terenu,  

3) umieszczanie reklam na obiektach,  

4) lokalizację wolnostojących reklam i masz-

tów reklamowych, dla których nie okre`la się 

parametru wysoko`ci maksymalnej,  

5) realizację sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, w tym napowietrznych i kablowych linii 

elektroenergetycznych, kubaturowych stacji trans-

formatorowych oraz dróg dojazdowych, ”arkingów 

niezbędnych dla obsJugi terenu i zabudowy.  

 

§ 14.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1R do 51R ustala się prze-

znaczenie pod tereny rolnicze.  

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się zakaz:  

1) przerywania ciągJo`ci systemu melioracji  

i drenawu,  
2) lokalizacji funkcji mieszkaniowej w tym 

równiew zabudowy zagrodowej,  

3) lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-

kowej,  

4) likwidacji zadrzewieL `ród”olnych,  
5) grodzenia ”ól elementami uniemowliwiają-

cymi lub utrudniającymi migracje zwierząt.  
3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do-

puszcza się, z zastrzeweniem ust. 6:  

1) lokalizację obiektów nie wywszych niw 6 m 

wykorzystywanych bez”o`rednio do upraw wa-

rzywniczych, ogrodnictwa lub szkóJkarstwa,  
2) prowadzenie dróg dojazdowych do ”ól, 

`ciewek pieszych i rowerowych,  

3) lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury 

technicznej oraz urządzeL wodnych.  

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 10R, 11R, 25R i 49R dopuszcza się 

lokalizację nowych budynków gospodarczych i in-

wentarskich o ustaleniach zawartch w § 9 ust. 2 

pkt 4 i 5.  

5. Dla terenów o których mowa w ust. 4 usta-

la się ograniczenie wielko`ci chowu i hodowli 

zwierząt do 40DJP.  

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 2R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 12R, 

13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 

22R, 23R, 24R, 28R, 29R, 31R, 36R, 40R, 46R, 

ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 

za wyjątkiem urządzeL wodnych, dróg dojazdo-

wych do ”ól, `ciewek pieszych i rowerowych oraz 

sieci i urządzeL infrastruktury technicznej  

7. Ustala się nakaz zachowania okre`lonych 

wymogami ”rze”isów odrębnych ograniczeL  

w uwytkowaniu terenów ”rzylegJych do napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych `redniego 

na”ięcia w ramach strefy technicznej pokazanej 

informacyjnie na rysunku planu (po 7,5 m w kaw-
dą stronę od osi linii elektroenergetycznej).  

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 51R obowiązują równiew ustalenia 

zawarte w § 38.  

 

§ 15.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1RZ do 53RZ ustala się prze-

znaczenie pod tereny rolnicze Jąk i pastwisk  

w dolinach cieków i na terenach ”odmokJych.  
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się zakaz:  

1) przerywania ciągJo`ci systemu melioracji  

i drenawu,  
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2) lokalizacji obiektów budowlanych za wyjąt-

kiem urządzeL wodnych,  

3) likwidacji zadrzewieL `ród”olnych,  
4) grodzenia ”ól elementami uniemowliwiają-

cymi lub utrudniającymi migracje zwierząt.  
3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do-

puszcza się:  
1) prowadzenie dróg dojazdowych do ”ól, 

`ciewek pieszych i rowerowych,  

2) lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, w tym napowietrznych i kablowych linii 

elektroenergetycznych oraz kubaturowych stacji 

transformatorowych oraz urządzeL wodnych.  

 

§ 16.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 

od 1ZLD do 6ZLD ustala się przeznaczenie pod 

tereny rolnicze przeznaczone do zalesienia.  

2. Zasady zagospodarowania i ochrony tere-

nów, o których mowa w ust. 1 okre`lają przepisy 

odrębne.  
 

§ 17.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 

1PU, 2PU i 3PU ustala się przeznaczenie pod 

obiekty produkcyjne, skJady, magazyny oraz za-

budowę usJugową jako funkcję uzu”eJniającą.  
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się:  
1) lokalizację nowej zabudowy ”rzemysJowo ｦ 

produkcyjnej, usJugowej, magazynowo ｦ skJado-

wej wraz z zapleczem administracyjno ｦ socjal-

nym oraz niezbędną infrastrukturą,  
2) mowliwo`ć przebudowy, rozbudowy, odbu-

dowy i nadbudowy istniejącej zabudowy wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną z zachowa-

niem standardów okre`lonych w niniejszym para-

grafie, z zastrzeweniem ust. 6,  

3) maksymalna wysoko`ć budynków - 15,0 m,  

4) stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni dziaJki lub terenu dla terenu oznaczone-

go na rysunku planu symbolem 1PU ｦ maksymal-

nie 0,80, symbolem 2PU ｦ maksymalnie 0,70, 

symbolem 3PU ｦ maksymalnie ｦ 0,60,  

5) minimalny udziaJ powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnego w powierzchni dziaJki budowla-

nej ｦ 10 %,  

6) wymagane jest wydzielenie miejsc posto-

jowych wedJug wskaunika : 3 miejsca postojowe 

na 100 m2 powierzchni uwytkowej usJug,  
7) dla oznaczonych na rysunku planu nieprze-

kraczalnych linii zabudowy ustala się minimalne 

odlegJo`ci usytuowania obiektów budowlanych 

od linii rozgraniczającej tereny o równym przezna-

czeniu dla 3PU ｦ 20,0 m zgodnie z rysunkiem 

planu.  

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do-

puszcza się:  
1) wszystkie formy i konstrukcje dachów,  

2) odstę”stwo od parametru wysoko`ci dla 

obiektów, których wysoko`ć uwarunkowana jest 

procesami technologicznymi,  

3) prowadzenie sieci, lokalizację obiektów i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej, w tym napowietrz-

nych i kablowych linii elektroenergetycznych oraz 

kubaturowych stacji transformatorowych oraz dróg 

dojazdowych, ”arkingów i garawy niezbędnych dla 

obsJugi terenu i zabudowy,  

4) lokalizację wolnostojących reklam i masz-

tów reklamowych, dla których nie okre`la się 

parametru wysoko`ci maksymalnej,  

5) lokalizację nowych stacji bazowych telefonii 

komórkowej w odlegJo`ci minimum 100 m od 

istniejących i projektowanych terenów zabudowy 

mieszkaniowej.  

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2PU dopuszcza się ”rzebudowę i mo-

dernizację istniejącej oczyszczalni `cieków.  
5. Dla obiektu zabytkowego zlokalizowanego 

na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem 1PU obowiązują równiew ustalenia zawarte  

w § 25 ust 1 i 4.  

 

§ 18.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1ZL do 41ZL ustala się prze-

znaczenie pod lasy.  

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 zasady 

zagospodarowania i ochrony nalewy ”rowadzić 

wedJug planu urządzenia lasu lub uproszczonego 

planu urządzenia lasu, zgodnie z ustawą z dnia  

28 wrze`nia 1991 r o lasach.  

 

§ 19.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1ZW do 21ZW ustala się 

przeznaczenie pod zieleL nieurządzoną o funkcji 

bioklimatycznej, krajobrazowej i izolacyjnej.  

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się zakaz:  

1) wznoszenia obiektów budowlanych w tym 

równiew tymczasowych, z zastrzeweniem ust. 3, 

pkt 3,  

2) lokalizacji obiektów i urządzeL infrastruktu-

ry technicznej,  

3) lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-

kowej.  

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do-

puszcza się:  
1) prowadzenie robót budowlanych przy istnie-

jących budynkach gospodarczych,  

2) prowadzenie `ciewek pieszych, rowerowych 

i szlaków turystycznych,  

3) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.  

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 2ZW, 3ZW, 4ZW, 9ZW, 10ZW, 17ZW 

i 18ZW ustala się nakaz zachowania starodrzewu.  
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§ 20.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1WS do 29WS ustala się 

przeznaczenie pod wody powierzchniowe.  

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się nakaz:  

1) zachowania istniejącej funkcji,  

2) utrzymania i konserwacji rowów i cieków.  
3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się zakaz:  

1) zasypywania,  

2) skJadowania wszelkiego rodzaju od”adów.  
4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do-

puszcza się:  
1) lokalizację nowych obiektów inwynieryjnych 

umowliwiających ruch koJowy, pieszy i rowerowy,  

2) lokalizację urządzeL i obiektów hydrotech-

nicznych oraz urządzeL wodnych.  

 

§ 21.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1E, 2E i 3E ustala się przezna-

czenie pod urządzenia i obiekty elektroenerge-

tyczne.  

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 do-

puszcza się lokalizację obiektów i urządzeL zwią-
zanych z funkcjonowaniem systemu elektroener-

getycznego oraz remonty i rozbudowę istnieją-
cych obiektów.  

 

§ 22.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1T ustala się przeznaczenie pod 

urządzenia, obiekty i sieci telekomunikacyjne.  

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 do-

puszcza się lokalizację obiektów i urządzeL zwią-
zanych z funkcjonowaniem systemu telekomuni-

kacyjnego oraz remonty i rozbudowę istniejących 

obiektów.  
 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego  

 

§ 23.1. Na obszarze objętym planem ustala się 

zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco i potencjalnie znacząco oddziaJywać na 

`rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pau-
dziernika 2008 r. o udostę”nianiu informacji  

o `rodowisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeL-
stwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach od-

dziaJywania na `rodowisko, z zastrzeweniem  

ust. 2, 3 i 4.  

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1PU, 2PU, i 3PU dopuszcza się reali-

zację ”rzedsięwzięć mogących potencjalnie zna-

cząco oddziaJywać na `rodowisko, pod warun-

kiem, we oddziaJywanie na `rodowisko realizowa-

nego ”rzedsięwzięcia nie przekroczy granicy tere-

nu lub nieruchomo`ci, do której ”rowadzący dzia-

Jalno`ć posiada tytuJ prawny.  

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN i U dopuszcza się realizację przed-

sięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko wyJącznie z zakresu usJug  

i rzemiosJa na potrzeby ludno`ci.  
4. Na obszarze objętym planem dopuszcza się re-

alizację inwestycji celu publicznego z zakresu infra-

struktury technicznej i drogowej, Jączno`ci publicznej 

i sygnalizacji, urządzeL przeciwpowodziowych oraz 

rozbudowę i modernizację istniejących.  
5. źasięg oddziaJywania na `rodowisko dzia-

Jalno`ci usJugowej, handlowej lub rzemie`lniczej 
prowadzonej na wszystkich terenach MN i U nie 

mowe ”rzekraczać granicy terenu lub nieruchomo-

`ci, do której ”rowadzący dziaJalno`ć posiada 

tytuJ prawny, a na terenach MW granicy lokalu 

uwytkowego, w którym prowadzona jest dziaJal-

no`ć usJugowa.  
6.  Na obszarze objętym planem ustala się zakaz 

chowu i hodowli zwierząt gospodarskich ”owywej  
5 DJP, za wyjątkiem istniejących hodowli oraz tere-

nów RM o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 9 i tere-

nów R o których mowa w § 14 ust. 4 i 5.  

7. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, na 

terenach inwestycji budowlanych ustala się obo-

wiązek zdejmowania humusu i wykorzystania go 

w biologicznie czynnej czę`ci dziaJek budowla-

nych lub do rekultywacji innych terenów zdegra-

dowanych.  

8. W zakresie ochrony powietrza ustala się 

obowiązek ochrony powietrza ”olegający na zapo-

bieganiu powstawania i ograniczaniu wprowadza-

nych do powietrza substancji wedJug zasad okre-

`lonych w przepisach odrębnych oraz zaleca się 

wykorzystywanie do celów grzewczych i związa-

nych z ”rodukcją ｦ paliw ekologicznych (np. energii 

elektrycznej, gazu, oleju o”aJowego).  
9. W zakresie ochrony wód podziemnych usta-

la się:  
1) zakaz odprowadzania `cieków bez”o`rednio 

do gruntu i wód powierzchniowych oraz nakaz 

odprowadzania `cieków poprzez kanalizację miej-

ską do oczyszczalni `cieków,  
2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sani-

tarnej dopuszcza się unieszkodliwianie `cieków  

w obrębie wJasnej dziaJki poprzez przydomowe 

oczyszczalnie `cieków z zastrzeweniem § 6 ust. 6 

i § 9 ust. 5 lub za ”omocą szczelnych zbiorników 

bezod”Jywowych na nieczysto`ci ”Jynne. Po zre-

alizowaniu kanalizacji sanitarnej nakaz ”odJącze-

nia się do niej i likwidacji zbiornika na `cieki,  
3) ze względu na ”oJowenie obszaru planu  

w granicach GJównego Zbiornika Wód Podziem-

nych (335 Krapkowice ｦ Strzelce Opolskie), 

obowiązuje zakaz:  

a) wysypywania i wylewania nieczysto`ci do 

wód i do gruntu,  
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b) lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczy`cić 

wody podziemne ze względu na wytwarzane `cieki, 
emitowane ”yJy i gazy oraz skJadowane odpady,  

c) lokalizacji inwestycji mogących ”ogorszyć 

stan `rodowiska wodnego.  

10. W zakresie ochrony przed haJasem ustala 

się, we poziom haJasu ”rzenikający do `rodowiska 

nie mowe ”rzekraczać dopuszczalnych warto`ci 
okre`lonych w przepisach odrębnych, przy czym 

wskazuje się, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwiet-

nia 2001 r Prawo ochrony `rodowiska, we dla 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami od 1MN do 78MN, od 1MW do 3MW oraz  

w miejscach lokalizacji funkcji mieszkaniowej na 

terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami 3U, 4U i 5U, obowiązują poziomy haJasu jak 

dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową, a dla terenów oznaczonych na 

rysunku planu symbolami 1UO i 2UO jak dla tere-

nów pod budynki związane ze staJym lub wielo-

godzinnym pobytem dzieci i mJodziewy.  
11. W zakresie ochrony przed polami elektroma-

gnetycznymi ustala się we poziom ”ól elektromagne-

tycznych w `rodowisku nie mowe ”rzekraczać do-

puszczalnych warto`ci okre`lonych w przepisach 

odrębnych, przy czym:  

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN, MW, US i od 3U do 5U obowią-
zują dopuszczalne poziomy ”ól elektromagne-

tycznych jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową,  
2) dla wszystkich ”ozostaJych terenów w gra-

nicach planu, obowiązują dopuszczalne poziomy 

”ól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostęp-

nych dla ludno`ci.  
12. W zakresie ”ostę”owania z odpadami 

ustala się:  
1) obowiązuje odbiór od”adów w systemie 

zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzyma-

niu czysto`ci i ”orządku w gminach,  

2) zakaz wylewania, zakopywania i skJadowania 

od”adów na terenach nieprzeznaczonych do tego 

celu oraz skJadowania od”adów niebezpiecznych 

dla `rodowiska.  
13. W zakresie ochrony przyrody ustala się:  
1) ograniczenie zmiany uwytkowania Jąk i pa-

stwisk na grunty orne bądu inne uprawy rolne,  

2) nakaz utrzymania melioracji wodnych,  

3) nakaz utrzymania starodrzewu,  

4) ”rzeciwdziaJanie przerywaniu ciągJo`ci kory-

tarzy ekologicznych,  

5) zachowanie ”asów ro`linno`ci wzdJuw ro-

wów melioracyjnych i cieków,  
6) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewieL 

`ród”olnych.  
14. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego 

ustala się preferowanie zabudowy w stylu nawiązu-

jącym do tradycji lokalnych.  

 

§ 24.1. Dla obszaru chronionego krajobrazu 

ｭLasy Stobrawsko ｦ Turawskieｬ ustanowionego 

Roz”orządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/ 

P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r., (caJo`ć obszaru 

planu) obowiązują dziaJania i zakazy zawarte  

w ”rzywoJanym roz”orządzeniu.  
2. Dla siedliska le`nego objętego ochroną na 

podstawie ”rze”isów odrębnych, oznaczonego 

graficznie na rysunku planu obowiązuje zakaz 

zmiany sposobu uwytkowania oraz zmiany sto-

sunków wodnych.  

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej  
 

§ 25.1. W celu ochrony dziedzictwa kulturowe-

go obejmuje się ustaleniami ochrony nastę”ujące, 
oznaczone na rysunku planu graficznie i numerami 

od 1 do 49, zabytki nieruchome, ”osiadające war-

to`ć historyczną i stanowiące ”rzykJady lokalnej 

tradycji budowlanej:  

1) ko`cióJ parafialny p.w. `w. Antoniego,  

2) kapliczka ”rzydrowna ｦ ul. Ozimska,  

3) kapliczka ”rzydrowna ｦ ul. Szkolna,  

4) szkoJa ｦ ul. Szkolna,  

5) remiza strawacka ｦ ul. Turawska,  

6) mJyn ｦ ul. Szkolna,  

7) dom mieszkalny ｦ ul. BiestrzyLska 2,  

8) dom mieszkalny ｦ ul. BiestrzyLska 4,  

9) dom mieszkalny ｦ ul. BiestrzyLska 5,  

10)  dom mieszkalny ｦ ul. BiestrzyLska 6,  

11)  dom mieszkalny ｦ ul. BiestrzyLska 8,  

12)  dom mieszkalny ｦ ul. BiestrzyLska 11,  

13)  dom mieszkalny ｦ ul. Fabryczna 8,  

14)  dom mieszkalny ｦ ul. Fabryczna 10,  

15)  dom mieszkalny ｦ ul. Jakuba 2,  

16)  dom mieszkalny ｦ ul. Jakuba 4,  

17)  dom mieszkalny ｦ ul. Jeziorna 5,  

18)  dom mieszkalny ｦ ul. Jeziorna 16,  

19)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 11,  

20)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 13,  

21)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 14,  

22)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 17,  

23)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 24,  

24)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 25,  

25)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 29,  

26)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 30,  

27)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 31,  

28)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 33,  

29)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 38,  

30)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 41,  

31)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 43,  

32)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 46,  

33)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 47,  

34)  gospoda ｦ ul. Ozimska 50,  

35)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 53,  

36)  dom mieszkalny ｦ ul. Ozimska 54 ｦ 

obecnie biurowiec,  
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37)  gospoda ｦ ul. Ozimska 55,  

38)  plebania ｦ ul. Ozimska 56,  

39)  zajazd ｦ ul. Ozimska 57,  

40)  dom mieszkalny ｦ ul. Polna 2,  

41)  dom mieszkalny ｦ ul. Polna 4,  

42)  dom mieszkalny ｦ ul. Szkolna 2,  

43)  dom mieszkalny ｦ ul. Szkolna 9,  

44)  dom mieszkalny ｦ ul. Szkolna 24,  

45)  dom mieszkalny ｦ ul. Turawska 2,  

46)  dom mieszkalny ｦ ul. Turawska 4,  

47)  dom mieszkalny ｦ ul. Turawska 5,  

48)  dom mieszkalny ｦ ul. Turawska 7,  

49)  dom mieszkalny ｦ ul. Turawska 9,  

2. Dla zabytku nieruchomego ｦ ko`cióJ parafial-

ny p.w. `w. Antoniego, wymienionego w ust. 1, 

pkt 1, ustala się:  
1) zakaz:  

a) rozbudowy i nadbudowy ko`cioJa,  
b) umieszczania reklam na obiekcie,  

c) umieszczanie urządzeL telefonii komórkowej,  
2) nakaz ochrony zachowanej pierwotnej bryJy 

ko`cioJa z detalem architektonicznym i wyposa-

weniem wnętrza.  
3. Dla zabytków nieruchomych chronionych 

ustaleniami planu, wymienionych w ust. 1, pkt 2 

i 3, ustala się nakaz utrzymania i ochrony obiektu 

z zachowaniem jego cech stylowych: formy, skali 

i gabarytów, detali architektonicznych i wyposa-

wenia.  
4. Dla zabytków nieruchomych chronionych 

ustaleniami planu, wymienionych w ust. 1, pkt 4 

do 49 ustala się, z zastrzeweniem ust. 5 i ust. 6:  

1) zakaz nadbudowy,  

2) nakaz utrzymania i ochrony obiektu z zacho-

waniem jego cech stylowych: formy, skali i gabary-

tów, geometrii i pokrycia dachu, ”odziaJu architek-

tonicznego elewacji (rozmiar, ksztaJt i rozmieszcze-

nie otworów),  
3) dopuszcza się:  
a) wyburzenia ze względu na zdarzenia losowe 

lub zJy stan techniczny obiektu po uprzednio spo-

rządzonej dokumentacji konserwatorskiej,  

b) rozbudowę po uprzednim uzgodnieniu z Wo-

jewódzkim Konserwatorem źabytków,  
c) ”rzebudowę w celu podnoszenia standardu 

uwytkowego,  
d) odbudowę do stanu pierwotnego,  

e) wymianę pokrycia dachu na identyczne (typ 

i kolor),  

f) montaw okien dachowych,  

g) termorenowację z uwyciem koloru tynku 

zbliwonego do naturalnego za wyjątkiem obiektów 

wymienionych w ust. 1 pkt 10 i 17.  

5. Dla zabytków nieruchomych chronionych 

ustaleniami planu, wymienionych w ust. 1, pkt 4, 

7, 8, 9, 17, 21, 24, 26, 27, 35, 36, 43, 44, 48, 

i 49 ustala się:  

1) nakaz utrzymania i ochrony drewnianej sto-

larki okiennej,  

2) dopuszcza się wymianę stolarki tylko na 

identyczną.  
6. Dla zabytków nieruchomych chronionych 

ustaleniami planu, wymienionych w ust. 1, pkt 10  

i 17, ustala się nakaz utrzymania i ochrony detali 

architektonicznych.  

7. Dla wyznaczonej strefy ochrony historycz-

nego ukJadu ruralistycznego oznaczonej graficznie 

na rysunku planu, ustala się:  
1) nakaz zachowania ukJadu ulic i linii zabudowy,  

2) zakaz ”rzysJaniania dominanty ko`cioJa,  
3) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam  

i masztów reklamowych,  

4) zakaz lokalizacji stacji bazowych i masztów 

telefonii komórkowej,  
5) zakaz wprowadzania w ”rzestrzeL tego tere-

nu obiektów tymczasowych takich jak: blaszane 

pawilony handlowe, typowe kioski wolnostojące,  
6) elementy maJej architektury, w szczególno-

`ci: lampy o`wietleniowe, Jawki, sJu”y ogJosze-

niowe oraz inne elementy zagospodarowania te-

renu w przestrzeni ulicy muszą mieć ujednolicony 

charakter.  

8. Dla wyznaczonej strefy ochrony archeolo-

gicznej oznaczonej graficznie na rysunku planu, 

ustala się nakaz:  

1) przeprowadzania badaL wy”rzedzających ｦ 

w przypadku zamierzeL inwestycyjnych,  

2) zabezpieczenia nadzoru archeologicznego pra-

com ziemnym związanym z realizacją sieci infra-

struktury technicznej, budową dróg, fundamento-

waniem budynków.  
9. Dla obszaru caJego planu przy inwestycjach 

liniowych nalewy zabez”ieczyć nadzór archeolo-

giczny przy pracach ziemnych.  

 

RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych  

 

§ 26.1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 5U wskazuje się jako teren przestrzeni 

publicznej.  

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 okre`la 

się nastę”ujące wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania przestrzeni publicznej:  

1) zakazuje się:  

a) lokalizowania wolnostojących reklam wiel-

kogabarytowych,  

b) lokalizowania tymczasowych obiektów usJu-

gowo ｦ handlowych,  

2) nakaz dostosowania elementów maJej archi-

tektury, wiat przystankowych, sJu”ów ogJosze-

niowych, o`wietlenia i innych elementów wypo-

sawenia przestrzeni skalą i charakterem do funkcji 

terenu.  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 64 – 3912 – Poz. 851 

 

RozdziaJ 6 

Granice i sposób zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów  

 

§ 27.1. Dla obszaru chronionego krajobrazu 

ｭLasy Stobrawsko ｦ Turawskieｬ, o którym mowa 

w § 24 ust. 1, obejmującego caJy obszar opra-

cowania ustala się zakaz lokalizowania obiektów 

budowlanych w pasie szeroko`ci 100 m od linii 

brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wod-

nych, z wyjątkiem urządzeL wodnych oraz obiek-

tów sJuwących prowadzeniu racjonalnej gospodar-

ki rolnej, le`nej lub rybackiej,  

2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy:  

1) obszarów zwartej zabudowy wsi, gdzie do-

puszcza się uzu”eJnienie zabudowy mieszkanio-

wej i usJugowej,  
2) dziaJek siedliskowych ｦ w zakresie uzupeJ-

niania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne 

do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod wa-

runkiem nie przekraczania dotychczasowej linii 

zabudowy od brzegu,  

3) dziaJek przeznaczonych pod zabudowę wy-

znaczonych w miejscowych planach zagospoda-

rowania przestrzennego lub decyzjach lokalizacyj-

nych, obowiązujących w dniu wej`cia w wycie 

roz”orządzenia, o którym mowa w § 24.  

 

RozdziaJ 7 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podzia-

Ju nieruchomo`ci  
 

§ 28.1. PodziaJy terenów na dziaJki budowlane 

w ramach jednej wJasno`ci mogą być dokonywa-

ne w trybie indywidualnym przez wJa`cicieli  
z uwzględnieniem ”rze”isów z zakresu gospodarki 

nieruchomo`ciami oraz z zachowaniem ustaleL  

§ 6 ust. 2 pkt 4, ust. 9 pkt 4, § 8 ust. 2 pkt 3,  

§ 9 ust. 2 pkt 6.  

2. W przypadku, gdy istniejący ksztaJt i wiel-

ko`ć dziaJek wyklucza mowliwo`ć ”odziaJu na 

dziaJki budowlane wg ustaleL planu, nalewy prze-

”rowadzić scalenia i wtórny ”odziaJ w trybie 

”rze”isów odrębnych.  
3. Wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci gruntowej 

zabudowanej dokonywany w s”osób, który dzieli 

istniejące budynki dopuszczalny jest na zasadach 

okre`lonych w przepisach odrębnych.  
 

RozdziaJ 8 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy  

 

§ 29.1. Ustala się nakaz przestrzegania ograni-

czeL w zagospodarowaniu terenów ”oJowonych  

w strefach technicznych napowietrznych linii elek-

troenergetycznych `redniego na”ięcia (EN15KV) 

zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ”rze”isów 

odrębnych.  
2. Dla budynków lokalizowanych na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, za-

budowę zagrodową, usJug i rekreacji indywidualnej 

obowiązuje minimalna odlegJo`ć od granicy lasu 

okre`lona zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

3. Na terenach ”rzylegJych do powierzchnio-

wych wód ”Jynących oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami od 1WS do 29WS obowiązują naka-

zy i zakazy okre`lone w ustawie z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne.  

 

RozdziaJ 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu komunikacji  

 

§ 30.1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1KDZ1/2 i 2KDZ1/2 przeznacza się na 

drogi publiczne o funkcji ulic zbiorczych wraz  

z urządzeniami infrastruktury technicznej, co ozna-

cza, we przy ich modernizacji, przebudowie lub bu-

dowie obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) parametry techniczne i uwytkowe odpowia-

dające klasie ulicy zbiorczej,  

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających:  
a) dla istniejącego ciągu drogi wojewódzkiej 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ - 

12, 0 ｦ 20,0 m zgodnie z rysunkiem planu,  

b) dla istniejącego ciągu drogi powiatowej ozna-

czonej na rysunku planu symbolem 2KDZ 8,0 m - 

12,0 m zgodnie z rysunkiem planu,  

3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwóch pasach 

ruchu,  

4) w zakresie wy”osawenia w urządzenia ruchu 

pieszego i rowerowego - na obszarach zabudowy 

co najmniej jednostronnie chodnik dla pieszych, 

na obszarach niezainwestowanych dopuszcza się 

jednostronny ciąg pieszo - rowerowy,  

2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lami 1KDL1/2 i 2KDL przeznacza się na drogi 

publiczne o funkcji ulic lokalnych wraz z urządze-

niami infrastruktury technicznej co oznacza, we 

przy modernizacji lub przebudowie istniejących 

ulic obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) parametry techniczne i uwytkowe odpowia-

dające klasie ulicy lokalnej,  

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 

12,0 m,  

3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwóch pasach 

ruchu,  

4) co najmniej jednostronny chodnik dla pie-

szych.  

3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lami od 1KDD1/2 do 15KDD1/2 przeznacza się na 

drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych wraz  

z urządzeniami infrastruktury technicznej co ozna-

cza, we przy realizacji nowych i modernizacji lub 
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przebudowie istniejących ulic obowiązują nastę-
”ujące ustalenia:  

1) parametry techniczne i uwytkowe odpowia-

dające klasie ulicy dojazdowej,  

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8,0 ｦ 

10,0 m:  

3) jezdnia o dwóch pasach ruchu,  

4) jednostronny chodnik dla pieszych, dopusz-

cza się brak wyodrębnienia jezdni i chodników.  
4. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-

lem 1KDD1/1 przeznacza się na drogę ”ubliczną  

o funkcji ulicy dojazdowej wraz z urządzeniami 
infrastruktury technicznej o nastę”ujących usta-

leniach:  

1) parametry techniczne i uwytkowe odpowia-

dające klasie ulicy dojazdowej,  

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z granicami nieruchomo`ci,  
3) jezdnia o jednym pasie ruchu,  

4) dopuszcza się brak wyodrębnienia jezdni  

i chodnika.  

5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lami od 1KDW do 39KDW przeznacza się na drogi 

niepubliczne o funkcji ulic wewnętrznych.  
6. Dla dróg o których mowa w ust. 5 ustala 

się minimalną szeroko`ć w liniach rozgraniczają-
cych ｦ 5,0 m.  

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 1 KPR do 13KPR ustala się przezna-

czenie terenu na ciągi pieszo ｦ rowerowe, dojazdy 

do ”ól, dojazdy awaryjne i drogi ”owarowe.  
8. W przypadku braku mowliwo`ci uzyskania 

normatywnej szeroko`ci w liniach rozgraniczają-
cych terenu pod drogi ze względu na istniejące 

zainwestowanie dopuszcza się miejscowe zawę-
wenie terenu w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu.  

9. Dla terenów wymienionych w ust. 1 do 5  

i ust. 7 dopuszcza się lokalizację obiektów i pro-

wadzenie sieci infrastruktury technicznej zgodnie 

z warunkami okre`lonymi w ustawie z dnia  

21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  

 

RozdziaJ 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej  

 

§ 31. Ustala się nastę”ujące zasady ogólne:  
1) prowadzenie nowych sieci w obrębie linii 

rozgraniczających istniejących i planowanych 

dróg, ciągów pieszo ｦ rowerowych oraz zieleni,  

2) dopuszcza się korekty przebiegu istnieją-
cych sieci oraz lokalizację urządzeL infrastruktury 

technicznej w s”osób nieograniczający podsta-

wowego przeznaczenia terenu oraz uwzględniają-
cy wymogi ochrony przyrody i dziedzictwa kultu-

rowego,  

3) obowiązek stosowania urządzeL podczysz-

czających przy ujmowaniu wód opadowych  

z terenów ”arkingów i utwardzonych ”laców, 
za”ewniających osiągnięcie w wodach opado-

wych zawarto`ci zawiesin ogólnych i substancji 

ropopochodnych zgodnych z warto`ciami okre-

`lonymi w obowiązujących przepisach odrębnych.  
 

§ 32.1. Ustala się we pokrycie zapotrzebowania 

na wodę na cele bytowo ｦ komunalne oraz na po-

trzeby zabezpieczenia ”rzeciw”owarowego (urzą-
dzeL hydrantowych) dla obszaru planu realizowane 

będzie na bazie istniejących sieci wodociągowych, 
poprzez ich rozbudowę, stosownie do potrzeb.  

2. Dopuszcza się realizację ujęć wód podziem-

nych (studni), zgodnie z warunkami okre`lonymi 
w przepisach odrębnych.  

 

§ 33.1. Ustala się nastę”ujące zasady w za-

kresie odprowadzania `cieków sanitarnych:  

1) docelowe odprowadzenie `cieków sanitar-

nych poprzez miejski system kanalizacyjny do ist-

niejącej oczyszczalni `cieków "Antoniów", zlokali-

zowanej poza granicą planu, poprzez ”lanowaną 

kanalizację sanitarną,  
2) do czasu realizacji systemu, o którym mo-

wa w pkt 1 dopuszcza się:  
a) dla budynków unieszkodliwianie `cieków  

w obrębie wJasnej dziaJki za ”omocą szczelnych 

zbiorników bezod”Jywowych lub przydomowych 

oczyszczalni `cieków, z zastrzeweniem § 6 ust. 6 

i § 9 ust. 5; po zrealizowaniu kanalizacji sanitar-

nej nakaz ”odJączenia się do niej i likwidacji 

zbiornika na `cieki,  
b) ”rzebudowę i modernizację istniejącej oczysz-

czalni `cieków.  
2. Ustala się, we wody opadowe odprowadzane 

będą do lokalnych odbiorników zgodnie z ustawą  

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.  

3. W razie braku mowliwo`ci ”rzyJączenia do 

sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się od-

prowadzanie wód opadowych lub roztopowych 

na wJasny teren niezabudowany, do doJów 

chJonnych lub zbiorników retencyjnych przy speJ-
nieniu wymogów okre`lonych zgodnie z ustawą  

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.  

 

§ 34. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo z uwagi 

na brak zorganizowanego systemu cie”Jowniczego, 
ustala się stosowanie indywidualnych ekologicz-

nych nowoczesnych technologii, cechujących się 

niską emisją zanieczyszczeL w procesie spalania.  

 

§ 35. Ustala się, we dostawa gazu dla odbior-

ców zlokalizowanych w obszarze opracowania 

realizowana będzie z projektowanej sieci, po jej 

budowie stosownie do potrzeb.  
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§ 36. Ustala się nastę”ujące zasady zaopa-

trzenia w energię elektryczną:  
1) bez”o`rednią obsJugę odbiorców z istnieją-

cej sieci rozdzielczej niskiego na”ięcia, po nie-

zbędnej modernizacji oraz z sieci projektowanej,  

2) dopuszcza się ”rzebudowę i rozbudowę ist-

niejących stacji transformatorowych, a takwe lo-

kalizację nowych wraz z drogami dojazdowymi.  

 

§ 37. Ustala się nastę”ujące zasady w zakre-

sie telekomunikacji:  

1) rozwój telekomunikacji w oparciu o istnieją-
cą i nową sieć z dopuszczeniem obsJugi przez 

równych uprawnionych o”eratorów sieci,  

2) realizację sieci i obiektów telekomunikacyj-

nych w ilo`ci od”owiadającej potrzebom istnieją-
cego i planowanego zainwestowania.  

 

RozdziaJ 11 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i uwytkowania terenów  

 

§ 38.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 51R, ustala się tymczasowe 

zagospodarowanie w formie parkingu dla samo-

chodów osobowych i samochodów dostawczych 

o dopuszczalnej masie caJkowitej 3,5 t. oraz au-

tobusów.  
2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 ustala 

się termin tymczasowego zagospodarowania do 

koLca 2017 roku.  

3. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 ustala 

się nakaz:  

1) zastosowania odpowiednich `rodków i urzą-
dzeL ochrony wód i gleb przed zanieczyszczeniem,  

2) zabezpieczenia przed mowliwo`cią nie kon-

trolowanego przenikania zanieczyszczeL do wód 

powierzchniowych i podziemnych.  

4. Po zakoLczeniu okresu tymczasowego za-

gospodarowania teren o którym mowa w ust. 1 

nalewy zrekultywować w kierunku rolniczym.  

 

RozdziaJ 12 

Stawki procentowe dla nieruchomo`ci, dla któ-
rych warto`ć wzrasta w związku z uchwaleniem 

planu i na podstawie których ustala się opJatę  

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym  

 

§ 39. Dla wszystkich terenów w obszarze planu 

ustala się stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w wysoko`ci 30 % (sJownie: trzy-

dzie`ci).  

RozdziaJ 13 

Ustalenia koLcowe  

 

§ 40. UchwaJa podlega opublikowaniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego i na 

stronie internetowej miasta Ozimek.  

 

§ 41. Wykonanie UchwaJy powierza się Bur-

mistrzowi Ozimka.  

 

§ 42. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 
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źaJącznik nr 1 

do UchwaJy nr XLIV/420/10 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do UchwaJy nr XLIV/420/10 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst  

Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi 
zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy  

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

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, 

poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska  

w Ozimku rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nie 

uwzględnionych przez Burmistrza Miasta Ozimek  

w caJo`ci lub w czę`ci uwag do projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wsi Dylaki zawartych w dokumentacji prac plani-

stycznych ｦ ｭWykaz uwag wniesionych do wyJo-

wonego do publicznego wglądu projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Dylaki. 

 

§ 1. Nie uwzględnia się, nieuwzględnionej  
w caJo`ci przez Burmistrza Miasta, uwagi zgJo-

szonej pod Nr 1 dotyczącej przeznaczenia dziaJki 
Nr 39 na cele budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego.  

- Wg obowiązującego ｭStudium..ｬ dziaJka po-

Jowona jest na terenach uwytkowanych rolniczo, 

na których nie przewiduje się lokalizacji zabudo-

wy mieszkaniowej. Przyjęcie wnioskowanych 

przez wnoszącego uwagę zmian jest niezgodne  

z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozi-

mek, dlatego nieuwzględnienie uwagi jest uza-

sadnione.  

 

§ 2. Nie uwzględnia się, nieuwzględnionej  
w caJo`ci przez Burmistrza Miasta, uwagi zgJo-

szonej pod Nr 3 dotyczącej przeznaczenia dziaJki 
Nr 111 i 113 na cele budownictwa mieszkanio-

wego jednorodzinnego.  

- CaJa dziaJka Nr 113 i 80 % dziaJki Nr 111 

poJowone są poza granicą s”orządzanego planu. 

Wg obowiązującego ｭStudium..ｬ ”ozostaJa czę`ć 

dziaJki Nr 111 (w granicach planu miejscowego) 

”oJowona jest na terenach uwytkowanych rolniczo, 

na których nie przewiduje się lokalizacji zabudo-

wy mieszkaniowej. Przyjęcie wnioskowanych 

przez wnoszącego uwagę zmian jest niezgodne  

z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek, 

dlatego nieuwzględnienie uwagi jest uzasadnione.  

§ 3. Nie uwzględnia się, nieuwzględnionej  
w czę`ci przez Burmistrza Miasta uwagi zgJoszo-

nej pod Nr 2 dotyczącej przeznaczenia dziaJki  
Nr 25/4 na cele budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego oraz przeznaczenia dziaJek Nr 556/4 

i 557/6 na cele budowlane, parking i urządzenia 

towarzyszące.  
- Wg obowiązującego ｭStudium..ｬ dziaJki  

o których mowa w uwadze ”oJowone są na tere-

nach uwytkowanych rolniczo, na których nie 

przewiduje się lokalizacji zabudowy mieszkanio-

wej. Ponadto, dziaJka 556/4 i ”óJnocna czę`ć 

dziaJki 557/6 zlokalizowane są w 100 metrowej 

strefie od linii brzegu cieku wodnego (do”Jyw 

rzeki Libawy). Dla strefy tej zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/ 

16/2006 z dnia 8 maja 2006 r., w sprawie usta-

nowienia obszaru chronionego krajobrazu ｭLasy 

Stobrawsko ｦ Turawskieｬ obowiązuje zakaz loka-

lizowania obiektów budowlanych w pasie szero-

ko`ci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeL wod-

nych oraz obiektów sJuwących prowadzeniu ra-

cjonalnej gospodarki rolnej, le`nej lub rybackiej. 

Przyjęcie wnioskowanych przez wnoszącego 

uwagę zmian jest niezgodne z ustaleniami Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Ozimek oraz ”rzywoJa-

nego roz”orządzenia, dlatego nieuwzględnienie 

uwagi jest uzasadnione.  

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 

 

źaJącznik nr 3 

do UchwaJy nr XLIV/420/10 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie miejscowym inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich 

finansowania  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednoli-

ty tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591  

z ”óuniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmia-

nami), w oparciu o ｭPrognozę skutków finanso-

wych uchwalenia miejscowego planuｬ Rada Miej-

ska w Ozimku rozstrzyga o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
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1. W związku z uchwaleniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Dylaki miasto Ozimek poniesie wydatki na nastę-
”ujące inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej:  

a) realizację gminnych dróg publicznych (prze-

budowa),  

b) realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

2. tródJem finansowania inwestycji wymienio-

nych w ust. 1 będą:  
a) budwet miasta,  

b) fundusze pomocowe (pomocowe fundusze 

unijne, dotacje i ”owyczki z funduszy krajowych),  

c) `rodki wniesione do budwetu tytuJem renty 

planistycznej,  

d) partnerstwo publiczno ｦ prawne.  

3. Inwestycje będą realizowane sukcesywnie 

w miarę pozyskania do zasobów gminnych grun-

tów w pasach drogowych wyznaczonych w pla-

nie, dróg publicznych.  

4. Prognozowany okres realizacji inwestycji 

wymienionych w ust. 1 przyjmuje się na lata 

2011 - 2021, sukcesywnie w miarę pozyskiwania 

`rodków finansowych oraz w oparciu o aktualne 

potrzeby mieszkaLców okre`lane w budwetach 

rocznych.  

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 
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UCHWAIA NR XLIXł264ł2010 

 RADY MIEJSKIEJ W UJEtŚźIś 

 

 z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych i specjalnych dla uczniów zamieszkaJych  

na terenie gminy Ujazd - uczęszczających do szkóJ podstawowych i gimnazjum,  
dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Ujazd. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.:  

z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  

Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 

poz. 1806: z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 

poz. 1568: z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 

poz. 1203, Nr 167 poz. 1759: z 2005 r. Nr 172 

poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457: z 2006 r. Nr 17 

poz. 128 i Nr 181 poz. 1337: z 2007 r. Nr 48 

poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218:  

z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458: 

z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241,  

z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230), 

Rada Miejska w Ujeudzie uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1.1. Ustala się zasady udzielania sty”endiów 

naukowych i specjalnych dla uczniów zamieszka-

Jych na terenie Gminy Ujazd ｦ uczęszczających 

do szkóJ podstawowych i gimnazjum, ”oJowonych 

na terenie Gminy Ujazd, dla których organem 

”rowadzącym jest Gmina Ujazd. 

2. Celem sty”endiów naukowych i s”ecjalnych 
jest wspieranie zainteresowaL i talentów uczniów, 
motywowanie dzieci i mJodziewy szkolnej do ”odej-

mowania wysiJku na rzecz samorozwoju i szkoJy, 
”romowanie dziaJaL ”ros”oJecznych, wolontariatu.  

 

§ 2. _rodki finansowe przeznaczone na sty-

pendia naukowe i specjalne przewidziane są  

w budwecie Gminy Ujazd.  

 

§ 3.1. Stypendia naukowe i specjalne przyzna-

je Burmistrz Ujazdu, na wniosek komisji stypen-

dialnej, w skJad której wchodzą:  
ｰ radny będący czJonkiem wJa`ciwej do spraw 

o`wiaty komisji rady Miejskiej w Ujeudzie,  
ｰ przedstawiciel Gminnego źarządu O`wiaty  

w Ujeudzie,  
ｰ przedstawiciel dyrektorów szkóJ, dla których 

organem ”rowadzącym jest Gmina Ujazd.  

2. Burmistrz Ujazdu ”owoJuje komisję stypen-

dialną oraz ustala wzór zgJoszenia kandydata do 

stypendium.  

 

§ 4. Stypendia naukowe i specjalne przyznaje 

się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego za osią-
gnięcia po I semestrze (do koLca lutego) i po  

II semestrze (na zakoLczenie roku szkolnego).  

 

§ 5.1.  Kandydatów do sty”endiów zgJaszają 

nastę”ujące podmioty: 

1) szkoJa,  
2) fundacja, stowarzyszenie bądu organizacja, 

zrzeszające dzieci i mJodziew szkolną lub dziaJają-
ce na ich rzecz.  


