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UCHWAIA NR XXXV-246/10 

 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE 

 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba 

 

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

ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ), artŁ 3 ust. 1,  

art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

z ”óunŁ zmŁ) oraz uchwaJy Nr XLI-241/06 Rady 

Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 29 maja 

2006 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi Chudoba, mając na uwadze brak 
nieuwzględnionych uwag do ”rojektu ”lanu Rada 

Gminy w Lasowicach Wielkich uchwala: miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego 

wsi Chudoba  

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego obejmuje obszar wsi Chudoba z przy-

sióJkiem Sobisz ”oJowony w gminie Lasowice 

Wielkie, w granicach okre`lonych na rysunku 
planu stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJyŁ  
 

§ 2.1Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są:  
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone symbolem MN,  

2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone 

symbolem RM,  

3) teren zabudowy usJugowej o`wiaty, ozna-

czony symbolem UO,  

4) teren zabudowy usJugowej kultu religijnego 
oraz cmentarz, oznaczony symbolem UK/ZC,  

5) tereny zabudowy usJugowej uwyteczno`ci 
publicznej, oznaczone symbolem U,  

6) teren usJug s”ortu i rekreacji, oznaczony 

symbolem US,  

7) tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów, 
magazynów oraz zabudowy usJugowej, oznaczo-

ne symbolem PU,  

8) teren o`rodków urządzeL obsJugi gos”odar-

ki le`nej, oznaczony symbolem RLU,  
9) tereny rolne, oznaczone symbolem R,  

10) tereny Jąk, oznaczone symbolem źN,  
11) tereny lasów, oznaczone symbolem źL,  
12) tereny dolesieL, oznaczone symbolem źld,  

13) tereny wód ”owierzchniowych, oznaczone 
symbolem WS,  

14) teren ”arkingów, oznaczony symbolem KP,  
15) tereny dróg ”ublicznych klasy ulicy gJów-

nej, oznaczone symbolem KDG,  

16) teren drogi publicznej klasy ulicy zbiorczej, 

oznaczony symbolem KDZ,  

17) tereny dróg ”ublicznych klasy ulicy dojaz-

dowej, oznaczone symbolem KDD,  

18) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone 
symbolem KDW,  

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 zawar-

to w nastę”ujących rozdziaJach:  
1) RozdziaJ 1 - Ustalenia ogólne,  
2) RozdziaJ 2 - Zasady ochrony i ksztaJtowania 

Jadu ”rzestrzennego,  
3) RozdziaJ 3 - Przeznaczenie terenu oraz usta-

lenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu,  

4) RozdziaJ 4 - źasady ochrony `rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego,  

5) RozdziaJ 5 - Zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków,  
6) RozdziaJ 6 - Granice i sposoby zagospoda-

rowania terenów lub obiektów ”odlegających 

ochronie, ustalonych na ”odstawie odrębnych 
”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe 
narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz 
zagrowonych osuwaniem się mas ziemnychŁ 
Szczególne warunki zagos”odarowania terenu 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu,  

7) RozdziaJ 7 - Zasady i warunki scalania i po-

dziaJu nieruchomo`ci,  
8) RozdziaJ 8 - Zasady modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-

tury technicznej,  

9) RozdziaJ 9 - Stawki procentowe, na pod-

stawie, których ustala się o”Jatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

10) RozdziaJ 10 - Ustalenia koLcoweŁ  
 

§ 3. Na miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego wsi Chudoba skJadają się ustale-

nia zawarte w tre`ci niniejszej uchwaJy wraz  
z zaJącznikami:  

1Ł  źaJącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 

1:2000 stanowiący czę`ć graficzną ”lanu,  
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w którym obowiązują nastę”ujące oznaczenia 
graficzne:  

a) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zagos”odarowania,  
b) obowiązujące linie zabudowy,  
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

d) linie ”rojektowanego ”odziaJu na dziaJki bu-

dowlane,  

e) strefa ochrony konserwatorskiej,  

f) krzywe ”rzydrowne,  
g) obiekty wpisane do gminnej ewidencji za-

bytków,  
h) stanowisko archeologiczne,  

i) strefa przestrzeni publicznej,  

j) strefa ekspozycji widokowej,  

k) granice obszarów wymagających scaleL  
i ”odziaJów nieruchomo`ci,  

l) symbole identyfikujące ”rzeznaczenie terenuŁ  
2Ł źaJącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gmi-

ny w Lasowicach Wielkich o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

 

§ 4. Na rysunku planu na podstawie przepi-

sów odrębnych obowiązują:  
1Ł granica obszaru objętego ”lanem,  
2. strefa sanitarna od cmentarza,  

3Ł stanowisko ro`lin ”rawnie chronionych,  
4Ł tereny zamknięteŁ  
 

§ 5. PozostaJe oznaczenia, w tym tre`ć mapy 

zasadniczej, numer i granica dziaJki ewidencyjnej, 
sieci infrastruktury technicznej ze strefami, szlak 

rowerowy, szlak drewnianego budownictwa sa-

kralnego, szlak turystyczny im. J. Jeziorowskie-

go, punkt widokowy, maszt stacji bazowej tele-

fonii komórkowej mają charakter informacyjnyŁ  
 

§ 6.1. Ustalenia planu, o których mowa w § 2 

ust. 1. opracowano z uwzględnieniem ”rognozy 
oddziaJywania ”lanu na `rodowisko, zgodnie  
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym oraz opracowaniem ekofizjograficznym 

dla w/w terenu.  

2. Regulacje zawarte w niniejszym ”lanie są 
zgodne z ustaleniami ｭźmiany studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Lasowice Wielkieｬ ”rzyjętej 
UchwaJą Nr XXXIII-232/09 Rady Gminy w Laso-

wicach Wielkich z dnia 11 grudnia 2009 r.  

 

§ 7. Na terenach objętych ”lanem nie ustala 
się:  

1) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-

budowy i infrastruktury technicznej,  

2) granic obszarów wymagających ”rzeksztaJ-
ceL lub rekultywacji  

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i uwytkowania terenu, ”o-

niewaw nie zachodzą ”rzesJanki w tym zakresie.  

 

§ 8Ł1Ł Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć niniejszy 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go wsi Chudoba,  

2) obszarze - nalewy ”rzez to rozumieć caJy 
obszar objęty niniejszym ”lanem,  

3) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar 
wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu i oznaczony symbolem cyfrowo ｦ litero-

wym,  

4) przeznaczeniu podstawowym- nalewy ”rzez 
to rozumieć ”rzewawający s”osób zagos”odaro-

wania dziaJki budowlanej (stanowiący więcej niw 
55% powierzchni), w granicach terenu wyzna-

czonego liniami rozgraniczającymi,  
5) przeznaczeniu uzupeJniającym- nalewy ”rzez 

to rozumieć ustalony ”lanem (nie ”rzekraczający 
45% ”owierzchni) s”osób zagos”odarowania 
dziaJki budowlanej w granicach terenu wyznaczo-

nego liniami rozgraniczającymi, stanowiący uzu-

”eJnienie ”rzewawającego ”rzeznaczenia ”odsta-

wowego,  

6) wysoko`ci budynku - nalewy ”rzez to rozu-

mieć:  
a) wysoko`ć mierzoną od ”oziomu terenu ”rzy 

najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku lub jego 
czę`ci, znajdującym się na ”ierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku, do górnej ”owierzchni naj-

wywej ”oJowonego stro”u, Jącznie z grubo`cią 
izolacji cieplnej i warstwy ją osJaniającej bez 
uwzględnienia wyniesionych ”onad tę ”Jaszczy-

znę maszynowni duwigów i innych ”omieszczeL 
technicznych, bądu do najwywej ”oJowonego 
punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia 

budynku znajdującego się bez”o`rednio nad ”o-

mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,  

b) ilo`ć kondygnacji nadziemnych budynku,  
7) zabudowie usJugowej uwyteczno`ci publicz-

nej lub usJugach uwyteczno`ci publicznej - nalewy 
”rzez to rozumieć budynek ”rzeznaczony na ”o-

trzeby administracji publicznej, wymiaru sprawie-

dliwo`ci, kultury, kultu religijnego, o`wiaty, 
szkolnictwa wywszego, nauki, wychowania, o”ie-

ki zdrowotnej, s”oJecznej lub socjalnej, obsJugi 
bankowej, handlu, gastronomii, usJug, w tym 

usJug ”ocztowych lub telekomunikacyjnych, tury-

styki, s”ortu, obsJugi ”asawerów w transporcie 

kolejowym i drogowym, oraz inny budynek prze-

znaczony do wykonywania podobnych funkcji, za 

budynek uwyteczno`ci ”ublicznej uznaje się takwe 
budynek biurowy lub socjalny,  

8) dziaJce budowlanej - nalewy ”rzez to rozu-

mieć nieruchomo`ć gruntową lub dziaJkę gruntu 
(ewidencyjną), której wielko`ć, cechy geome-

tryczne, dostę” do drogi ”ublicznej oraz wy”osa-
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wenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
s”eJniają wymogi realizacji obiektów budowla-

nych wynikające z ustawy o gospodarce nieru-

chomo`ciami i dalszych ustaleL ”lanu,  
9) terenie biologicznie czynnym - nalewy ”rzez 

to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urzą-
dzoną w s”osób za”ewniający naturalną wegeta-

cję, a takwe 50% ”owierzchni tarasów i stropo-

dachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niw 
10 m2 oraz wodę ”owierzchniową na tym tere-

nie, wyrawony jako wskaunik % ”owierzchni tere-

nu biologicznie czynnego do ”owierzchni dziaJki 
budowlanej,  

10) reklamie wielkoformatowej- nalewy ”rzez 
to rozumieć wolnostojący no`nik reklamowy  
o powierzchni reklamowej ”rzekraczającej wymia-

ry 6 m2,  

11) maszcie antenowym ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć obiekt budowlany wolnostojący sJuwący 
do montawu anten i urządzeL radiowych,  

12) infrastrukturze technicznej - nalewy ”rzez to 
rozumieć ”odziemne, naziemne albo nadziemne 

”rzewody lub urządzenia sJuwące w szczególno`ci 
do zao”atrzenia w wodę, cie”Jo, energię elektrycz-

ną i ”aliwa gazowe, od”rowadzenia i oczyszczania 
`cieków, gromadzenia od”adów, takwe obsJugę 
telekomunikacyjną i radiokomunikacyjną oraz drogi 
dojazdowe za”ewniające bez”o`redni dostę” dzia-

Jek budowlanych do dróg ”ublicznych, a takwe inne 
”rzewody i urządzenia sJuwące zas”akajaniu ”o-

trzeb bytowych uwytkowników nieruchomo`ci,  
2Ł PozostaJe okre`lenia niniejszej uchwaJy zde-

finiowane są w obowiązujących przepisach usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym i ”rze”isach odrębnychŁ  
 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego  

§ 9.1Ł Śla obszaru objętego ”lanem ustala się 
zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-

nego, zgodnie z ustaleniami okre`lonymi w prze-

”isach niniejszego ”aragrafu res”ektujące ko-

nieczno`ć utrzymania i dbaJo`ci o krajobraz kultu-

rowy w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Stobrawsko ｦTurawskich.  

2Ł Ustala się na obszarze objętym ”lanem 
mowliwo`ć utrzymania, dokonywania, remontów, 
rozbudowy i ”rzebudowy lub rozbiórki istnieją-
cych obiektów oraz zmiany zagos”odarowania  
i uwytkowania terenów i obiektów zgodnie  
z obowiązującymi warunkami technicznymi  
i ”rze”isami odrębnymiŁ  

3. Jako zgodne z planem uznaje się:  
1) wyznaczenie dróg wewnętrznych, za”ew-

niających dojazd dla obsJugi terenów w obszarze 

objętym ”lanem, o szeroko`ci wynikającej z prze-

”isów odrębnych,  

2) wyznaczenie tras urządzeL liniowych oraz 
terenów urządzeL związanych z rozbudową sys-

temów infrastruktury technicznej stosownie do 
warunków wynikających ze szczegóJowych roz-

wiązaL technicznych, je`li nie będą uniemowliwiać 
realizacji przeznaczenia podstawowego planu,  

w tym w szczególno`ci ”rowadzenie tych tras  
w liniach rozgraniczających dróg i ulic.  

4Ł W obszarze objętym ”lanem, zakazuje się 
lokalizacji:  

1) usJug gromadzenia, skJadowania i przetwa-

rzania wszelkich od”adów,  
2) wolnostojących reklam wielkoformatowych 

oraz reklam na budynkach mieszkalnych,  

3) usJug handlu o powierzchni s”rzedawy więk-

szej niw wynikającej z obowiązujących ”rze”isów 
odrębnych,  

4) wolnostojących zes”oJów garawy i garawy 
blaszanych,  

5) obiektów tymczasowychŁ  
5Ł Ustala się zachowanie charakteru zabudo-

wy zagrodowej, w szczególno`ci ukJadu ulic, linii 
zabudowy, gabarytów budynków, geometrii da-

chów, usytuowania na dziaJce, linii ”odziaJu ”ar-

celacyjnego oraz stosowanie materiaJów budow-

lanych zgodnych z tradycją miejscaŁ  
6Ł Nowo wznoszone budynki nalewy sytuować 

zgodnie ze wskazaniami rysunku planu, ustalo-

nymi obowiązującą lub nie”rzekraczalną linię za-

budowy.  

7Ł Śo”uszcza się sytuowanie budynków  
w granicy dziaJki oraz w odlegJo`ciach 1,5 ｦ 3 m 

od granicy dziaJki w przypadku:  

1) gdy lokalizacja taka jest zgodna z przepisa-

mi odrębnymi, w tym w szczególno`ci higieniczno 

sanitarnymi, o bez”ieczeLstwie i higienie pracy,  

o ochronie ”rzeciw”owarowej oraz o drogach pu-

blicznych,  

2) styku z terenami objętymi zakazem zabu-

dowy, w tym terenami otwartymi i uwytkowanymi 
rolniczo, za zgodą wJa`ciciela tych terenów,  

3) jednoczesnej realizacji na ”rzylegających 
dziaJkach stykających się budynków o podobnej 

funkcji i gabarytach,  

4) zgodnie z za”isami RozdziaJu 3 niniejszej 

uchwaJy,  
8Ł Na dziaJkach stanowiących luki budowlane, 

dla których nie okre`lono linii zabudowy obowią-
zującej, nalewy ”rzyjąć linię zabudowy ”rzewawa-

jącą wzdJuw ”ierzei ulicy, ”rzy której usytuowane 
są ”rzedmiotowe luki budowlaneŁ  

9Ł Rozwiązania architektoniczne nowych bu-

dynków i istniejących budynków ”rzeksztaJca-

nych, nalewy realizować w dostosowaniu do cech 

lokalnego krajobrazu i warto`ciowych elementów 
wystę”ującej w okolicy architektury, dlatego tew 
ustala się:  

1) kom”ozycję fasady budynków nowych  
i ”rzeksztaJcanych, w tym budynków uzu”eJniają-
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cych ciągi zabudowy wolnostojącej i zwarte pie-

rzeje ulic, które muszą stanowić jedno`ć wizualną 
”od względem ksztaJtu, koloru i kompozycji,  

2) rodzaje materiaJów budowlanych stosowa-

nych na elewacjach:  

a) tradycyjne materiaJy wykoLczeniowe,  
w szczególno`ci: dachówka, cegJa, kamieL, 
drewno, Ju”ek, blacha miedziana,  

b) do”uszcza się stosowanie na elewacjach 
substytutów imitujących włw tradycyjne materia-

Jy wykoLczeniowe,  
c) zakazuje się stosowania materiaJów wykoL-

czeniowych typu blacha trapezowa, falista, siding 

za wyjątkiem budynków związanych z dziaJalno-

`cią ”rodukcyjną, magazynową, skJadową, rze-

mie`lniczą oraz budynków infrastruktury tech-

nicznej,  

3) kolorystykę elewacji, w tym tynków i po-

krycia dachowego:  

a) stosowanie tynków biaJych oraz o barwach 

z niskim stopniem nasycenia - ”iaskowego, bewu, 
szaro`ci, kremowego stosownie do kolorystyki 

obiektów sąsiednich,  
b) stosowanie dla ”okryć dachowych ceglastej 

czerwieni oraz brązu,  
4) do”uszcza się dla obiektów w”isanych do 

gminnej ewidencji zabytków stosowanie innej 
kolorystyki elewacji niw okre`lona w punkcie 3, 

jeweli wynika to z historycznych uwarunkowaL,  
5) do”uszcza się stosowanie na elewacjach 

materiaJów lub detali architektonicznych w kolo-

rach zastrzewonych jako identyfikacja firm,  
6) witryny lokali usJugowych na kondygna-

cjach przyziemnych:  

a) rytm otworów w lokalach usJugowych ”o-

winien nawiązywać do rytmu otworów okiennych 
w elewacji budynku,  

b) do”uszcza się stosowanie krat lub waluzji 
zabez”ieczających, markiz z zastrzeweniem, iw 
muszą stanowić jedno`ć wizualną ”od względem 
kolorystyki z fasadą budynku,  

7) ogrodzenia dziaJek:  
a) dostosowanie rozwiązaL materiaJowych  

i kolorystyki do cech architektury budynków,  
b) zakaz budowy murów granicznych od stro-

ny ulic o wysoko`ci ”rzekraczającej 1Ł5 m,  

c) zakaz uwywania ”rzęseJ z ”refabrykatów be-

tonowych, materiaJów sztucznych lub od”ado-

wych,  

8) zasady dotyczące umieszczania znaków in-

formacji wizualnej (gminnego systemu informacji 

wizualnej oraz informacji wizualnej w celach re-

klamowych):  

a) znaki informacji wizualnej muszą harmoni-

zować z charakterem miejsca lub obiektu (po-

”rzez starannie dobrany materiaJ, wJa`ciwe ”ro-

porcje i regularną formę)  
b) znaki informacji wizualnej w celach rekla-

mowych mogą być umieszczane w strefie fron-

towej budynków, na ”oziomie kondygnacji ”rze-

znaczonych ”od usJugi i dostosowane swymi 

wymiarami do gabarytów budynków,  
c) zakazuje się umieszczania znaków informa-

cji wizualnej bez”o`rednio na ”oJaci dachowej  
i kalenicy,  

d) zakazuje się umieszczania znaków informacji 
wizualnej w miejscach i w s”osób naruszający 
bez”ieczeLstwo ruchu samochodowego i pieszego,  

e) do”uszcza się umieszczanie znaków infor-

macji wizualnej na ogrodzeniu frontowym nieru-

chomo`ci z zastrzeweniem, iw nie mogą:  
- być wywsze niw ogrodzenie,  
- zajmować więcej niw 3 m² ”owierzchni fron-

towej ogrodzenia,  

9) uporządkowanie zieleni, zwJaszcza w strefie 

ekspozycji widokowej, dostosowanie jej do krajo-

brazowej kom”ozycji obszaru eliminując drzewa  
o ”okroju kolumnowym stanowiące konkurencję 
dla istniejących dominant wysoko`ciowychŁ  

10Ł Wyznacza się strefy ”rzestrzeni publicznej 

obejmujące strefę ”oJowoną wzdJuw drogi woje-

wódzkiej nr 494 oznaczonej symbolem KŚG1ł2 
na terenach 3U, UO, 29MN, KP oraz strefę obej-

mującą teren ”rojektowanych ogólnodostę”nych 
usJug s”ortu rekreacji US w ”óJnocnej czę`ci wsiŁ  

11. W obszarze stref przestrzeni publicznej 

ustala się zasadę koncentracji usJug ”ublicznych 
oraz innych usJug, obiektów i urządzeL rekreacji  
i wy”oczynku dla dorosJych i dzieci oraz sezono-

wych miejsc dla funkcji handlowej, w tym: odpu-

sty, kiermasze, targowiska itp. o zasadach i pa-

rametrach zagos”odarowania jak dla terenów  
o ustalonym przeznaczeniu.  

 

RozdziaJ 3 

Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące 
parametrów i wskauników ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu.  

§ 11. Przeznaczenie, zasady zagospodarowa-

nia, parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagos”odarowania terenów ustala się 
dla terenów wyodrębnionych liniami rozgranicza-

jącymi na rysunku ”lanu i oznaczonych symbola-

mi planu.  

 

§ 12.1Ł Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolami od 1MN do 37MN i ustala się ich ”rzezna-

czenie podstawowe jako tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej.  

2. Na terenie oznaczonym symbolem 37MN 

(Sobisz) do”uszcza się mowliwo`ć dokonywania, 
remontów, rozbudowy i ”rzebudowy istniejącej 
zabudowy oraz zmianę s”osobu uwytkowania 
zabudowy mieszkaniowej na funkcje związane  
z obsJugą turystyki, w tym Jowieckiej ”rzy za-

chowaniu zasady, we wszelkie inwestycje będą 
zmierzać do uzyskania zgodno`ci z ustaleniami 
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niniejszego planu oraz z obowiązującymi warun-

kami technicznymi i ”rze”isami odrębnymiŁ  
3. Na terenach oznaczonych symbolem MN 

utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową  
z mowliwo`cią dokonywania, remontów, rozbu-

dowy i ”rzebudowy oraz zmiany s”osobu uwyt-

kowania na funkcje mieszkaniowe, mieszkanio-

wo- usJugowe, agroturystyczne ”rzy zachowaniu 
zasady, we wszelkie inwestycje będą zmierzać do 
uzyskania zgodno`ci z ustaleniami niniejszego 

planu oraz z obowiązującymi warunkami tech-

nicznymi i ”rze”isami odrębnymiŁ  
4. Jako przeznaczenie uzu”eJniające dla tere-

nów wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się:  
1) gospodarstwa agroturystyczne,  

2) usJugi o charakterze lokalnym jako wbudo-

wane w budynki zabudowy mieszkaniowej  

3) usJugi realizowane jako obiekty wolnostojące,  
4) drobne usJugi rzemie`lnicze,  
5) szczelne zbiorniki do czasowego gromadze-

nia nieczysto`ci ”rzed rozbudową systemu kana-

lizacji,  

6) obiekty maJej architektury,  
7) obiekty i urządzenia s”ortowo-rekreacyjne, 

place zabaw itp.,  

8) zieleL izolacyjna oraz urządzenia sJuwące 
ochronie `rodowiska i zdrowia ludzi,  

9) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
10) drogi wewnętrzne  
11) miejsca postojowe i garawe,  
12) `ciewki roweroweŁ  
5. Śla terenów wymienionych w ust. 1 i 2 

ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenów:  
1) teren biologicznie czynny - min. 40%,  

2) ws”óJczynnik trwaJego zainwestowania te-

renu dziaJki nie ”owinien ”rzekraczać 60% dla 
zabudowy jednorodzinnej, wliczając w to po-

wierzchnię zabudowy, ”owierzchnie ”odjazdów, 
”laców it”Ł, ”okryte nie”rze”uszczalną na-

wierzchnią utwardzoną,  
3) ”owierzchnia nowo wydzielanych dziaJek 

budowlanych:  

a) minimalna wielko`ć dziaJek budowlanych 
dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej ｦ 

600 m2, a minimalna szeroko`ć dziaJki ｦ 18,0 m,  

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki dla zabudo-

wy jednorodzinnej bliuniaczej ｦ 300 m2, a mini-

malna szeroko`ć dziaJki ｦ 12,0 m,  

4) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej do 2 kondygnacji nadziemnych plus 

”oddasze uwytkowe,  
5) wysoko`ć budynków gos”odarczych, in-

wentarskich i garawy ｦ 1 kondygnacja nadziemna 

”lus ”oddasze uwytkowe,  
6) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe 

o ”ochyleniu ”oJaci dachowych od 25º do 50º  
z mowliwo`cią realizacji ”rzyczóJków i naczóJków,  

7) miejsca postojowe i garawowe do obsJugi 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nalewy 
za”ewnić w granicach realizacji inwestycji,  

w ilo`ci minŁ 2 miejsca ”ostojowe lub garawowe 
na 1dziaJkę budowlaną oraz w przypadku prowa-

dzenia dziaJalno`ci usJugowej dodatkowo min.  

3 miejsca postojowe na 100 m2 ”owŁ uwytkowej 
usJug lecz nie mniej niw 1Ł  

8) minimalna odlegJo`ć obiektów budowlanych 
od dróg ”ublicznych liczona od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni zgodnie z liniami zabudowy na ry-

sunku planu, a w miejscach gdzie ”lan nie okre`la 
ustalona na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ  

6Ł źasady obsJugi infrastrukturą techniczną  
i komunikacją ｦ wedJug ustaleL zawartych  
w § 32 ｦ 44.  

7. Na terenach oznaczonych symbolami: 15MN, 

19MN, 28MN nakaz ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków zgodnie z ustaleniami § 27.  

8. Na terenie oznaczonym symbolem 29MN 

utrzymuję się ”arametry i wskauniki ksztaJtowania 
istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz dla nowej zabudowy, w strefie sanitarnej 

cmentarza, zakaz realizacji nowych budynków 
mieszkalnych, zakJadów ”rodukujących artykuJy 
wywno`ci, zakJadów wywienia zbiorowego oraz 
zakJadów ”rzechowujących artykuJy wywno`ci  
i ujęć wody zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  

 

§ 13.1Ł Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolami od 1RM do 11RM i ustala się ich ”rzezna-

czenie podstawowe jako tereny zabudowy zagro-

dowej.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 

do”uszcza się realizację:  
1) budynków mieszkalnych,  
2) budynków i urządzeL sJuwących ”rowadze-

niu dziaJalno`ci rolniczej  

3) nieuciąwliwych zakJadów ”rzetwórstwa rol-

nego,  

4) gospodarstw agroturystycznych  

3Ł Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające dla tere-

nów wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się:  
1) usJugi realizowane jako obiekty wolnostojące  
2) usJugi o charakterze lokalnym jako wbudo-

wane w budynki zabudowy mieszkaniowej  

3) szczelne zbiorniki do czasowego gromadze-

nia nieczysto`ci ”rzed rozbudową systemu  
4) kanalizacji,  

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
6) drogi wewnętrzne  
7) miejsca postojowe i garawe,  
8) `ciewki rowerowe  
4. Na terenach oznaczonych symbolem RM 

do”uszcza się mowliwo`ć dokonywania, remon-

tów, rozbudowy i ”rzebudowy istniejącej zabu-

dowy oraz zmianę s”osobu uwytkowania zabudo-

wy zagrodowej na funkcje mieszkaniowe i nie-

uciąwliwe usJugowe ”rzy zachowaniu zasady, we 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 39 – 2099 – Poz. 531 
 
wszelkie inwestycje będą zmierzać do uzyskania 
zgodno`ci z ustaleniami niniejszego planu oraz  

z obowiązującymi warunkami technicznymi  
i ”rze”isami odrębnymiŁ  

5Ł Śla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy i zagos”odarowania terenów:  
1) teren biologicznie czynny - min. 30%,  

2) ws”óJczynnik trwaJego zainwestowania te-

renu dziaJki nie ”owinien ”rzekraczać 70% dla 
zabudowy zagrodowej, wliczając w to po-

wierzchnię zabudowy, ”owierzchnie ”odjazdów, 
”laców it”Ł, ”okryte nie”rze”uszczalną na-

wierzchnią utwardzoną,  
3) ”owierzchnia nowo wydzielanych dziaJek bu-

dowlanych dla zabudowy zagrodowej ｦ 1500 m2, 

a minimalna szeroko`ć dziaJki ｦ 25,0 m.  

4) wysoko`ć zabudowy zagrodowej do 2 kon-

dygnacji nadziemnych ”lus ”oddasze uwytkowe,  
5) wysoko`ć budynków gos”odarczych, in-

wentarskich i garawy ｦ 1 kondygnacja nadziemna 

”lus ”oddasze uwytkowe,  
6) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe 

o ”ochyleniu ”oJaci dachowych od 25º do 50º  
z mowliwo`cią realizacji ”rzyczóJków i naczóJków,  

7) miejsca ”ostojowe i garawowe do obsJugi za-

budowy zagrodowej nalewy za”ewnić w granicach 
realizacji inwestycji, w ilo`ci minŁ 2 miejsca ”osto-

jowe lub garawowe na 1dziaJkę budowlaną oraz  
w przypadku prowadzenia dziaJalno`ci usJugowej 
dodatkowo min. 3 miejsca postojowe na 100 m2 

”owŁ uwytkowej usJug lecz nie mniej niw 1Ł  
8) minimalna odlegJo`ć obiektów budowlanych 

od dróg ”ublicznych liczona od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni zgodnie z liniami zabudowy na ry-

sunku planu, a w miejscach gdzie ”lan nie okre`la 
ustalona na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ  

6Ł źasady obsJugi infrastrukturą techniczną  
i komunikacją ｦ wedJug ustaleL zawartych w § 32 
ｦ 44.  

7. Na terenach oznaczonych symbolami: 7RM, 

8RM, 9RM nakaz ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków zgodnie z ustaleniami § 27.  

 

§ 14.1Ł Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem UO i ustala się jego ”rzeznaczenie ”odsta-

wowe jako teren zabudowy usJugowej o`wiatyŁ  
2. ramach przeznaczenia podstawowego do-

”uszcza się realizację:  
1) boisk do gier  

2) ”laców i urządzeL do zabaw dla dzieci  
3Ł Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające dla terenu 

wymienionego w ust. 1 ustala się:  
1) usJugi handlu i gastronomii związane z po-

trzebami szkoJy,  
2) obiekty maJej architektury  
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

4) wewnętrzne ulice dojazdowe,  
5) miejsca postojowe,  

4. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala 

się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) teren biologicznie czynny ｦ min 30%,  

2) ws”óJczynnik trwaJego zainwestowania te-

renu dziaJki nie ”owinien ”rzekraczać 70% wli-
czając w to ”owierzchnię zabudowy, ”owierzch-

nie ”odjazdów, ”laców it”Ł, ”okryte nie”rze”usz-

czalną nawierzchnią utwardzoną,  
3) wysoko`ć zabudowy ｦ dwie kondygnacje 

nadziemne ”lus ”oddasze uwytkowe,  
4) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe 

o ”ochyleniu ”oJaci dachowych od 25º do 50º  
z mowliwo`cią realizacji ”rzyczóJków i naczóJków,  

5) miejsca postojowe i garawowe do obsJugi 
zabudowy usJugowej o`wiaty nalewy za”ewnić  
w granicach realizacji inwestycji, w ilo`ci minŁ  
3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej lokalu usJugowego,  
6) minimalna odlegJo`ć obiektów budowlanych 

od dróg ”ublicznych liczona od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni ustalona na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnychŁ  

5Ł źasady obsJugi infrastrukturą techniczną  
i komunikacją ｦ wedJug ustaleL zawartych w § 32 
ｦ 44.  

6. Na terenie UO nakaz ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków zgodnie z ustaleniami § 27.  

7Ł Śo”uszcza się mowliwo`ć dokonywania, 
remontów, rozbudowy i ”rzebudowy istniejącej 
zabudowy oraz zmianę s”osobu uwytkowania 
zabudowy usJugowej o`wiaty na funkcje miesz-

kaniowe i nieuciąwliwe usJugowe ”rzy zachowaniu 
zasady, we wszelkie inwestycje będą zmierzać do 
uzyskania zgodno`ci z ustaleniami niniejszego 

planu oraz z obowiązującymi warunkami tech-

nicznymi i ”rze”isami odrębnymiŁ  
 

§ 15.1Ł Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem UK/ZC i ustala się jego ”rzeznaczenie ”od-

stawowe jako teren zabudowy usJugowej kultu 
religijnego oraz cmentarz.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 

do”uszcza się realizację:  
1) dom przedpogrzebowy,  

2) kostnica,  

3) kaplica  

4) obiekt administracyjno-usJugowy i gospo-

darczy  

3. Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające dla terenu 
wymienionego w ust. 1 ustala się  

1) obiekty maJej architektury i `ciewki ”iesze  
2) miejsca postojowe i garawe  
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  
4. Dla terenu wymienionego w ust. 1 utrzymu-

ję się istniejące ”arametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy i zagospodarowania terenu  

z zakazem w strefie sanitarnej cmentarza, realiza-

cji nowych budynków mieszkalnych, zakJadów 
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”rodukujących artykuJy wywno`ci, zakJadów wy-

wienia zbiorowego oraz zakJadów ”rzechowują-
cych artykuJy wywno`ci i ujęć wody zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymiŁ  

5Ł źasady obsJugi infrastrukturą techniczną  
i komunikacją ｦ wedJug ustaleL zawartych w § 32 
ｦ 44.  

 

§ 16.1Ł Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolami 1U, 2U, 3U, 4U i ustala się ich przezna-

czenie ”odstawowe jako tereny zabudowy usJu-

gowej.  

2. ramach przeznaczenia podstawowego 

utrzymuje się:  
1) remizę OSP,  
2) usJugi handlu i gastronomii  

3Ł Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające dla tere-

nów wymienionych w ust. 1 ustala się:  
1) miejsca postojowe i garawe,  
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
3) obiekty maJej architektury  
4Ł Śla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy i zagos”odarowania terenów:  
1) teren biologicznie czynny - min. 30%,  

2) ws”óJczynnik trwaJego zainwestowania te-

renu dziaJki nie ”owinien ”rzekraczać 70% wli-
czając w to ”owierzchnię zabudowy, ”owierzch-

nie ”odjazdów, ”laców it”Ł, ”okryte nie”rze”usz-

czalną nawierzchnią utwardzoną  
3) wysoko`ć zabudowy, nie więcej niw 12,0 m 

lub wynikająca z funkcji technologicznej  

4) minimalna odlegJo`ć obiektów budowlanych 
od dróg ”ublicznych liczona od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni ustalona na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych,  

5) miejsca ”ostojowe do obsJugi obiektów  
i budynków uwyteczno`ci ”ublicznej w ilo`ci  
3 miejsca ”ostojowe na 10 uwytkowników obiek-

tów usJugowych na dziaJce, na której te obiekty  
i budynki będą zlokalizowaneŁ  

5. Na terenach oznaczonych symbolem U 

utrzymuje się istniejąca zabudowę mieszkaniową 
oraz do”uszcza się mowliwo`ć dokonywania, re-

montów, rozbudowy i ”rzebudowy istniejącej 
zabudowy oraz zmianę s”osobu uwytkowania 
zabudowy na inne nieuciąwliwe funkcje usJugowe 
”rzy zachowaniu zasady, we wszelkie inwestycje 
będą zmierzać do uzyskania zgodno`ci z ustale-

niami niniejszego planu oraz z obowiązującymi 
warunkami technicznymi i ”rze”isami odrębnymiŁ  

6. Partery (”rzyziemia) budynków i obiektów 
zabudowy usJugowej ”owiązane ”rzestrzennie  
z maJą architekturą i zielenią towarzyszącą  
w s”osób za”ewniający dostę”no`ć osobom nie-

”eJnos”rawnymŁ  
7Ł źasady obsJugi infrastrukturą techniczną  

i komunikacją ｦ wedJug ustaleL zawartych w § 32 
- 44.  

§ 17.1Ł Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem US i ustala się jego ”rzeznaczenie ”odsta-

wowe jako teren usJug s”ortu i rekreacji.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 

do”uszcza się realizację:  
1) budynków socjalno-sanitarnych,  

2) motelu z czę`cią gastronomiczną  
3Ł Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające dla terenu 

wymienionego w ust. 1 ustala się:  
1) obiekty maJej architektury,  
2) miejsca postojowe w granicach wJasno`ci 

nieruchomo`ci,  
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  
4. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala 

się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) teren biologicznie czynny - min. 50%  

2) ws”óJczynnik trwaJego zainwestowania te-

renu dziaJki nie ”owinien ”rzekraczać 50% wli-
czając w to ”owierzchnię zabudowy, ”owierzch-

nie ”odjazdów, ”laców it”Ł, ”okryte nie”rze”usz-

czalną nawierzchnią utwardzoną  
3) wysoko`ć zabudowy, nie więcej niw jedna 

kondygnacja,  

4) dachy symetryczne dwu - lub wielospado-

we o ”ochyleniu ”oJaci dachowych od 25º do 50º 
z mowliwo`cią realizacji ”rzyczóJków i naczóJków,  

5) minimalna odlegJo`ć obiektów budowlanych 
od dróg ”ublicznych liczona od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni ustalona na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych,  

6) miejsca ”ostojowe do obsJugi obiektów  
i budynków usJug s”ortu i rekreacji w ilo`ci  
3 miejsca ”ostojowe na 10 uwytkowników obiek-

tów usJugowych na dziaJce, na której te obiekty  
i budynki będą zlokalizowaneŁ  

5. Budynki i obiekty usJug s”ortu i rekreacji 

”owiązane ”rzestrzennie z maJą architekturą  
i zielenią towarzyszącą w s”osób za”ewniający 
dostę”no`ć osobom nie”eJnos”rawnymŁ  

6Ł źasady obsJugi infrastrukturą techniczną  
i komunikacją ｦ wedJug ustaleL zawartych w § 32 
- 44  

 

§ 18.1Ł Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolami 1PU, 2PU, 3PU i ustala się ich ”rzezna-

czenie ”odstawowe jako tereny obiektów ”ro-

dukcyjnych, skJadów, magazynów oraz zabudo-

wy usJugowej  
2Ł Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające dla tere-

nów wymienionych w ust. 1 ustala się  
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  
2) drogi wewnętrzne dla obsJugi terenu  
3) miejsca postojowe w granicach wJasno`ci 

nieruchomo`ci  
3Ł Śla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy i zagos”odarowania terenów:  
1) teren biologicznie czynny - min. 30%  
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2) ws”óJczynnik trwaJego zainwestowania te-

renu dziaJki nie ”owinien ”rzekraczać 70% wli-
czając w to powierzchnię zabudowy, ”owierzch-

nie ”odjazdów, ”laców it”Ł, ”okryte nawierzchnią 
utwardzoną,  

3) wysoko`ć zabudowy wynikająca z funkcji 

technologicznej,  

4) miejsca ”ostojowe do obsJugi obiektów ”ro-

dukcyjnych, skJadów, magazynów oraz zabudowy 
usJugowej w ilo`ci 3 miejsca postojowe na  

100 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug lub ”rodukcji  
5) linia nowej zabudowy do ustalenia w pro-

jekcie zagospodarowania terenu z zachowaniem 

minimalnej odlegJo`ci od krawędzi jezdni zgodnie 
z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi,  

4Ł źasady obsJugi infrastrukturą techniczną  
i komunikacją ｦ wedJug ustaleL zawartych w § 32 
ｦ 44.  

5. Na terenach oznaczonych symbolem PU za-

kazuje się ”rzekroczenia standardów jako`ci `ro-

dowiska ”rzez ”rowadzoną dziaJalno`ć ”roduk-

cyjno-usJugową ”oza terenem, do którego ”ro-

wadzący ma tytuJ ”rawnyŁ  
 

§ 19.1Ł Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem RLU i ustala się jego ”rzeznaczenie ”odsta-

wowe jako teren o`rodka urządzeL obsJugi go-

s”odarki le`nejŁ  
2Ł Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające dla terenu 

wymienionego w ust. 1 ustala się  
1) zabudowa mieszkaniowa dla obsJugi ”rze-

znaczenia podstawowego,  

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  
3) miejsca postojowe w granicach wJasno`ci 

nieruchomo`ci  
3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala 

się nastę”ujące parametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) teren biologicznie czynny - min. 40%,  

2) ws”óJczynnik trwaJego zainwestowania te-

renu dziaJki nie ”owinien ”rzekraczać 60% wli-
czając w to ”owierzchnię zabudowy, ”owierzch-

nie podjazdów, ”laców it”Ł, ”okryte nie”rze”usz-

czalną nawierzchnią utwardzoną,  
3) wysoko`ć zabudowy, nie więcej niw 12,0 m  

4) minimalna odlegJo`ć obiektów budowlanych 
od dróg ”ublicznych liczona od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni ustalona na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych.  

4Ł źasady obsJugi infrastrukturą techniczną  
i komunikacją ｦ wedJug ustaleL zawartych w § 32 
ｦ 44  

 

§ 20.1Ł Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolami od 1R do 11R i ustala się ich ”rzeznacze-

nie podstawowe jako tereny rolne.  

2. Jako przeznaczenie uzupeJniające dla tere-

nów wymienionych w ust. 1 ustala się:  

1) ”Jyty do skJadowania obornika i zbiorników 
na gnojowicę w ”rzy”adku gdy s”eJnienie wyma-

ganych ”rze”isami odrębnymi minŁ odlegJo`ci od 
”oszczególnych obiektów i urządzeL budowla-

nych uniemowliwia ich realizację na terenach 
oznaczonych symbolem RM  

2) silosy rolnicze  

3) stawy rybne  

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
5) `ciewki ”iesze i rowerowe  

6) remont i rozbudowę istniejącego systemu 
rowów melioracyjnych  

7) dojazdy do terenów rolniczych  
3. Na terenach wymienionych w ust. 1 zaka-

zuje się realizacji wszelkiej zabudowy za wyjąt-

kiem wymienionej w ust. 2.  

4. Na terenach wymienionych w ust. 1 zaka-

zuje się niszczenia i likwidacji istniejących obsza-

rów zieleni wysokiej oraz zadrzewieL i zakrzewieL 
`ród”olnychŁ  

 

§ 21.1Ł Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolami od 1ZN do 20ZN i ustala się ich ”rzezna-

czenie ”odstawowe jako tereny JąkŁ  
2Ł Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające dla tere-

nów wymienionych w ust. 1 ustala się:  
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  
2) budowle, urządzenia i instalacje sJuwące od-

prowadzaniu wody z obszarów ”odto”ieL  
3) zieleL izolacyjna, w formie zadrzewieL i za-

krzewieL `ród”olnych  
4) `ciewki ”iesze i rowerowe  

3Ł źakazuje się realizacji sieci i urządzeL infra-

struktury technicznej, na terenie oznaczonym 

symbolem 3ZN, w rejonie zlokalizowanego czyn-

nego stanowiska archeologicznego wpisanego do 

rejestru zabytków ”od nr A-518/79.  

 

§ 22.1Ł Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolami od 1ZL do 6ZL i ustala się ich ”rzeznacze-

nie ”odstawowe jako tereny lasów, w tym le`na 
”rzestrzeL ”rodukcyjnaŁ  

2. Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające dla tere-

nów wymienionych w ust. 1 ustala się  
1) `ciewki ”iesze i rowerowe  

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  

3Ł Śla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się nastę”ujące zasady zagos”odarowania  
1) ksztaJtowanie struktury gatunkowej i prze-

strzennej lasu zgodnie z warunkami siedliskowy-

mi, w kierunku ”owiększania równorodno`ci bio-

logicznej i zwiększania od”orno`ci lasu na czynni-

ki destrukcyjne,  

2) stosowanie indywidualnych s”osobów za-

gospodarowania i ochrony ”oszczególnych drze-

wostanów,  
3) zakazuje się innego zagos”odarowania niw 

wymieniono w ”rzeznaczeniu terenów  
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4) zakazuje się realizacji obiektów kubaturo-

wych oraz obiektów nie związanych z gos”odarką 
le`nąŁ  

 

§ 23.1Ł Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolami od 1ZLd do 6ZLd i ustala się ich ”rzezna-

czenie ”odstawowe jako tereny zalesieLŁ  
2Ł Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające dla tere-

nów wymienionych w ust. 1 ustala się  
1) `ciewki ”iesze i rowerowe,  

2) elementy maJej architektury, w tym sJuwące 
rekreacji  

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
dla obsJugi terenu  

4) drogi wewnętrzne oraz miejsca ”ostojowe  
5) budowle i urządzenia hydrotechniczne za-

bez”ieczające teren ”rzed ”odto”ieniami  
3. Śla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się nastę”ujące zasady zagos”odarowania  
1) zakaz realizacji obiektów nie związanych  

z przeznaczeniem podstawowym i uzu”eJniającym  
2) zalesienie terenu gatunkami rodzimymi do-

stosowanymi do warunków siedliskowych  
3) mowliwo`ć zmiany trasy lub rozbiórki istnie-

jących sieci i urządzeL infrastruktury technicznej  
 

§ 24.1Ł Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolami od 1WS do 6WS i ustala się ich ”rzezna-

czenie podstawowe jako tereny wód ”owierzch-

niowych ”Jynących z funkcją uzu”eJniającą - re-

kreacja i wędkarstwoŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w ust. 1 do-

”uszcza się budowę urządzeL i instalacji sJuwą-
cych zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu oraz 

”owierzchniowemu ujmowaniu wód do celów 
gospodarczych.  

3Ł Śla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się  
1) ochronę obudowy biologicznej rzeki i cie-

ków,  
2) zakaz zabudowy, za wyjątkiem zagos”oda-

rowania dopuszczalnego  

3) ograniczenie wycinki istniejących drzewo-

stanów wzdJuw cieków powierzchniowych i ro-

wów melioracyjnych wyJącznie do celów ”rzeciw 
powodziowych oraz w ”rzy”adku zagrowenia dla 
ludzi i ich mienia,  

4) zakaz grodzenia nieruchomo`ci w odlegJo`ci 
1,5 m od krawędzi cieków,  

5) wyznacza się ”asy ochronne wzdJuw rzeki  
i cieków o szeroko`ci minŁ 5,0 m od brzegów 
cieków w celu umowliwienia administratorowi 
”rowadzenia robót remontowych i konserwacyj-

nych w korytach rzek i ”otoków, a takwe dla 
ochrony otuliny biologicznej ciekówŁ  

 

§ 25.1Ł Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem KP i ustala się jego ”rzeznaczenie ”odstawo-

we jako teren ”arkingu dla samochodów osobo-

wych, dostawczych i autobusów ”rzeznaczonych 
dla obsJugi terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, zabudowy 

usJugowej, zabudowy usJugowej kultu religijnego 

oraz cmentarza.  

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopusz-

cza się sezonowe miejsce dla funkcji handlowej, 
w tym: odpusty, kiermasze, targowiska itp.  

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego  

§ 26.1. Dla obszaru objętego ”lanem ustala 
się zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego res”ektujące konieczno`ć 
utrzymania i dbaJo`ci o ”owiązania ”rzyrodnicze 
w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu La-

sów Stobrawsko - Turawskich.  

2. W zakresie lokalizacji ”rzedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko w ro-

zumieniu ”rze”isów ”rawa ochrony `rodowiska:  
1) do”uszcza się lokalizację inwestycji wska-

zanych w ”rze”isach ochrony `rodowiska, obo-

wiązujących w tym zakresie, jako ”rzedsięwzięć 
mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, dla których s”orządzenie ra”ortu 
mowe być wymagane, ”od warunkiem, iw s”eJnio-

ne będą do”uszczalne normy okre`lające standar-

dy jako`ci `rodowiska;  
2) do”uszcza się modernizację, ”rzebudowę 

istniejących obiektów wskazanych w przepisach 

ochrony `rodowiska, obowiązujących w tym za-

kresie, jako ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko jeweli ”la-

nowane ”rzedsięwzięcie s”owoduje ograniczenie 
dotychczasowych, negatywnych oddziaJywaL na 
`rodowisko lub zdrowie ludzi.  

3Ł źakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeL, 
których uciąwliwo`ć ”rzekracza granice ”osiadanej 
nieruchomo`ci oraz ”rzekracza normy okre`lane 
jako znacząco oddziaJujące na zdrowie ludzi  
i `rodowiskoŁ  

4. Uciąwliwo`ć wszelkich usJug musi zamknąć 
się w granicach wJasno`ci nieruchomo`ci  

5Ł W ”rzy”adku odkrycia ko”alnianych szcząt-

ków ro`lin lub zwierząt nalewy ”owiadomić o tym 

wojewodę, zgodnie z odrębnymi ”rze”isamiŁ  
6. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-

czyszczeniem:  

1) nakazuje się s”eJnienie warunków w zakre-

sie emisji zanieczyszczeL do ”owietrza, w tym 

hermetyzację ”rocesów technologicznych, ogra-

niczających emisję zanieczyszczeL  
2) nakaz stosowania indywidualnych proeko-

logicznych systemów cie”lnych o”artych o spala-

nie paliw o s”rawno`ci energetycznej minŁ 80%,  
7Ł W zakresie ochrony ”rzed haJasem komuni-

kacyjnym i ”rzemysJowym zakazuje się lokalizacji 
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obiektów budowlanych i urządzeL ”rzekraczają-
cych wymogi w zakresie dopuszczalnych warto-

`ci ”oziomu duwięku, w szczególno`ci w stosun-

ku do istniejącej i projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej i usJugowejŁ  
8. W zakresie ochrony powierzchni ziemi  

i `rodowiska ”rzed od”adami:  
1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami 

zgodnie z zasadami ”rzyjętymi w gminie  

2) nakaz wy”osawenia nieruchomo`ci w urzą-
dzenia do gromadzenia od”adów komunalnych  
z uwzględnieniem ich segregacji  

3) s”osób czasowego ”rzechowywania od”a-

dów winien zabez”ieczyć je ”rzed infiltracją wód 
opadowych,  

4) zakazuje się skJadowania mas ziemnych, 
gruzu i innych od”adów w obrębie terenów nara-

wonych na ”odto”ieniaŁ  
9. W zakresie ochrony wód ”rzed zanieczysz-

czeniem  

1) obowiązek stosowania na terenach ”arkin-

gów, ”laców oraz garawy, o ”owierzchni ”owywej 
0,1 ha szczelnych nawierzchni i urządzeL do od-

prowadzania wód o”adowych, wy”osawonych  
w se”aratory związków ro”o”ochodnych, ”oJą-
czonych z osadnikami, zgodnie z przepisami od-

rębnymi,  
2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków do gruntu oraz stosowania rozwiązaL 
technicznych w zakresie gospodarki wodno ｦ 

`ciekowej, które mogJyby ”owodować dostawa-

nie się nieoczyszczonych `cieków do gruntu,  
3) zakaz stosowania indywidualnych przydo-

mowych oczyszczalni `cieków ”olegających na 
rozsączaniuŁ Śo czasu wybudowania kanalizacji, 
nieczysto`ci ”owinny być gromadzone w szczel-

nych, okresowo o”równianych zbiornikach ”rzy-

domowych.  

10Ł zakresie ochrony terenów zieleni i warto-

`ci krajobrazowych:  
1) nakazuje się na Obszarze Chronionego Kra-

jobrazu Lasów Stobrawsko - Turawskich ochronę 
lokalnych warto`ci krajobrazu oraz zieleni poprzez 

zachowanie i utrzymanie, w szczególno`ci:  
a) stanowiska ro`lin ”rawnie chronionych  
b) naturalnego uksztaJtowania terenu  
c) doliny rzeki Budkowiczanki  

d) sku”isk zadrzewieL i zakrzywieL  
e) istniejących sz”alerów drzew o walorach 

kompozycyjnych  

f) zieleni cmentarnej  

2) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszcze-

niem wycinki w sytuacji konieczno`ci w”rowa-

dzenia niezbędnych rozwiązaL z zakresu przed-

sięwzięć liniowych od”owiednio: infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej, oraz ”orządkowania 

struktury osadniczej, w”rowadzając w kawdym 
”rzy”adku obowiązek kom”ensacji ”rzyrodniczej, 
o której mowa w ”rze”isach ochrony `rodowiska,  

3) ksztaJtowanie nowej zieleni w s”osób nie 
kolidujący z zabudową - w”rowadzanie nasadzeL 
zgodnie z siedliskiem przy uwzględnieniu docelo-

wej wysoko`ci i rozJowysto`ci drzew oraz strefy 
ekspozycji widokowej,  

4) realizacja nasadzeL w skJadzie gatunkowym 
zgodnym z warunkami siedliskowymi i zbliwonymi 
do tzwŁ ro`linno`ci ”otencjonalnej tego terenu 
(rodzimej).  

11. Przyporządkowanie terenów wyznaczo-

nych w ”lanie do kategorii uwytkowania okre`lo-

nych w ”rze”isach odrębnych w celu ochrony 

”rzed haJasem:  
1) dla terenów ”odlegających ochronie aku-

stycznej oznaczonych symbolem MN, dopusz-

czalny ”oziom haJasu ustala się jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) Śla terenów ”odlegających ochronie aku-

stycznej oznaczonych symbolem RM, dopusz-

czalny ”oziom haJasu ustala się jak dla terenów 
zabudowy zagrodowej  

12Ł Na obszarze objętym ”lanem nalewy sto-

sować się do ”rze”isów odrębnych w sprawie 

okre`lania ochrony ”owietrza,  
13Ł W ”rzy”adku realizacji nowych budynków 

lub rozbudowy istniejących ustala się konieczno`ć 
zmiany warunków funkcjonowania infrastruktury 
radiokomunikacyjnej w s”osób ograniczający od-

dziaJywanie na ludzi, zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymi.  

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków  

§ 27.1Ł Wyznacza się strefę ochrony konser-

watorskiej okre`loną na rysunku ”lanu obejmują-
cą: ko`cióJ murowany ”ŁwŁ Naj`więtszego Serca 
Pana Jezusa z 1907 rŁ, kostnicę murowaną  
z 1907 rŁ, ”lebanię murowaną z ”oczŁ XX wŁ, ”le-

baLskie zabudowania gos”odarcze z ”oczŁ XX wŁ, 
ka”liczkę murowano-drewnianą z pocz. XX w., 

cmentarz, w granicach okre`lonych ”rzez dziaJki 
nr 8/1 i 8/2 i ”ostuluje się o dokonanie wpisu do 

rejestru zabytkówŁ  
2Ł W obrębie strefy ochrony konserwatorskiej 

obiektów wymienionych w pkt. 1 nakazuje się:  
1) zachowanie i ochronę obiektów, w tym: 

wysoko`ci zabudowy, usytuowania gJównych 
wej`ć do budynków, wielko`ci otworów okien-

nych i drzwiowych, ”odziaJu i formy stolarki 

okiennej i drzwiowej, rysunku, materiaJu i wystro-

ju elewacji, geometrii dachu, rodzaju pokrycia 

dachu (oryginalnego, historycznego w tym da-

chówki ceramicznej), detalu architektonicznego,  
2) utrzymanie i stosowanie oryginalnych mate-

riaJów wykoLczeniowych, historycznej kolorystyki 
oraz utrzymanie i ”ielęgnację zieleni o charakterze 

parkowym  
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3) obowiązuje utrzymanie ”odstawowych ele-

mentów roz”lanowania i kompozycji cmentarza.  

3Ł Ustala się ochronę nastę”ujących obiektów 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków za-

znaczonych na rysunku planu:  

1) ｦ szkoJa ”rzy nr 142  
2) szkoJa ”rzy nr 141  
3) dom przy nr 19  

4) dom przy nr 30  

5) dom przy nr 40  

6) dom przy nr 140  

7) dom przy nr 143  

8) dom w zagrodzie przy nr 151  

9) zabudowania inwentarskie w zagrodzie przy 

nr 151  

10) stodoJa w zagrodzie przy nr 151  

11) dom przy nr 160a  

12) kapliczka  

4Ł W obrębie obiektów w”isanych do gminnej 
ewidencji zabytków objętych ochroną nakazuje 
się  

1) zachowanie i ochronę obiektów, w tym: 

wysoko`ci zabudowy, usytuowania gJównych 
wej`ć do budynków, wielko`ci otworów okien-

nych i drzwiowych, ”odziaJu i formy stolarki 

okiennej i drzwiowej, rysunku, materiaJu i wystro-

ju elewacji, (m.in. ceglanego), geometrii dachu, 

rodzaju pokrycia dachu (oryginalnego, historycz-

nego w tym dachówki ceramicznej), detalu archi-

tektonicznego,  

2) utrzymanie i stosowanie oryginalnych mate-

riaJów wykoLczeniowych, historycznej kolorystyki 
oraz zachowanie zieleni przydomowej,  

5Ł obrębie obiektów w”isanych do gminnej 
ewidencji zabytków objętych ochroną zakazuje 
się:  

1) nadbudowy  

2) umieszczania na elewacjach urządzeL wen-

tylacyjno- klimatyzacyjnych  

3) zabudowy tymczasowymi obiektami bu-

dowlanymi n”Ł garawe, kioski uliczne, reklamy it”  
6Ł W obrębie obiektów w”isanych do gminnej 

ewidencji zabytków objętych ochroną do”uszcza 
się:  

1) remont wnętrz budynków, elewacji i przy-

ziemi związany ze zmianą s”osobu uwytkowania 
przy zachowaniu cech stylowych, w zgodzie  

z ukJadem elewacji,  
2) w obiektach zlokalizowanych w gJębi dzia-

Jek budynków chronionych do”uszcza się ”rzebu-

dowę, rozbudowę, nadbudowę (maxŁ do wysoko-

`ci obiektu chronionego) oraz remont ”rzy za-

chowaniu cech stylowych  

3) ”rzebudowę i rozbudowę w gJąb dziaJki ”rzy 
zachowaniu cech stylowych,  

7Ł Ustala się dla krzywy ”rzydrownych zazna-

czonych na rysunku ”lanu ochronę wszelkich 
warto`ciowych historycznych i tradycyjnych ele-

mentów zagos”odarowania wraz z zielenią towa-

rzyszącąŁ  
8Ł Ustala się ochronę nastę”ujących stanowisk 

archeologicznych zaznaczonych na rysunku planu  

1) stanowisko nr 1 - osada `redniowieczna, 
w”isana do rejestru zabytków nr A-518/79  

2) stanowisko nr 2 - osada `redniowieczna ｦ  

2 ”oJŁ XIV-XV w.;  

9. Zakres ochrony archeologicznej obejmuje 

znajdujące się lub mogące się w nich znajdować 
nieruchome zabytki archeologiczne.  

10. Stanowiska archeologiczne (wpisane do 

rejestru zabytków oraz ujęte w ewidencji) stano-

wią strefę ochrony ｭWｬŁ  
11. Wszelkie prace ziemne w obrębie stano-

wisk lub ich bez”o`rednim otoczeniu muszą być 
uzgadniane z OWKZ  

12Ł Ustala się dla zabytków archeologicznych 
nowoodkrytych ”ostę”owanie w zakresie ich 

ochrony w procesach inwestycyjnych zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ  
13. W celu ochrony i ksztaJtowania obszaru  

o szczególnych walorach krajobrazowych, wy-

znacza się strefę eks”ozycji widokowej z domi-

nantą stanowiącą wiewę ko`cioJa ”ŁwŁ Naj`więt-

szego Serca Pana Jezusa okre`loną na rysunku 
planu, w której obowiązuje szczególna dbaJo`ć  
w ”rzestrzeganiu zasad ksztaJtowania zabudowy, 
w tym:  

1) ustalonych na rysunku ”lanu obowiązują-
cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy,  

2) zakaz realizacji zwartych barier przestrzen-

nych (n”Ł ciągów ”lanowanej zieleni wysokiej  
w odlegJo`ci mniejszej niw 20 m od ”unktu wido-

kowego ustalonego na rysunku planu  

3) zakaz lokalizacji wysokich urządzeL i obiek-

tów infrastruktury technicznej (n”Ł wiew ”rzekau-
nikowych, linii ”rzesyJowych na sJu”ach),  

4) zakaz tworzenia nowych dominant,  

5) zakaz realizacji no`ników reklamowych  
6) zakaz realizacji ogrodzeL wywszych niw 1,2 m 

od poziomu terenu, oraz ogrodzeL ”eJnychŁ  
 

RozdziaJ 6 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-

nów górniczych, a takwe narawonych na niebez-

pieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych osuwa-

niem się mas ziemnychŁ Szczególne warunki za-

gospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu  

§ 28. Obszar objęty ”lanem nie jest ”oJowony 
w granicach:  

1Ł uwytkowego zbiornika wód ”odziemnych 
GZWP  

2Ł terenu górniczegoŁ  
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§ 29. Z uwagi na okresowe podtopienia rzeki 

Budkowiczanki ustala się ochronę obszaru wzdJuw 
rzeki wraz z jej obudową biologiczną, ”rzez wyJą-
czenie z nowej zabudowy.  

 

§ 30. Na obszarze objętym ”lanem nie wystę-
”ują naturalne zagrowenia osuwaniem mas ziem-

nych  

 

RozdziaJ 7 

Zasady i warunki scalania i podziaJu nierucho-

mo`ci  

§ 31.1Ł Ustala się nastę”ujące zasady i wa-

runki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci:  
1) ustalenia ”lanu miejscowego odnoszące się 

do ”oszczególnych terenów obowiązują niezalew-
nie od istniejących i ”lanowanych ”odziaJów na 
dziaJki ewidencyjne,  

2) ustala się mowliwo`ć scalania lub ”odziaJu 
nieruchomo`ci ”od warunkiem zagos”odarowania 
zgodnie z przeznaczeniem terenu w planie i za-

pewnienia nowo wydzielonej i ”ozostaJym nieru-

chomo`ciom dostę”u do drogi publicznej i infra-

struktury technicznej oraz wykazania mowliwo`ci 
realizacji zamierzenia inwestycyjnego na nowo-

”rojektowanej dziaJce, zgodnie z okre`lonymi w 

niniejszej uchwale parametrami i wskaunikami 
ksztaJtowania zabudowy oraz warunkami tech-

nicznymi okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych, a 

takwe wskazania, we czę`ć dziaJki, która ”ozostaje 
w wyniku ”odziaJu ”osiada zabez”ieczone 
wskauniki i ”arametry okre`lone w planie i przepi-

sach odrębnych,  
3) ustala się, we minimalny obszar będący 

”rzedmiotem ”odziaJu lub scalenia winien obejmo-

wać teren wyznaczony elementami ukJadu komu-

nikacji drogowej jako wyodrębniona funkcjonalnie 
”rzestrzeL zagos”odarowana lub otwarta  

4) do”uszcza się mowliwo`ć ”odziaJów nieru-

chomo`ci w celu wydzielenia niezalewnych nieru-

chomo`ci ”od urządzenia i obiekty infrastruktury 

pod warunkiem zapewnienia dojazdu od drogi 

publicznej o szeroko`ci minŁ 5,0 m.  

5) na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną do”uszcza się ”o-

dziaJ nieruchomo`ci i wydzielenia nowej dziaJki 
dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej ”od 
warunkiem zachowania minimalnej szeroko`ć 
frontu dziaJki budowlanej ｦ 18 m oraz minimalnej 

”owierzchnia dziaJki budowlanej ｦ 600 m2 z tole-

rancją ±10%, dla zabudowy bliuniaczej zacho-

wanie minimalnej szeroko`ć frontu dziaJki budow-

lanej ｦ 12 m oraz minimalnej ”owierzchnia dziaJki 
budowlanej ｦ 300 m2,ｦ z tolerancją ±10%,  

6) na terenach ”rzeznaczonych na cele dziaJal-

no`ci ”rodukcyjno - usJugowej ”odziaJ nalewy 
dokonywać w oparciu o konce”cję zagos”odaro-

wania terenu pod ”lanowaną inwestycję 

uwzględniającej mŁinŁ warunki budowlano ｦ tech-

niczne, w tym ”owarowe,  
7) scalenia i ”odziaJ nieruchomo`ci nalewy do-

konać zgodnie z ”rze”isami odrębnymi  
 

RozdziaJ 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 32.1Ł Ustala się mowliwo`ć lokalizowania nie 
wyznaczonych na rysunku planu podziemnych 

urządzeL i sieci infrastruktury technicznej oraz 

dróg dojazdowych i wewnętrznych dla obsJugi 
elementów zagos”odarowania w obrębie terenu 
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, ”od 
warunkiem zachowania ”ozostaJych ustaleL ”lanu 
i wymogów okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ  

2Ł Na obszarze objętym ”lanem obowiązują 
nastę”ujące ustalenia w odniesieniu do systemu 

komunikacji:  

1) ustala się system obsJugi komunikacyjnej 
terenów objętych ”lanem z istniejących i projek-

towanych ulic w ramach komunikacji drogowej 

dróg ”ublicznych oraz istniejących i projektowa-

nych dróg wewnętrznych,  
2) w liniach rozgraniczających tereny komuni-

kacji drogowej ustala się mowliwo`ć lokalizacji 
inwestycji związanych z infrastrukturą drogową  
i techniczną, miejsc ”ostojowych, wiat ”rzystan-

kowych zintegrowanych z ”unktami s”rzedawy 
detalicznej, wolnostojących kabin telefonicznych, 
chodników, `ciewek rowerowych, zieleni izolacyj-

nej, obiektów maJej architektury it”Ł, ”od warun-

kiem uzyskania zgody zarządcy drogi,  
3) do”uszcza się lokalizację no`ników rekla-

mowych w liniach rozgraniczających dróg i ulic 

”od warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi,  
4) ustala się mowliwo`ć ”rowadzenia remon-

tów i ”rzebudowy urządzeL w liniach rozgranicza-

jących dróg i ulic.  

 

§ 33.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

1KDG 1/2 ustala się ”rzeznaczenie na cele komu-

nikacji drogowej publicznej - jako czę`ć ulicy  
o przekroju jednojezdniowym klasy technicznej G 

w ciągu ŚW 494 o minimalnej szeroko`ci w li-

niach rozgraniczających wyznaczonej na rysunku 
planu  

2Ł Przeznaczenie uzu”eJniające i zasady zago-

spodarowania w oparciu o ”rze”isy odrębne  
i ustalenia zawarte w § 32.  

3. Sieci infrastruktury technicznej niezwiązane 
z ”otrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami 
ruchu drogowego nalewy realizować ”oza ”asem 
drogowym drogi istniejącej lub ”rojektowanejŁ 
Śo”uszcza się mowliwo`ć, w uzasadnionych 

przypadkach lokalizacji w/w sieci w pasie drogo-

wym pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy 
drogi.  
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§ 34.1Ł Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem 2KDG 1/2 i ustala się ”rzeznaczenie na cele 
komunikacji drogowej publicznej - jako ulicy  

o przekroju jednojezdniowym klasy technicznej G 

jako tereny szeroko`ci w liniach rozgraniczają-
cych 25,0 m,  

2Ł Przeznaczenie uzu”eJniające i zasady zago-

spodarowania w oparciu o ”rze”isy odrębne  
i ustalenia zawarte w § 32. rezerwowane dla 

czę`ci ”lanowanej ”oJudniowej obwodnicy wsi 
Chudoba, o minimalnej  

 

§ 35. Dla terenu oznaczonego symbolem 

KDZ1/2 ustala się ”rzeznaczenie na cele komuni-

kacji drogowej publicznej - jako ulicę o przekroju 

jednojezdniowym klasy technicznej Z:  

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgranicza-

jących 20,0 m  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające i zasady zago-

spodarowania w oparciu o ”rze”isy odrębne  
i ustalenia zawarte w § 32.  

 

§ 36. Śla terenów oznaczonych symbolami od 

1KDD1/2 do 9KDD1/2 ustala się ”rzeznaczenie 
na cele komunikacji drogowej publicznej - jako 

ulic o przekroju jednojezdniowym klasy technicz-

nej D.  

1) minimalna szeroko`ć w liniach rozgranicza-

jących 10,0 m.  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające i zasady zago-

spodarowania w oparciu o ”rze”isy odrębne  
i ustalenia zawarte w § 32.  

 

§ 37.1Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
od 1KDW do 22KDW ustala się ”rzeznaczenie 
jako dróg wewnętrznych  

2Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę dróg wewnętrz-
nych KŚW do ”arametrów drogi dojazdowej 
KDD1/2 o szeroko`ci w liniach rozgraniczających 
min. 8,0 m i szeroko`ci jezdni minŁ 5,0 m.  

 

§ 38. W obszarze objętym ”lanem obowiązują 
nastę”ujące ustalenia ogólne w odniesieniu do 

systemów infrastruktury technicznej:  
1) zachowuje się trasy i ”arametry istniejących 

sieci i kawdorazowo do”uszcza mowliwo`ć ich 
”rzeJowenia o ile nie ”ogarsza to warunków ob-

sJugi i nie narusza interesów osób trzecich  
2) nakazuje się realizację sieci infrastruktury 

technicznej w pasach drogowych, prowadzenie 

sieci uzbrojenia w liniach rozgraniczających dróg 
nie mowe ograniczyć mowliwo`ci realizacji ”rze-

znaczenia ”odstawowego terenów i musi być 
zgodne z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi,  

3) obowiązujące odlegJo`ci między sieciami in-

frastruktury technicznej a budynkami, ogrodze-

niami it”Ł regulują normy i ”rze”isy odrębneŁ  
 

§ 39. W obszarze objętym ”lanem ustala się 
nastę”ujące zasady zao”atrzenia w wodę:  

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej 
gminy  

2) rozbudowa sieci wodociągowej dla ”oten-

cjalnych odbiorców  
3) utrzymanie ujęć wód ”odziemnych i po-

wierzchniowych do wykorzystania rolniczego  

4) utrzymanie prowadzenia modernizacji sieci 

wodociągowej, likwidację dJugich koLcówek wo-

dociągów, zamykając je w ”ier`cienieŁ Nalewy 
”rzewidzieć na sieci armaturę do celów ”rzeciw-

”owarowych wraz z drogami ”owarowymiŁ  
 

§ 40. W obszarze objętym ”lanem obowiązują 
nastę”ujące ustalenia w odniesieniu do odprowa-

dzenia `cieków komunalnych oraz wód o”ado-

wych i roztopowych:  

1) odbiornikiem `cieków komunalnych ”ozo-

staje oczyszczalnia `cieków komunalnych ｭTrze-

biszynｬ,  
2) docelowo ustala się budowę systemu kana-

lizacji sanitarnej z zastosowaniem kanalizacji ci-

`nieniowej i grawitacyjnej z systemem transportu 

do oczyszczalni ”rzyjętą w koncepcji rozbudowy 

systemu oczyszczania `cieków,  
3) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej 

`cieki komunalne nalewy gromadzić w szczelnych 

osadnikach okresowo o”równianych,  
4) zakazuje się od”rowadzania `cieków byto-

wych i wód o”adowych do gruntuŁ Warunki od-

prowadzania i oczyszczania `cieków komunal-

nych nalewy uzgodnić z wJa`ciwymi organami 
ochrony `rodowiskaŁ  

5) odbiornikiem wód o”adowych i roztopo-

wych ”ozostaje rzeka Budkówka i jej do”Jywy  
6) ”rzewiduje się od”rowadzenie wód o”ado-

wych w systemie kanalizacji deszczowej z po-

wierzchni szczelnej terenów ”rzemysJowych, 
skJadowych, baz trans”ortowych, budowli kole-

jowych, dróg zaliczanych do kategorii krajowych  
i powiatowych, a takwe ”arkingów o powierzchni 

”owywej 0,10 ha. Przed wprowadzeniem do od-

biornika nalewy je oczy`cić w ilo`ci, jako ”owstaJe 
z o”adów o natęweniu co najmniej 151 l/s ha. 

Wody opadowe odprowadzane z powierzchni 

szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji 

paliw nalewy oczy`cić w ilo`ci, jaka ”owstaje  
z o”adów o częstotliwo`ci wystę”owania jeden 
raz w roku i czasie trwania 15 min., lecz w ilo`ci 
nie mniejszej niw ”owstająca z o”adów o natęwe-

niu 77 lłs haŁ Nalewy ”rowadzić badania w zakre-

sie normatywnych zanieczyszczeL w czasie 

trwania opadu w celu okre`lenia substancji szko-

dliwych dla `rodowiska wodnego, które ”owinny 
być wyeliminowane oraz które ”owinny być 
ograniczone,  

7) systemy kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

na terenach zabudowanych oraz przeznaczonych 
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pod zabudowę w ”obliwu terenów rolnych zmelio-

rowanych nie nalewy Jączyć z systemami meliora-

cyjnymi.  

 

§ 41. W obszarze objętym ”lanem ustala się 
nastę”ujące zasady zao”atrzenia w cie”Jo:  

1) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych 

uródeJ,  
2) nakazuje się stosowanie systemów grzew-

czych opartych na spalaniu paliw w urządzeniach 
o ws”óJczynniku s”rawno`ci minŁ 80%,  

3) ada”tuje się istniejące lokalne uródJa cie”Ja 
w obiektach uwyteczno`ci ”ublicznej  

4) do”uszcza się dziaJania ws”ierające  
a) modernizację urządzeL grzewczych zabu-

dowy indywidualnej w ”oJączeniu z jej termomo-

dernizacją oraz zastosowaniem automatycznej 
regulacji;  

b) wymianę urządzeL grzewczych o niskiej 

s”rawno`ci cie”lnej na urządzenia o wysokie 

s”rawno`ci, wykorzystujące równiew ”aliwa staJe,  

c) zastosowanie ogrzewania za ”omocą ”om” 
cie”Ja i równych rodzajów energii, jak: energia 
sJoneczna, biogaz i innych.  

 

§ 42. W obszarze objętym ”lanem ustala się 
nastę”ujące zasady zao”atrzenie w energię elek-

tryczną:  
1) utrzymuje się lokalizację sieci i urządzeL ist-

niejącego systemu elektroenergetycznego `redniego 
na”ięcia, 5 stacji transformatorowych 15ł0,4 kV: 

Tartak I, Tartak II, Chudoba Wie`, Chudoba źa-

chód, Chudoba Wschód, w wykonaniu sJu”owym 
oraz murowanych wraz z napowietrznymi i kablo-

wymi liniami zasilającymi 15 kV, oraz linii zasilają-
cych niskiego na”ięcia 1 kV, na”owietrznych  
i kablowych,  

2) ustala się mowliwo`ć ”rzebudowy linii istnie-

jącej linii na”owietrznej 15 kV relacji RS Lasowice 
- Olesno na odcinku od stacji Chudoba Wie` do 
granicy z miejscowo`cią Wędrynia,  

3) ustala się na terenach nowego zainwesto-

wania mieszkaniowego i usJugowego rozbudowę 
systemu sieci elektroenergetycznej `redniego na-

”ięcia o nowe stacje transformatorowe 15ł0,4 kV, 
zasilane liniami _N, wy”rowadzonymi z istnieją-
cych linii 15 kV, ilo`ć stacji transformatorowych 
wynikać będzie z rzeczywistego za”otrzebowania 
mocy i charakteru ”rojektowanych obiektów,  

4) ustala się budowę ”rojektowanych stacji 
transformatorowych jako sJu”owych, zasilanych 
liniami kablowymi lub napowietrznymi SN,  

5) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę ist-

niejących stacji transformatorowych oraz wymia-

nę transformatorów na jednostki o większej mo-

cy, ”rzy za”otrzebowaniu ”rzekraczającym istnie-

jące rezerwy mocy,  
6) ustala się zasilanie odbiorców z istniejących 

i projektowanych stacji transformatorowych 

15ł0,4 kV liniami zasilającymi niskiego na”ięcia  
w wykonaniu napowietrznym lub kablowym, 

zgodnie z wydanymi warunkami zasilania,  

7) ustala się ”rowadzenie nowych linii zasila-

jących `redniego i niskiego na”ięcia wzdJuw granic 
nieruchomo`ci bądu w obrębie linii rozgraniczają-
cych istniejących i ”rojektowanych dróg, ulic  
i ciągów ”ieszych, 8) do”uszcza się inne trasy 
linii zasilających w uzasadnionych przypadkach  

 

§ 43. W obszarze objętym ”lanem obowiązują 
nastę”ujące ustalenia w odniesieniu do systemu 

infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomuni-

kacyjnej:  

1) utrzymuje się istniejący system sieci i urzą-
dzeL telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
oraz stację bazową telefonii komórkowej na tere-

nie 2ZLd,  

2) ustala się za”ewnienie obsJugi telekomuni-

kacyjnej telefonii stacjonarnej, stosownie do wy-

stę”ującego za”otrzebowania na usJugi telekomu-

nikacyjne, z istniejącego systemu oraz ”o”rzez 
budowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeL 
infrastruktury telekomunikacyjnej, szczególnie na 
terenach nowego zainwestowania,  

3) nakazuje się realizację linii telekomunikacyj-

nych telefonii stacjonarnej w ”ostaci kabli uJowo-

nych w kanalizacji teletechnicznej lub doziem-

nych, do”uszcza się linie telekomunikacyjne  
w wykonaniu napowietrznym,  

4) ustala się ”rowadzenie linii telekomunika-

cyjnych w obrębie linii rozgraniczających istnieją-
cych i ”rojektowanych, dróg ulic i ciągów ”ie-

szych na warunkach okre`lonych ”rzez zarząd-

ców dróg,  
5) do”uszcza się inne trasy linii telekomunika-

cyjnych w uzasadnionych przypadkach  

6) do”uszcza się lokalizację nowych stacji ba-

zowych telefonii komórkowej - wiew i masztów 
wolnostojących realizowanych jako konstrukcje 
ws”orcze ”od urządzenia i maszty radiokomuni-

kacyjne na zasadach okre`lonych w przepisach 

odrębnych, a szczególnie w ”rawie ochrony `ro-

dowiska i prawie budowlanym  

 

§ 44. W obszarze objętym ”lanem ustala się 
nastę”ujące zasady gos”odarki od”adami:  

1) uczestnictwo w zintegrowanym systemie 

gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami od-

rębnymi i ”rogramami ”rzyjętymi ”rzez Radę 
Gminy w Lasowicach Wielkich,  

2) ”rowadzenie selektywnej zbiórki od”adów 
komunalnych w gospodarstwach domowych  

3) selektywne gromadzenie od”adów w od-

powiednich pojemnikach, ”owstających z dziaJal-

no`ci usJugowejŁ S”osób czasowego ich ”rze-

chowywania ”owinien zabez”ieczać je ”rzed infil-
tracją wód o”adowych,  
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4) organizowanie odbioru od”adów weteryna-

ryjnych ich transportu i ”rawidJowego unieszko-

dliwiania.  

 

RozdziaJ 9 

Stawki procentowe, na podstawie, których 
ustala się opJatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

§ 45Ł Śla terenów objętych ”lanem, oznaczo-

nych symbolami MN, RM, UO, UK/ZC, U, US, PU, 

RLU, R, źN, źL, źLd, WS, KP, KŚW za wyjątkiem 
dróg ”ublicznych oznaczonych symbolami 1KDG1/2 

i 2KDG 1/2, KDZ 1/2, od 1KDD1/2 do 9KDD1/2, 

stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci wynosi 
15%, sJownie: ”iętna`cie ”rocent.  

RozdziaJ 10 

Ustalenia koLcowe  

§ 46. Wykonanie uchwaJy ”owierzyć Wójtowi 
Gminy Lasowice Wielkie.  

 

§ 47. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ  

 

Przewodniczący Rady  
Gminy Lasowice Wielkie 

Jerzy Bawej 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXV-246/10 

Rady Gminy Lasowice Wielkie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXV-246/10 

Rady Gminy Lasowice Wielkie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

do UchwaJy Nr XXXV-246/10 Rady Gminy  

w Lasowicach Wielkich z dnia 24 lutego 2010 r.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Lasowicach 

Wielkich o sposobie realizacji, zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych. Rada Gminy w Lasowi-

cach dziaJając na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy 

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

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 

poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) ustala, we:  

1) Zapisane w planie inwestycje z zakresu in-

frastruktury technicznej i komunikacji nalewące do 

zadaL wJasnych gminy obejmują budowę nowych 
ulic oznaczonych symbolami 1KDD1/2, 2KDD1/2, 

3KDD1/2, 5KDD1/2, 6KDD1/2 oraz sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej zlokalizowanych 

w obszarze objętym ”lanemŁ  
2) tródJem finansowania inwestycji wymienio-

nej w pkt. 1 będą `rodki wJasne budwetu gminy, 
`rodki zewnętrzne z uwzględnieniem `rodków 
pomocowych i z zaJoweniem mowliwo`ci finanso-

wania przez inne podmioty gospodarcze na pod-

stawie ”rze”isów odrębnychŁ  
3) Realizacja inwestycji wymienionych w pkt. 1 

nastą”i sukcesywnie w miarę ”ozyskiwania `rod-

ków finansowych oraz tem”a realizacji inwestycji 
na obszarze objętym ”lanemŁ  
1 
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POROZUMIENIE 

 

z dnia 15 marca 2010 r. 

 

w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu  

dotyczącego organizacji w 2010 roku X Festiwalu Kultury Powiatowej  

oraz przekazania dotacji celowej z budwetu Powiatu GJubczyckiego Gminie GJubczyceŁ 

 

zawarte ”omiędzy  
Powiatem GJubczyckim, z siedzibą w GJubczy-

cach ul. Kochanowskiego 15, reprezentowanym 

”rzez źarząd Powiatu w GJubczycach, w imieniu 
którego dziaJają: 

1Ł Starosta GJubczycki - Józef Kozina  
2Ł Wicestarosta GJubczycki - Piotr SoczyLski  
zwanym dalej "Dotującym"  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani 

Anny Kasperek ｦ Pindur 

 a  

Gminą GJubczyce, z siedzibą w GJubczycach 
ulŁ Nie”odlegJo`ci 14, re”rezentowaną ”rzez: 

Jana Krówkę - Burmistrza GJubczyc  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana Je-

rzego Wachowiaka 

 

w związku z uchwaJą nr XLVł327ł2010 Rady 
Powiatu w GJubczycach z dnia 29 stycznia 2010 rŁ 
w s”rawie ”owierzenia Gminie GJubczyce ”rowa-

dzenia zadania publicznego z zakresu kultury  

i ”romocji ”owiatu dotyczącego organizacji  
X Festiwalu Kultury Powiatowej. 

 

§ 1. Śotujący w związku z organizowaniem 

”rzez Gminę GJubczyce "X Festiwalu Kultury Po-

wiatowej GJubczyce 2010", trwającego w dniach 

od 12 kwietnia 2010 r. do 28 maja 2010 r., zo-

bowiązuje się do ”rzekazania dotacji celowej  
z budwetu Powiatu GJubczyckiegoŁ  

 

§ 2. Śotujący ”rzekawe dotację jednorazowo  
w wysoko`ci 22Ł000 zJ (sJownie: dwadzie`cia 
dwa tysiące zJŁ 00ł100) w terminie do 20 dni od 

ogJoszenia niniejszego ”orozumienia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiego, na konto 
Urzędu Miejskiego w GJubczycach nr konta 
51109021540000000560000127.  

Śotacja ”owinna być wykorzystana w terminie 

nie dJuwszym niw do dnia 30 czerwca 2010 rŁ  
 

§ 3. Gmina jest zobowiązana do ”rowadzenia 
ewidencji księgowej otrzymanych `rodków finan-

sowych.  

 

§ 4. W razie stwierdzenia wykorzystania `rod-

ków finansowych do celów s”rzecznych z niniej-

szą umową, Śotującemu ”rzysJuguje ”rawo wąda-

nia natychmiastowego zwrotu dotacji wraz z od-


