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UCHWAIA NR XLVIII/261/10 

 RADY GMINY BRANICE 

 

z dnia 23 marca 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów poJowonych  

w gminie Branice, soJectwie Branice  

 

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

ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;  

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  

z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974;  

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  

Nr 157, poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  

Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;  

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

Nr 220, poz. 1413) oraz po stwierdzeniu zgodno`ci 
planu miejscowego z ustaleniami Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Branice uchwalonego uchwaJą  

Nr XXXII/168/2008 Rady Gminy Branice z dnia  

16 grudnia 2008 r., Rada Gminy Branice uchwala 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obszarów ”oJowonych w gminie Branice, soJectwie 

Branice. 

 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, zwany w dalszej czę`ci niniejszej 

uchwaJy ｭplanemｬ, obejmuje obszary o Jącznej 
powierzchni 47,40 ha, w granicach okre`lonych 

uchwaJami: 
1) Nr IX/52/07 Rady Gminy Branice z dnia  

26 czerwca 2007 r. w sprawie ”rzystą”ienia do 

s”orządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego obszarów ”oJowonych  

w gminie Branice, soJectwie Branice; 

2) Nr XXI/105/08 Rady Gminy Branice z dnia 

1 kwietnia 2008 r. zmieniającą uchwaJę Nr IX/ 

52/07 Rady Gminy Branice z dnia 26 czerwca 

2007 r. w sprawie ”rzystą”ienia do s”orządzania 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obszarów ”oJowonych w gminie Brani-

ce, soJectwie Branice.  

2. Celem ”rze”isów planu jest ustalenie prze-

znaczenia terenów, wydzielonych w ramach ob-

szarów objętych niniejszym planem, w szczegól-

no`ci dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowej, 
usJugowej w tym lecznictwa, o`wiaty oraz sportu 

i rekreacji oraz okre`lenie s”osobów ich zagospo-

darowania i zabudowy. 

 

§ 2.1. Plan skJada się z tekstu planu, który 

stanowi tre`ć niniejszej uchwaJy oraz nastę”ują-
cych zaJączników, stanowiących jej integralną 

czę`ć: 
1) rysunku planu, będącego zaJącznikiem nr 1 

do niniejszej uchwaJy, którego ustalenia graficzne 

zostaJy przedstawione na aktualnej mapie zasad-

niczej w skali 1:2000, oraz który zawiera wyrys 

ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy Branice; 

2) rozstrzygnięcia Rady Gminy Branice o spo-

sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do niniej-

szego planu w trakcie wyJowenia do publicznego 

wglądu, zapisanego w formie tekstowej, stano-

wiącego zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcia Rady Gminy Branice o spo-

sobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 

do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finan-

sowania zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych, zapisanego w formie tekstowej i sta-

nowiącego zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
2. Przedmiot planu stanowią ustalenia wyra-

wone w postaci: 

1) obowiązujących ustaleL tekstowych stano-

wiących: 
a) przepisy ogólne                         RozdziaJ 1, 

b) przepisy szczegóJowe w zakresie: 

 przeznaczenia terenów, ”arametrów i wskau-
ników ksztaJtowania zabudowy oraz zagospoda-

rowania terenów, w tym gabarytów obiektów  

i wskauników intensywno`ci zabudowy 

                                                          RozdziaJ 2, 

 zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego                                       RozdziaJ 3, 
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 zasad ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego                            RozdziaJ 4, 

 zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej   RozdziaJ 5, 

 wymagaL, wynikających z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych             RozdziaJ 6, 

 szczegóJowych zasad i warunków ”odziaJu 

nieruchomo`ci oraz scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci                                              RozdziaJ 7, 

 zasad modernizacji, rozbudowy, budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej, szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeL w ich uwytkowaniu,  
w tym zakazu zabudowy                    RozdziaJ 8,  

ｦ s”osobów i terminów tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i uwytkowania terenów 

                                                  RozdziaJ 9,  

 stawki procentowej, na podstawie której 
ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ustę”ie 

4 ｭustawyｬ z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej 

dalej ｭustawąｬ                                RozdziaJ 10, 

c)  przepisy koLcowe                   RozdziaJ 11; 

2) obowiązujących ustaleL graficznych na ry-

sunku planu, okre`lających: 
a) granice obszarów objętych planem, 

b) linie rozgraniczające tereny objęte planem,  

o równym przeznaczeniu lub zasadach zagospoda-

rowania, 

c) symbol literowy ｭAｬ identyfikujący jednost-

kę ”lanistyczną Branice, w obrębie której znajdują 

się obszary objęte planem, 

d) symbole literowe identyfikujące tereny wy-

dzielone liniami rozgraniczającymi:  
MN ｦ teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, 

U ｦ teren zabudowy usJugowej, 
UP ｦ teren zabudowy usJug publicznych,  

US ｦ teren usJug sportu i rekreacji, 

ZP  ｦ teren zieleni urządzonej, 
ZCn ｦ teren cmentarza (nieczynnego), 

ZI ｦ teren zieleni izolacyjnej, 

KPK ｦ teren wydzielonego ciągu pieszo-

jezdnego, 

KDZ ｦ teren drogi publicznej klasy zbiorcza, 

KDL ｦ teren drogi publicznej klasy lokalna, 

KDD ｦ teren drogi publicznej klasy dojazdowa, 

ITG ｦ teren urządzeL i sieci gazowniczych 

obiektu gazowego SRP I i IIº Branice, 

e) oznaczenia zasięgów, wydzielonych w ra-

mach obszarów objętych planem, stref podlegają-
cych ochronie, w tym na mocy ”rze”isów odręb-

nych lub mających w”Jyw na rozwiązania funk-

cjonalno ｦ przestrzenne, w których mieszczą się: 
 strefa `cisJej ochrony konserwatorskiej  

(w której mie`ci się Zes”óJ Szpitala i ZakJadu 

O”iekuLczego w Branicach, obecnie Wojewódzki 
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  

im. Ks. Józefa Nathana, wpisany do rejestru za-

bytków województwa opolskiego oraz stanowi-

sko archeologiczne wpisane do wojewódzkiego 

rejestru zabytków pod nr A ｦ 867/87), 

 strefa ochrony archeologicznej, (w której 
mie`ci stanowisko archeologiczne nie wpisane do 

rejestru zabytków, oznaczone ｦ st. I), 

 strefa ochronna od istniejącej sieci infra-

struktury technicznej ｦ gazociągu wysokiego 

ci`nienia DN 150 PN 4,0 MPa oraz obiektu gazo-

wego SRP I i II0 Branice, 

 strefa techniczna od istniejącej sieci infra-

struktury technicznej ｦ linii napowietrznej, elek-

troenergetycznej, `redniego na”ięcia, 
f) linie zabudowy obowiązująceŁ 
3. Rysunek planu, obok ustaleL graficznych,  

o których mowa w ustę”ie 2 punkcie 2, zawiera 

oznaczenia informacyjne, w których mieszczą się: 
1) skala rysunku planu w formie liczbowej i li-

niowej; 

2) oznaczenia obszarów i obiektów objętych 

”rawną ochroną `rodowiska kulturowego na mo-

cy ”rze”isów odrębnych, w których mieszczą się: 
a) Zes”óJ Szpitala i ZakJadu O”iekuLczego  

w Branicach, obecnie Wojewódzki Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa 

Józefa Nathana, wpisany do rejestru zabytków 

województwa opolskiego, 

b) stanowisko archeologiczne wpisane do reje-

stru zabytków województwa opolskiego, nr A ｦ 

867/87 ｦ cmentarzysko ciaJo”alne z V okresu 

epoki brązu i okresu halsztackiego C; 

4) oznaczenie obszarów, w których mieszczą 

się stanowiska archeologiczne niewpisane do 

rejestru zabytków województwa opolskiego:  

ｦ st. I ｦ stanowisko ”óunolateLskie i z ”óune-

go `redniowiecza, 
ｦ st. J ｦ stanowisko z XIV ｦ XV wieku (”oJo-

wone wraz ze strefą ochrony archeologicznej poza 

obszarami objętymi niniejszym planem); 

5) oznaczenie istniejącego miejsca ”amiątko-

wego ｦ popiersia Biskupa Józefa Nathana, sta-

nowiącego dobro kultury ws”óJczesnej; 
6) proponowany ”odziaJ terenów oznaczonych 

symbolami A1MN÷A13MN na dziaJki budowlane; 

7) istniejące sieci infrastruktury technicznej: 

a) sieć wodociągowa, 
b) sieć kanalizacyjna (sanitarna), 

c) linia napowietrzna, elektroenergetyczna, `red-

niego na”ięcia (SN 15 kV), 

d) linia kablowa elektroenergetyczna `redniego 

na”ięcia (SN 15 kV), 

e) linia napowietrzna elektroenergetyczna nN, 

f) linia kablowa elektroenergetyczna nN, 

g) gazociąg wysokiego ci`nienia DN150 PN  

4,0 MPa, relacji granica ”aLstwa - Branice, 

h) sieć gazowa dystrybucyjna niskiego ci`nienia, 
i) sieć teletechniczna,  

j) sieć cie”JowniczaŁ 
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4. Nie okre`la się na obszarach objętych ni-

niejszym planem w formie ustaleL tekstowych: 

s”osobów zagospodarowania terenów lub obiek-

tów ”odlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrębnych ”rze”isów ｦ terenów górni-

czych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo 

powodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych ｦ na obszarach objętych niniejszym 

planem nie wystę”ują tereny lub obiekty podlega-

jące ochronie, ustalone na podstawie odrębnych 

”rze”isów - tereny górnicze, a takwe narawone na 

niebez”ieczeLstwo powodzi oraz zagrowone osu-

waniem się mas ziemnych;  

5. Nie okre`la się na obszarach objętym niniej-

szym planem w formie ustaleL graficznych: 

1) granic terenów zamkniętych oraz granic ich 

stref ochronnych ｦ na obszarach objętych niniej-

szym planem nie wystę”ują;  
2) granic terenów lub obiektów ”odlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 

”rze”isów ｦ terenów górniczych, a takwe narawo-

nych na niebez”ieczeLstwo powodzi oraz zagro-

wonych osuwaniem się mas ziemnych ｦ na obsza-

rach objętych niniejszym planem nie wystę”ująŁ 
 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy mowa o: 

1) uchwale ｦ nalewy przez to rozumieć niniej-

szą uchwaJę Rady Gminy Branice, której tre`ć 

stanowi czę`ć tekstowa planu i której integralny-

mi czę`ciami są odpowiednio rysunek planu oraz 

wymagane rozstrzygnięcia; 
2) ustanowionych odrębnych przepisach ｦ na-

lewy przez to rozumieć ustanowione, odrębne 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

3) terenie ｦ nalewy przez to rozumieć wydzie-

lony w planie teren, ograniczony na rysunku pla-

nu liniami rozgraniczającymi (obejmujący nieru-

chomo`ci gruntowe lub ich czę`ci), oznaczony 

symbolem; 

4) przeznaczeniu terenu ｦ nalewy przez to ro-

zumieć rodzaje form zagospodarowania, które 

jako jedyne są dopuszczone na terenie objętym 

niniejszym planem;  

5) przeznaczeniu podstawowym terenu ｦ nale-

wy przez to rozumieć przeznaczenie terenu wy-

dzielonego liniami rozgraniczającymi, które po-

winno dominować na danym terenie, w s”osób 

okre`lony w ustaleniach niniejszego planu; 

6) przeznaczeniu uzu”eJniającym ｦ nalewy 

przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niw 
podstawowe, które wzbogacają lub us”rawniają 

funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego 

terenu w s”osób okre`lony w ustaleniach niniej-

szego planu, albo stanowią element zagospoda-

rowania konieczny do uwzględnienia, który mowe 

ws”óJistnieć z przeznaczeniem podstawowym;  

7)  wskauniku intensywno`ci zabudowy ｦ na-

lewy przez to rozumieć stosunek sumy powierzch-

ni caJkowitych wszystkich kondygnacji nadziem-

nych (”owywej poziomu terenu), wszystkich bu-

dynków lokalizowanych na danej dziaJce budow-

lanej (liczonej w zewnętrznym obrysie `cian bez 

uwzględnienia tarasów), do powierzchni caJkowi-

tej dziaJki, na której usytuowane są te budynki; 

8) kondygnacji ｦ nalewy przez to rozumieć de-

finicję kondygnacji, zgodnie z § 3 punktem 16 

ŚziaJu I roz”orządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny od”owiadać budyn-

ki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690  

z ”óun. zm.), na dzieL ”odjęcia niniejszej uchwa-

Jy; 
9) kondygnacji nadziemnej ｦ nalewy przez to ro-

zumieć definicję kondygnacji nadziemnej, zgodnie  

z § 3 punktem 17 ŚziaJu I roz”orządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690 z ”óun. zm.), na dzieL ”odjęcia niniejszej 

uchwaJy; 
10) wysoko`ci zabudowy ｦ (budynku) nalewy 

przez to rozumieć wysoko`ć sJuwącą do okre`le-

nia maksymalnego pionowego wymiaru budynku  

i liczy się od poziomu terenu przy najniwej ”oJowo-

nym wej`ciu do budynku do najwywej ”oJowonej 
krawędzi dachu (kalenicy); 

11) powierzchni zabudowy ｦ nalewy przez to 

rozumieć definicję powierzchni zabudowy, zgod-

nie z punktem 5 Metody obliczeL i wykaz wskau-
ników dotyczących przestrzennego ksztaJtowania 

budynku, podpunktem 5.1.1. Polskiej Normy, 

WJa`ciwo`ci uwytkowe w budownictwie, PN ｦ 

ISO ｦ 9836, na dzieL ”odjęcia niniejszej uchwaJy;  
12) linii zabudowy obowiązującej ｦ nalewy 

przez to rozumieć linię regulującą usytuowanie 

zabudowy na dziaJce budowlanej, wrysowaną na 

rysunku planu, do której `ciana frontowa powin-

na ”rzylegać na caJej dJugo`ci, z dopuszczeniem: 

cofnięcia czę`ci elewacji frontowej (maksymalnie 

50% na dJugo`ci frontu elewacji Jącznie) oraz 

wysunięcia przed nią wykuszy, ganków wej`cio-

wych, schodów zewnętrznych, balkonów;  
13) rzemio`le nieuciąwliwym usJugowym ｦ na-

lewy przez to rozumieć dziaJalno`ć usJugową nie 

będącą uródJem stanów dokuczliwych dla otocze-

nia (w szczególno`ci w zakresie emisji haJasu, 
drgaL, zanieczyszczeL, nieprzyjemnych zapa-

chów), obejmującą wszelkie czynno`ci `wiadczo-

ne w ramach samodzielnej dziaJalno`ci gospodar-

czej lub innych ”rzedsiębiorstw o podobnym cha-

rakterze, na rzecz jednostek gospodarki lub na 

rzecz ludno`ci, nietworzące nowych dóbr mate-

rialnych, ponadto usJugi `wiadczone w wykony-

waniu wolnych zawodów; 
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14) dominancie wysoko`ciowej ｦ nalewy przez 

to rozumieć formę architektoniczną w obrębie 

jednego budynku, stanowiącą element charakte-

rystyczny w bryle budynku, wprowadzony w celu 

wyrównienia budynku. 

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów, parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenów, w tym gabaryty obiektów i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy 

 

§ 4.1. Wydziela się na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami: 

A1MN ÷ A13MN. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami A1MN 

÷ A13MN ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające (z zastrzewe-

niem, we wymienione w literach a ÷ c realizowa-

ne w budynku wolnostojącym nie mowe zaistnieć 

samodzielnie oraz nie mowe stanowić Jącznie wię-
cej niw 20% powierzchni wydzielonej dziaJki bu-

dowlanej): 

a) rzemiosJo nieuciąwliwe usJugowe (realizowa-

ne w bryle budynku mieszkalnego lub w budynku 

wolnostojącym), 
b) garawe (realizowane w bryle budynku 

mieszkalnego lub w budynku wolnostojącym), 
c) budynki gospodarcze wolnostojące, 
d) istniejąca zabudowa zagrodowa. 

3. Dla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej,  wydzielonych na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi i oznaczonych symbolami A1MN 

÷  A13MN ustala się: 
1) zachowanie istniejącej zabudowy z mowli-

wo`cią remontu, przebudowy i rozbudowy; 

2) remont, rozbudowę, ”rzebudowę istniejącej 
zabudowy, wprowadzenie nowej zabudowy na 

zasadach: 

a) parametry i wskauniki zagospodarowania 

terenu: 

 na kawdej dziaJce budowlanej ustala się 

wzniesienie co najwywej jednego budynku miesz-

kalnego, 

 wielko`ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej dziaJki budowlanej nie 

więcej niw 40%, 

 powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 30% (kawdorazowo w odniesieniu do dziaJki 
budowlanej), 

 ilo`ć czasowych miejsc postojowych (w gra-

nicach dziaJki budowlanej) nie mniej niw dwa miej-

sca postojowe (nie wliczając w to garawu wolno-

stojącego i garawu wbudowanego w budynek 

mieszkalny), w sytuacji realizacji rzemiosJa nie-

uciąwliwego usJugowego dodatkowo nie mniej niw 
jedno miejsce postojowe,  

 dopuszcza się zachowanie wielko`ci po-

wierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

dziaJki większej niw okre`lona w niniejszej literze 

oraz powierzchni biologicznie czynnej mniejszej 

niw okre`lona w niniejszej literze, w sytuacji prze-

budowy, rozbudowy istniejącej zabudowy na 

wydzielonych dziaJkach budowlanych, 

b) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy na dziaJce budowlanej: 

 wysoko`ć budynku mieszkalnego nie więcej 
niw 2 kondygnacje nadziemne, gdzie druga sta-

nowi poddasze uwytkowe i nie wywsza niw 12 m, 

 wysoko`ć (wolnostojących) budynku rze-

miosJa nieuciąwliwego usJugowego, garawu, bu-

dynku gospodarczego nie więcej niw jedna kondy-

gnacja nadziemna i nie wywsza niw 7 m, 

 geometria dachu budynku mieszkalnego: dwu-

spadowy, o symetrycznych kątach nachylenia ”oJa-

ci, o kącie nachylenia ”oJaci dachu w przedziale od 

30º do 45º,  
 geometria dachu (wolnostojących) budynku 

rzemiosJa nieuciąwliwego usJugowego, garawu, 
budynku gospodarczego: dwuspadowy, o syme-

trycznych kątach nachylenia ”oJaci, o kącie na-

chylenia ”oJaci takim jak zastosowano dla budyn-

ku mieszkalnego (z tolerancją do 5º), 
 dopuszcza się stosowanie dachów o prosto-

”adJym ukJadzie kalenic (wielospadowych), 

 wolnostojące garawe oraz wolnostojące budyn-

ki gospodarcze nalewy sytuować w gJębi dziaJki 
budowlanej, z dopuszczeniem sytuowania garawy 

oraz budynku rzemiosJa nieuciąwliwego usJugowego 

Jącznie z budynkiem mieszkalnym, w linii zabudowy 

obowiązującej, 
 dopuszcza się dla budynków gospodarczych 

i garawy wolnostojących, sytuowanych w gJębi 
dziaJki budowlanej, stosowanie kąta nachylenia 

”oJaci dachu w przedziale od 15º do 30º,  
 wskaunik intensywno`ci zabudowy dla no-

wej zabudowy (kawdorazowo w odniesieniu do 

dziaJki budowlanej) nie większy niw 1, 

 dopuszcza się utrzymanie w budynku prze-

budowywanym lub rozbudowywanym istniejącej 
geometrii dachu, w tym dachu ”Jaskiego, 

 dopuszcza się stosowanie w szczególno`ci 
okien w ”oJaci dachowej, lukarn, naczóJków, 
ganków wej`ciowych, ryzalitów `cian w tym 

bocznych. 

 

§ 5.1. Wydziela się na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi teren i oznacza symbolem A1U. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem A1U 

ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

usJugowa, w tym z zakresu administracji; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające ｦ zes”oJy gara-

wy, obiekty gospodarcze. 
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3. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem 

dla zabudowy usJugowej, w tym z zakresu admi-

nistracji, wydzielonego na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem A1U 

ustala się: 
1) zachowanie istniejącego obiektu ｦ Instytutu 

Badawczego (obecnie budynku administracji) 

wchodzącego w skJad Zes”oJu Szpitala i ZakJadu 

O”iekuLczego w Branicach (obecnie Wojewódzkie-

go Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  

im. Ks. Biskupa Józefa Nathana), wpisanego do 

rejestru zabytków województwa opolskiego, z do-

puszczeniem jego remontu, przebudowy, z zastrze-

weniem regulacji okre`lonych w § 19;  

2) zachowanie, z dopuszczeniem remontu, 

przebudowy i rozbudowy istniejących zes”oJów 

garawowych, istniejącego obiektu gospodarczego, 

w sytuacji rozbudowy zachowanie istniejącej 
wysoko`ci i geometrii dachów;  

3) wprowadzenie nowej zabudowy, z zastrze-

weniem regulacji okre`lonych w § 19 w stosunku 

do dziaJki, na której usytuowany jest budynek 

administracji objęty wpisem do rejestru zabyt-

ków, na zasadach: 

a) parametry i wskauniki zagospodarowania te-

renu: 

 wielko`ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni dziaJki budowlanej nie więcej niw 
60%, z zastrzeweniem, we mowe stanowić 100% 

zagospodarowania powierzchni wydzielonej dziaJ-
ki budowlanej dla pojedynczego (lub zes”oJu) 
garawu, 

 powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 10% zagospodarowania pojedynczej dziaJki 
budowlanej, z zastrzeweniem, we wskaunik ten nie 

dotyczy wydzielonej dziaJki budowlanej dla poje-

dynczego (lub zes”oJu) garawu, 
 ilo`ć czasowych miejsc postojowych nalewy 

okre`lić indywidualnie dla zamierzonego zagospoda-

rowania, zgodnie z zasadami okre`lonymi w § 25,  

b) parametry i wskauniki ksztaJtowania nowej 

zabudowy usJugowej, 
 wysoko`ć budynku nie więcej niw dwie kon-

dygnacje nadziemne i nie wywsza niw 12 m, 

 geometria dachu: dach ”Jaski nawiązujący do 

dachu nad budynkiem administracji, wpisanym do 

rejestru zabytkówŁ 
 

§ 6.1. Wydziela się na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami 

A1UP ÷ A2UP. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem A1UP 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

usJug publicznych z zakresu ochrony zdrowia i opie-

ki s”oJecznej; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) zabudowa usJugowa, w tym w szczególno`ci: 
 zabudowa usJugowa z zakresu kultury, w tym 

kultu religijnego, 

 zabudowa usJugowa z zakresu administracji  

i o`wiaty, 
 rzemiosJo nieuciąwliwe, w tym usJugowe, 
 zabudowa usJugowa z zakresu hotelarstwa, 

 zabudowa usJugowa z zakresu gastronomii, 

w tym usJugi gastronomii zawiązane z przezna-

czeniem podstawowym, 

 zabudowa usJugowa z zakresu handlu, w tym 

usJugi handlu związane z przeznaczeniem podsta-

wowym, 

b) funkcja mieszkaniowa związana z przezna-

czeniem podstawowym, docelowo funkcja miesz-

kaniowa w budynku dawnej izolatki dla zakaunie 

chorych, 

c) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wieloro-

dzinna, 

d) obiekty techniczne, (w tym istniejąca ko-

tJownia), gospodarcze. 

3. Zagospodarowanie realizowane na cele 

zgodnie z przeznaczeniem uzu”eJniającym, dla 

terenu oznaczonego symbolem A1UP, mowe za-

istnieć samodzielnie i dotyczy kawdorazowo zago-

spodarowania nie więcej niw 60% powierzchni 

posiadanej przez inwestora dziaJki budowlanej  

z zastrzeweniem ustę”u 4 i 5. 

4. Zagospodarowanie na cele zgodnie z prze-

znaczeniem uzu”eJniającym, realizowane w bryle 

istniejącego budynku lub na zasadzie wymiany 

kubatury istniejącego budynku mowe stanowić do 

100% powierzchni posiadanej przez inwestora 

dziaJki budowlanej. 

5. Docelowe zagospodarowanie na cele, zgod-

nie z przeznaczeniem uzu”eJniającym dla funkcji 

mieszkaniowej budynku dawnej izolatki dla za-

kaunie chorych, mowe zaistnieć samodzielnie  

i stanowić 100% wydzielonej dziaJki budowlanej. 

6. Dla terenu oznaczonego symbolem A2UP 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

usJug publicznych z zakresu o`wiaty i wychowania;  

2) przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) usJugi sportu i rekreacji,  

b) funkcja mieszkaniowa związana z przezna-

czeniem podstawowym. 

7. Zagospodarowanie na cele zgodnie z prze-

znaczeniem uzu”eJniającym w zakresie usJug 

sportu rekreacji mowe stanowić więcej niw 50% 

powierzchni zagospodarowania terenu oznaczo-

nego symbolem A2UP. 

8. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem 

dla zabudowy usJug publicznych z zakresu ochro-

ny zdrowia i opieki s”oJecznej, wydzielonego na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonego symbolem A1UP ustala się: 
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1) zachowanie istniejących obiektów wcho-

dzących w skJad Zes”oJu Szpitala i ZakJadu Opie-

kuLczego w Branicach (obecnie Wojewódzkiego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. 

Ks. Biskupa Józefa Nathana), wpisanych do reje-

stru zabytków województwa opolskiego, z do-

puszczeniem ich remontu, przebudowy, z zastrze-

weniem regulacji okre`lonych w § 19;  

2) zachowanie, z dopuszczeniem remontu, 

przebudowy i rozbudowy, wymiany kubatury 

”ozostaJych istniejących obiektów, niewymienio-

nych w ustę”ie 1, na zasadach: 

a) parametry i wskauniki zagospodarowania te-

renu: 

 wielko`ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni dziaJki budowlanej mowe stanowić 

do 100% powierzchni zagospodarowania terenu, 

 ilo`ć czasowych miejsc postojowych nalewy 

okre`lić indywidualnie dla zamierzonego zagospoda-

rowania, zgodnie z zasadami okre`lonymi w § 25,  

b) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy: 

 wysoko`ć budynku nie więcej niw ”ięć kon-

dygnacji nadziemnych i nie wywsza niw 22 m, 

 geometria dachów: dwuspadowy, o syme-

trycznych kątach nachylenia ”oJaci dachu, o kącie 

nachylenia ”oJaci dachu w przedziale od 350 do 

550, z dopuszczeniem stosowania dachów o pro-

sto”adJym ukJadzie kalenic, 

 dopuszcza się zachowanie istniejącej geome-

trii dachów, w tym dachów ”Jaskich; 
3) wprowadzenie nowej zabudowy, z zastrze-

weniem regulacji okre`lonych w § 19 w stosunku 

do dziaJek, na których usytuowane są budynki 

objęty wpisem do rejestru zabytków, na zasa-

dach: 

a) parametry i wskauniki zagospodarowania te-

renu: 

 wielko`ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni dziaJki budowlanej nie więcej niw 
60%, 

 w sytuacji wymiany istniejącej kubatury, wiel-

ko`ć powierzchni zabudowy do powierzchni dziaJki 
budowlanej mowe stanowić więcej niw 60%,  

 powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 10% powierzchni dziaJki budowlanej, z za-

strzeweniem, we nie dotyczy sytuacji wymiany 

istniejącej kubatury,  

 ilo`ć czasowych miejsc postojowych nalewy 

okre`lić indywidualnie dla zamierzonego zagospoda-

rowania, zgodnie z zasadami okre`lonymi w § 25, 

b) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy: 

 wysoko`ć zabudowy nie więcej niw dwie 

kondygnacje nadziemne i nie wywsza niw 15 m, 

 geometria dachów: dwuspadowy, o syme-

trycznych kątach nachylenia ”oJaci, o kącie na-

chylenia ”oJaci dachu w przedziale od 300 do 450, 

z dopuszczeniem stosowania dachów o prosto-

”adJym ukJadzie kalenic (wielospadowych) oraz 

”Jaskich, 
  zakaz stosowania dominant wysoko`cio-

wych. 

9. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem 

dla usJug publicznych z zakresu o`wiaty i wy-

chowania, wydzielonego na rysunku planu i ozna-

czonego symbolem A2UP ustala się: 
1) zachowanie istniejącej zabudowy ｦ szkoJy,  

z mowliwo`cią remontu, przebudowy i rozbudowy; 

2) remont, rozbudowę, ”rzebudowę istniejącej 
zabudowy, wprowadzenie nowej zabudowy na 

zasadach: 

a) parametry i wskauniki zagospodarowania te-

renu: 

 wielko`ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni terenu nie więcej niw 40%, 

 powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 40%, przy czym obejmuje ona równiew tere-

nowe urządzenia sportowe i rekreacyjne, 

b) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy ｦ stosowanie indywidualnych rozwiązaL 

architektonicznych. 

 

§ 7.1. Wydziela się na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi teren i oznacza się symbolem 

A1US. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem A1US 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ usJugi sportu  

i rekreacji; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające (z zastrzewe-

niem, we mowe stanowić nie więcej niw 20% po-

wierzchni wydzielonej dziaJki budowlanej w ra-

mach terenu oznaczonego symbolem A1US): 

a) zabudowa usJugowa handlu i gastronomii, 

b) zabudowa usJugowa z zakresu hotelarstwa. 

3. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem 

dla usJug sportu i rekreacji, wydzielonego na ry-

sunku planu i oznaczonego symbolem A1US usta-

la się: 
1) zachowanie istniejącego zagospodarowania 

ｦ stadionu oraz basenu wraz z obiektami pomocni-

czymi, z mowliwo`cią remontu, przebudowy i roz-

budowy; 

2) remont, rozbudowę, ”rzebudowę istniejącej 
zabudowy, wprowadzenie nowej zabudowy na 

zasadach: 

a) parametry i wskauniki zagospodarowania te-

renu: 

ｦ wielko`ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni dziaJki budowlanej nie więcej niw 
40%, 

ｦ powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 40%, przy czym obejmuje ona równiew tere-

nowe urządzenia sportowe i rekreacyjne, 

ｦ ilo`ć czasowych miejsc postojowych nalewy 

okre`lić indywidualnie dla zamierzonego zagospoda-

rowania, zgodnie z zasadami okre`lonymi w § 25, 
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ｦ dopuszcza się zachowanie wielko`ci po-

wierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

dziaJki większej niw okre`lona w niniejszej literze 

oraz powierzchni biologicznie czynnej mniejszej 

niw okre`lona w niniejszej literze, w sytuacji re-

montu, przebudowy, rozbudowy istniejących 

obiektów budowlanych na wydzielonych dziaJ-
kach budowlanych, 

b) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy: 

ｦ stosowanie indywidualnych rozwiązaL archi-

tektonicznych z zastrzeweniem tiretu drugiego  

i trzeciego, 

ｦ wysoko`ć budynku nie więcej niw dwie kon-

dygnacje nadziemne i nie wywsza niw 15 m, 

ｦ zakaz stosowania dominant wysoko`cio-

wych. 

 

§ 8.1. Wydziela się na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi teren i oznacza się symbolem 

A1ZP. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem A1ZP 

ustala się przeznaczenie podstawowe ｦ zieleL 

urządzonaŁ 
3. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem 

dla zieleni urządzonej, wydzielonego na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 

symbolem A1ZP ustala się: 
1) zagospodarowanie terenu jako parku osie-

dlowego (miejsca s”otkaL mieszkaLców); 
2) parametry i wskauniki zagospodarowania te-

renu ｦ powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 60%. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ustę”ie 1 do-

puszcza się wprowadzenie elementów uwytko-

wych, w szczególno`ci lamp o`wietleniowych, 
Jawek, urządzeL rekreacyjnych, elementów maJej 
architektury. 

 

§ 9.1. Wydziela się na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi teren i oznacza się symbolem 

A1ZCn. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem A1ZCn 

ustala się przeznaczenie podstawowe ｦ cmentarz 

(nieczynny). 

3. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem 

dla cmentarza (nieczynnego), wydzielonego na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonego symbolem A1ZCn ustala się zachowanie 

istniejącego zagospodarowania z mowliwo`cią 

remontu i przebudowy istniejących obiektówŁ 
 

§ 10.1. Wydziela się na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami 

A1ZI ÷ A3ZI. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami A1ZI 

÷ A3ZI ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe ｦ zieleL izola-

cyjna ｦ niska; 

2) przeznaczenie uzu”eJniające ｦ uprawy polo-

we, ogrodowe, z zastrzeweniem, we uprawy polowe 

na terenie oznaczonym symbolem A3ZI mogą sta-

nowić do 100% zagospodarowania terenu.  

3. Dla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla zieleni izolacyjnej, wydzielonych na ry-

sunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nych symbolami A1ZI ÷ A3ZI ustala się: 
1) parametry i wskauniki zagospodarowania 

pojedynczego terenu ｦ powierzchnia biologicznie 

czynna nie mniej niw 50% zagospodarowania. 

 

§ 11.1. Wydziela się na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi teren i oznacza się symbolem 

A1KPK. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem A1KPK 

ustala się przeznaczenie podstawowe ｦ wydzie-

lony ciąg pieszo ｦ jezdny. 

3. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem 

dla wydzielonego ciągu pieszo ｦ jezdnego ustala 

się szeroko`ć nie mniej niw 3,5 m. 

 

§ 12.1. Wydziela się na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi teren i oznacza symbolami 

A1KDZ. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem A1KDZ 

ustala się przeznaczenie podstawowe ｦ droga 

publiczna klasy zbiorcza. 

 

§ 13.1. Wydziela się na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi teren i oznacza się symbolem 

A1KDL. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem A1KDL 

ustala się przeznaczenie podstawowe ｦ droga 

publiczna klasy lokalna. 

 

§ 14.1. Wydziela się na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami 

A1KDD ÷ A13KDD. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami 

A1KDD÷A13KDD ustala się przeznaczenie pod-

stawowe ｦ drogi publiczne klasy dojazdowa. 

 

§ 15.1. Wydziela się na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi teren i oznacza symbolem 

A1ITG. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem A1ITG 

ustala się przeznaczenie podstawowe ｦ urządze-

nia i sieci gazownicze.  

3. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem 

dla urządzeL i sieci gazowniczych, wydzielonego 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  
i oznaczonego symbolem A1ITG ustala się za-

chowanie istniejącego zagospodarowania obiektu 

gazowego ｦ SRP I0 i II0 Branice wraz ze strefą 

ochronną, z dopuszczeniem remontu, przebudo-

wy i rozbudowy obiektu i sieci. 
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§ 16. Kawdorazowo w ramach terenów wydzie-

lonych liniami rozgraniczającymi (w tym terenów 

stanowiących ”rzestrzeL ”ubliczną) obok zagospo-

darowania zgodnie z przeznaczeniem podstawo-

wym i uzu”eJniającym, ustalonym w niniejszym 

rozdziale, mogą wystę”ować urządzenia i sieci in-

frastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, czaso-

we miejsca postojowe, zieleL urządzona, obiekty 

maJej architektury, ciągi piesze, pieszo ｦ jezdne, 

rowerowe ｦ z zastrzeweniem regulacji okre`lonych 

w § 18 i o ile nie są wykluczone przedmiotowo  

w ”ozostaJych przepisach niniejszej uchwaJyŁ 
 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego 

 

§ 17.1. Dla obszarów objętych planem ustala 

się zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi 
przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz 

ustaleniami okre`lonymi w przepisach niniejszego 

paragrafu. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami A1MN 

÷ A13MN ustala się zasady ksztaJtowania kom-

pozycji przestrzennej: 

1) wyznacza się linie zabudowy obowiązujące, 
ustalone na rysunku planu, dla nowej zabudowy, 

sytuowanej bez”o`rednio przy wydzielonych dro-

gach publicznych klasy dojazdowa, z zastrzewe-

niem dopuszczenia, o którym mowa w punkcie 2; 

2) dopuszcza się ”rzesunięcia równolegJe linii 

zabudowy obowiązujących (w stosunku do usta-

lonych), ”ozwalające zachować ”rzyjęty ”orządek 

zabudowy; 

3) dopuszcza się realizację budynków miesz-

kalnych w granicy dziaJki budowlanej w sytuacji 

realizacji zabudowy szeregowej;  

4) dopuszcza się realizację wolnostojącego ga-

rawu, wolnostojącego budynku gospodarczego, 

wolnostojącego budynku rzemiosJa nieuciąwliwego 

w granicy dziaJki budowlanej, (w sytuacji kiedy 

nastę”uje jednoczesna realizacja wolnostojącego 

garawu lub wolnostojącego budynku gospo-

darczego lub wolnostojącego budynku rzemiosJa 

nieuciąwliwego na bez”o`rednio sąsiadujących 

dziaJkach budowlanych); 

5) na dziaJkach budowlanych, w tym ”oJowo-

nych przy ulicy 1 ｦ go Maja, stanowiących luki 

budowlane, dla których nie okre`lono obowiązu-

jących linii zabudowy, nalewy ”rzyjąć linię zabu-

dowy nawiązującą do linii zabudowy wyznaczonej 

na sąsiedniej dziaJce lub stanowiącą nawiązanie 

do jednej z linii zabudowy istniejącej zabudowy 

na sąsiednich dziaJkachŁ 
3. Dla terenów oznaczonych symbolami A1MN 

÷ A13MN, A1U, A1UP ÷ A2UP, A1US ustala 

się wymagania dotyczące rozwiązaL architekto-

nicznych nowych budynków oraz istniejących,  
w tym rozbudowywanych i przebudowywanych: 

1) rodzaj stosowanych materiaJów: tradycyjne 

materiaJy wykoLczeniowe, w szczególno`ci da-

chówka, cegJa, kamieL, drewno, z dopuszcze-

niem stosowania substytutów imitujących ww. 

tradycyjne materiaJy wykoLczeniowe; 
2) zakazuje się stosowania materiaJów wykoL-

czeniowych typu blacha trapezowa, falista, siding 

dla budynków bez”o`rednio sytuowanych przy 

drogach publicznych oraz na terenach oznaczo-

nych symbolami A1U, A1UP; 

3) kolorystyka elewacji, w tym tynku i pokry-

cia dachowego: 

a) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o ni-

skich stopniach nasycenia, 

b) stosowanie dla ”okryć dachowych barw  

o wysokich stopniach nasycenia ｦ czerwonej, 

grafitowej, brązowej, z zastrzeweniem zachowania 

istniejącej kolorystyki w sytuacji rozbudowy ist-

niejącego budynku; 

4) dopuszcza się dla maJych ”Jaszczyzn sto-

sowanie barw nasyconych; 

5) kolorystyka detalu architektonicznego i to-

warzyszącego, w tym balustrad balkonów, scho-

dów zewnętrznych, ”odestów, krat zabezpiecza-

jących, rynien dachowych: 

a) stosowanie barw achromatycznych (neu-

tralnych): bieli, szaro`ci, czerni, a takwe w kolorze 

pokrycia dachowego; 

b) dopuszcza się stosowanie barwy o tym sa-

mym odcieniu jak na tynku, ale o wywszym stop-

niu nasycenia, lub barwy o tym samym odcieniu 

jak na pokryciu dachowym i o zbliwonym stopniu 

nasycenia; 

6) dopuszcza się dla obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków, wymienionych w § 19, sto-

sowanie innych kolorystyk niw okre`lone w pkt 3, 

4 i 5 niniejszego ustę”u, wynikających z histo-

rycznych uwarunkowaL; 
7) dopuszcza się stosowanie kolorów zastrze-

wonych jako identyfikacja firm. 

4. Dla terenów objętych planem (w tym prze-

strzeni publicznych) ustala się zasady dotyczące 

umieszczania znaków informacji wizualnej (wiej-

skiego systemu informacji wizualnej oraz infor-

macji wizualnej w celach reklamowych): 

1) znaki informacji wizualnej muszą harmoni-

zować z charakterem obiektu poprzez starannie 

dobrany materiaJ, wJa`ciwe proporcje i regularną 

formę; 
2) zakazuje się umieszczania znaków informa-

cji wizualnej bez”o`rednio na ”oJaci dachowej  

i kalenicy; 

3) zakazuje się umieszczania reklam wielkoga-

barytowych typu billboard za wyjątkiem terenu 

oznaczonego symbolem A1US, z zastrzeweniem 

ustę”u 4; 
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4) dopuszcza się czasowe umieszczanie na 

elewacjach budynków reklam wielkogabaryto-

wych typu billboard w sytuacji remontów i prze-

budowy obiektów kubaturowych oraz w trakcie 

formalnie prowadzonych robót budowlanych na 

terenach oznaczonych symbolami US i MN. 

5. Ogrodzenia dziaJek na terenach oznaczonych 

symbolami A1MN÷A13MN ｦ zakaz stosowania 

prefabrykowanych elementów betonowych. 

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego 

 

§ 18.1. Dla obszaru objętego planem ustala 

się: 
1) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 

s”orządzenie raportu jest wymagane; 

2) w zakresie ochrony powietrza przed zanie-

czyszczeniem ｦ stosowanie instalacji opartych  

o niskoemisyjne techniki spalania paliw; 

3) w zakresie ochrony wód przed zanieczysz-

czeniem ｦ instalowanie urządzeL oczyszczających 

wody opadowe i roztopowe przed odprowadze-

niem ich do odbiornika, w sytuacji kiedy istnieje 

niebez”ieczeLstwo zanieczyszczenia wód opado-

wych substancjami ropopochodnymi lub innymi 

substancjami toksycznymi; 

4) w zakresie ochrony powierzchni ziemi ｦ 

skJadowanie mas ziemnych stanowiących grunt 

rodzimy, w związku z realizacją zagospodarowa-

nia, zgodnie z przeznaczeniem terenu i ponowne 

wykorzystanie poprzez rozplantowanie, w tym dla 

potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów 

zagospodarowania terenu; 

5) w zakresie ochrony przed haJasem ｦ rodzaje 

terenów, dla których obowiązują dopuszczalne 

poziomy haJasu w `rodowisku, okre`lone wskau-
nikami haJasu (zgodnie z ustanowionymi, odręb-

nymi przepisami): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej (oznaczo-

nych symbolami A1MN÷A13MN) jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
b) tereny zabudowy usJug publicznych (ozna-

czonych symbolami A1UP÷A2UP) jak dla tere-

nów odpowiednio przeznaczonych: pod szpitale  

i domy opieki s”oJecznej (A1UP), pod budynki 

związane ze staJym lub czasowym pobytem dzieci 

i mJodziewy (A2UP), 

c) teren usJug sportu rekreacji (oznaczony 

symbolem A1US) jak dla terenu przeznaczonego 

na cele rekreacyjno ｦ wypoczynkowe; 

6) uciąwliwo`ć wynikająca z charakteru prowa-

dzonej dziaJalno`ci, w ramach przeznaczenia uzu-

”eJniającego, na terenie oznaczonym symbolem 

A1UP, nie mowe ”rzekraczać dopuszczalnej wiel-

ko`ci normowej na granicy dziaJki budowlanej 

zajmowanej przez ten rodzaj dziaJalno`ci; 

7) w zakresie zieleni wysokiej: 

a) nakazuje się zachowanie istniejących szpa-

lerów i zes”oJu drzew usytuowanych od strony 

elewacji frontowej budynku administracji wcho-

dzącego w skJad Zes”oJu Szpitala i ZakJadu Opie-

kuLczego w Branicach na terenie oznaczonym 

symbolem A1U, 

b) nakazuje się zachowanie istniejących zespo-

Jów drzew na terenach oznaczonych symbolami 

A1UP÷A2UP, A1US, 

c) dopuszcza się wycinkę drzew, na terenach,  

o których mowa w literze b, w sytuacji konieczno-

`ci wprowadzenia niezbędnych rozwiązaL z zakresu 

infrastruktury technicznej i komunikacji lub realizacji 

zagospodarowania zgodnie ustaleniami niniejszego 

planu, w”rowadzając w kawdym przypadku obowią-
zek kompensacji przyrodniczej, o której mowa  

w przepisach ochrony `rodowiska, z zastrzeweniem 

regulacji okre`lonych w § 19, 

d) nakazuje się ksztaJtowanie nowej zieleni,  

w tym w ramach terenów przeznaczonych dla za-

budowy, w tym mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ 

wprowadzenie nasadzeL zgodnie z siedliskiem, przy 

uwzględnieniu ich docelowej wysoko`ci i rozJowy-

sto`ciŁ 
2. Eksploatowanie kotJowni, usytuowanej na 

terenie oznaczonym symbolem A1UP, zgodnie  

z ustanowionymi, odrębnymi przepisami. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 
 

§ 19.1. Ustala się, w granicach obszaru obję-
tego planem, strefę `cisJej ochrony konserwator-

skiej. 

2. Strefa `cisJej ochrony konserwatorskiej obej-

muje: 

1) wpisany do rejestru zabytków wojewódz-

twa opolskiego ｦ Śecyzją Nr 47/2006 Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, (”oJo-

wony na dziaJkach nr 132/1,132/7,132/22, 

132/23,132/45,132/46,149/16) Zes”óJ Szpitala  

i ZakJadu O”iekuLczego w Branicach, obecnie 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych, w skJad którego wchodzą: 
a) ko`cióJ parafii szpitalnej p.w. _wŁ Rodziny, 

b) Dom Sióstr Maryi Niepokalanej, obecnie 

pawilon szpitalny J, plebania, kaplica, 

c) budynek kuchni centralnej, 

d) szpital dla kobiet, obecnie pawilon szpitalny D, 

e) szpital dla kobiet i sierot, obecnie pawilon 

szpitalny A, 

f) szpital dla chorych umysJowo męwczyzn, 

g) izolatka dla chorych zakaunie, 
h) dom dla męwczyzn, obecnie pawilon szpital-

ny C, 

i) dom dla niespokojnych kobiet, obecnie pawi-

lon szpitalny K, 
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j) pierwszy Dom Sióstr, obecnie pawilon B 3, 

k) Instytut Badawczy, 

l) drewniane kolonady i lewakownie, 

J) starodrzew parkowy; 

2) stanowisko archeologiczne wpisane do reje-

stru zabytków nr A ｦ 867/87. 

3. W strefie `cisJej ochrony konserwatorskiej 

ustala się: 
1) zachowanie ukJadu kompozycyjnego kom-

pleksu obiektów wymienionych w ustę”ie 2 punk-

cie 1: 

a) o`rodka kompozycji ｦ zes”oJu ko`cioJa szpi-

talnego p.w. _więtej Rodziny i Domu Sióstr Maryi 

Niepokalanej ｦ budynków skoncentrowanych 

wokóJ wewnętrznego czworobocznego wirydarza, 

otoczonego kruwgankiem, 
b) osi kompozycyjnej na linii wschód ｦ zachód, 

wyznaczonej gJówną bramą wjazdową do kom-

pleksu i dziedziLcem przed budynkiem Instytutu 

Badawczego (obecnie budynku administracji), 

c) zabudowy w ukJadzie pawilonowym, niere-

gularnym, wzniesionej gJównie w stylu eklektycz-

nym z ”rzewagą form neogotyckich i neorenesan-

sowych, w szczególno`ci bryJ budynków, w tym 

wysoko`ci i ksztaJtu dachów, ”odziaJów architek-

tonicznych elewacji, istniejącego ukJadu otworów 

okiennych i drzwiowych, istniejącego wystroju na 

elewacjach, 

d) drewnianych budynków lewakowni i kolonad 

wraz z ogrodami i skwerami, 

e) dróg wewnętrznych o zgeometryzowanym 

ukJadzie, 
wszelkie prace, w tym w otoczeniu budyn-

ków, wymagają pozwolenia Opolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków; 
2) zachowanie miejsca ”amiątkowego ｦ po-

piersia Biskupa Józefa Nathana, usytuowanego  

w sąsiedztwie ko`cioJa p.w. _wŁ Rodziny i Domu 

Sióstr Maryi Niepokalanej, stanowiącego dobro 

kultury ws”óJczesnej; 
3) ochronę stanowiska archeologicznego wpi-

sanego do rejestru zabytków nr A ｦ 867/87, 

przed ”rzystą”ieniem do prac ziemnych związa-

nych z realizacją inwestycji, przeprowadzenie 

archeologicznych badaL ratowniczych po uprzed-

nim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na 

prace archeologiczne; 

4) prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem 

archeologicznym w ”óJnocno-zachodniej czę`ci 
terenu oznaczonego symbolem A1UP, sąsiadują-
cego ze stanowiskiem archeologicznym - st.J. 

4. Ustala się, w granicach obszaru objętego 

planem, strefę ochrony archeologicznej obejmują-
cą stanowisko archeologiczne ｦ st I, niewpisane 

do rejestru zabytkówŁ 

5.  W strefie ochrony archeologicznej ustala 

się, przed ”rzystą”ieniem do prac ziemnych zwią-
zanych z realizacją inwestycji, przeprowadzenie 

archeologicznych badaL ratowniczych po uprzed-

nim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na 

prace archeologiczne.  

6.  Na ”ozostaJych fragmentach obszarów nie 

objętych strefą `cisJej ochrony konserwatorskiej 

oraz strefą ochrony archeologicznej, a takwe usta-

leniami, o których mowa w ust. 3 pkt 4, w przy-

padku natrafienia na ”ozostaJo`ci archeologiczne 

ｦ wymóg przeprowadzenia ratowniczych badaL 

archeologicznych w celu udokumentowania zna-

lezisk, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia kon-

serwatorskiego na prace archeologiczne. 

 

RozdziaJ 6 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych 

 

§ 20. Dla przestrzeni publicznych ｦ terenów 

oznaczonych symbolami A1ZP, A1KPK, A1KDZ, 

A1KDD ÷ A13KDD ustala się: 
1) obowiązek zapewnienia dostę”no`ci oso-

bom nie”eJnos”rawnym; 
2) elementy uwytkowe (w tym wy”osawenia 

ulicy), w szczególno`ci lampy o`wietleniowe, 
sJu”y ogJoszeniowe, Jawki, kosze na `mieci, ele-

menty zagospodarowania terenu, w tym chodniki 

muszą mieć ujednolicony charakter; 

3) zasady umieszczania znaków informacji wi-

zualnej (wiejskiego systemu informacji wizualnej 

oraz informacji wizualnej w celach reklamowych), 

zgodnie z ustaleniami § 17 ustę”u 4; 

4) zasady ksztaJtowania zieleni, zgodnie z usta-

leniami § 18 ustę”u 1 punktu 7 litera d.  

 

RozdziaJ 7 

SzczegóJowe zasady i warunki podziaJu nieru-

chomo`ci oraz scalania i podziaJu nieruchomo`ci 
 

§ 21.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 

A1MN ÷ A13 MN ustala się zasady i warunki po-

dziaJu terenów na dziaJki budowlane dla zabudowy 

wolnostojącej, z dopuszczeniem: ”odziaJu terenów 

równiew dla zabudowy szeregowej, zgodnie z usta-

nowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie, z zastrzeweniem, iw dotyczą one 

wyJącznie tych nieruchomo`ci, które wymagają 

nowego lub innego od istniejącego ”odziaJu: 
1) minimalna powierzchnia dziaJki budowlanej dla 

zabudowy wolnostojącej ｦ 700 m²; 
2) minimalna powierzchnia dziaJki budowlanej dla 

zabudowy szeregowej ｦ 300 m²; 
3) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla zabu-

dowy wolnostojącej ｦ 18 m; 

4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki dla za-

budowy szeregowej ｦ 9 m (odrębnego budynku); 
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5) dopuszcza się, w sytuacji ”odziaJu nieru-

chomo`ci na dziaJki budowlane, zgodnie z warun-

kami ”unktów 1, 2, 3 i 4 niniejszego ustę”u, 
odstę”stwo od uwzględnienia szeroko`ci frontu 

dziaJki budowlanej oraz jej minimalnej powierzchni 

dla skrajnych dziaJek uzyskanych w wyniku ww. 

”odziaJu (jeweli zamierzony ”odziaJ uniemowliwia 

wy”eJnienie warunków pkt 1, 2, 3 i 4 w stosun-

ku do wszystkich uzyskanych dziaJek); 
6) dopuszcza się, w sytuacji, kiedy nierucho-

mo`ć stanowi lukę budowlaną (w zabudowie przy 

ulicy 1 ｦ go Maja) odstę”stwo od uwzględnienia 

szeroko`ci frontu oraz minimalnej powierzchni 

dziaJki ustalonych dla zabudowy jednorodzinnej, 

wolnostojącej w punktach 1 i 3 niniejszego ustę-
pu, jeweli realizacja budynku stanowić będzie uzu-

”eJnienie istniejącego ”orządku zabudowy i na-

stą”i zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie. 

2. Dopuszcza się wtórne ”odziaJy terenów 

przeznaczonych dla innych funkcji, niewymienio-

nych w ust. 1, które zgodnie z ustaleniami niniej-

szego planu mogą zaistnieć na obszarach obję-
tych planem. 

3. W przypadku ”rzystą”ienia do scalania  

i ”odziaJu nieruchomo`ci na wniosek wJa`cicieli 
lub uwytkowników wieczystych obowiązują zasa-

dy i warunki ”odziaJu terenu na dziaJki budowla-

ne, ustalone w pkt 1 ｦ 5 ust. 1. 

 

RozdziaJ 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej, szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

 

§ 22. Dla terenu z podstawowym przeznacze-

niem dla drogi publicznej, wydzielonej na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonej sym-

bolem A1KDZ, stanowiącej odcinek drogi powia-

towej klasy zbiorcza ustala się zgodnie z ustano-

wionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie: 

1) utrzymanie odcinka drogi, z dopuszczeniem 

jej remontu, przebudowy, jako ciągu jednojez-

dniowego, dwupasowego (1 x 2); 

2) linie rozgraniczające o”ierają się na: liniach 

istniejących ogrodzeL terenów oznaczonych symbo-

lami A1UP i A1U (stanowiących w czę`ci obszary 

wpisane do rejestru zabytków) oraz podstawie ob-

waJowania istniejącego boiska sportowego. 

 

§ 23. Dla terenu z podstawowym przeznacze-

niem dla drogi publicznej, wydzielonej na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonej sym-

bolem A1KDL, stanowiącej odcinek drogi powia-

towej klasy lokalna ustala się zgodnie z ustano-

wionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie: 

1) utrzymanie odcinka drogi, z dopuszczeniem 

jej remontu, przebudowy, jako ciągu jednojez-

dniowego, dwupasowego (1 x 2); 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających nie 

mniej niw 12 m. 

 

§ 24. Dla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla dróg publicznych, wydzielonych na rysun-

ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 

symbolami A1KDD÷A13KDD, stanowiących drogi 

lub odcinki dróg gminnych klasy dojazdowa ustala 

się zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie: 

1) utrzymanie dróg (odcinków), z dopuszczeniem 

ich remontu, przebudowy, budowę nowych dróg 

jako ciągów jednojezdniowych, dwupasowych; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających nie 

mniej niw 10 m; 

3) szeroko`ć jezdni z dwoma pasami ruchu nie 

mniej niw 4,5 m; 

4) dopuszcza się, w szczególno`ci, wyznaczenie 

”asów postojowych, ”rzykrawęwnikowych, zato-

czek autobusowych; 

5) dopuszcza się stosowanie metod inwynierii ru-

chu w celu poprawy bez”ieczeLstwa oraz uspoko-

jenia ruchu (w tym ”rogów s”owalniających)Ł 
 

§ 25.1. Dla terenów objętych planem ustala się 

”orządkowanie systemu parkowania z zastrzewe-

niem, iw w sytuacji grupowania usJug nalewy doko-

nać analizy ksztaJtowania oferty parkingowej, od-

”owiadającej potrzebom rozJowonym w czasie 

(ukJad dnia, ukJad tygodnia) wg ”oniwszych zasad:  

 
L.p. Rodzaj obiektu 

usJugowego lub 

uwyteczno`ci 
publicznej 

 

Jednostka  

odniesienia 

Liczba stano-

wisk postojo-

wych na 

jednostkę 

odniesienia 

1 Lokalne urzą-
dzenia handlu 

100 m2 pow. 

s”rzedawy  

4÷6 na 100 m2 

powierzchni 

s”rzedawy 

2 Restauracje, 

kawiarnie 

100 miejsc kon-

sumpcyjnych 

30 

3 Hotele, motele, 

pensjonaty 

100 Jówek 25÷35 

4 Obiekty spor-

towe 

100 uwytkowni-

ków jednocze`nie 

25÷30 

5 Domy kultury, 

kluby* 

100 uwytkowni-

ków jednocze`nie 

25÷30 

6 SzkoJy, przed-

szkola, 

100 zatrudnio-

nych 

30 

7 ZakJady pro-

dukcyjne  

i rzemie`lnicze 

100 zatrudnio-

nych 

15 ÷ 25 

* bez funkcji widowiskowych. 

 

2. Bilansowanie potrzeb parkingowych mowe 

nastę”ować w skali ”rzekraczającej teren wska-

zany dla pojedynczego obiektu usJugowego, jed-

nak przy zachowaniu 1÷1,5 minutowego czasu 
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doj`cia od obiektu (w szczególno`ci usJugowego) 
do miejsca postojowego. 

3. W sytuacji realizacji usJugi nie”odlegającej 
warunkom zasad, o których mowa w ust. 1, ko-

niecznym jest zapewnienie minimum jednego 

miejsca postojowego (w granicach dziaJki budow-

lanej). 

 

§ 26. Dla obszarów objętych planem ustala się 

zaopatrzenie w wodę oraz uzbrojenie terenów  

w sieć wodociągową, (uwzględniające ”otrzebę 

ochrony ”rzeciw”owarowej), zgodnie z ustano-

wionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie, na nastę”ujących zasadach: 

1) zaopatrzenie w wodę z ujęcia wody gJębi-

nowej w Branicach, usytuowanego poza grani-

cami opracowania niniejszego planu; 

2) utrzymanie istniejących sieci wodociągo-

wych wraz z urządzeniami, do”uszczając ich re-

monty ”rzebudowę i rozbudowę; 
3) budowę nowych sieci wodociągowych wraz 

z urządzeniamiŁ 
 

§ 27. Dla obszarów objętych planem ustala się 

uzbrojenie w sieć i urządzenia kanalizacji sanitar-

nej i deszczowej, zgodnie z ustanowionymi, od-

rębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakre-

sie, na nastę”ujących zasadach: 

1) utrzymanie istniejącej sieci (wraz z urządze-

niami) kanalizacji sanitarnej, do”uszczając ich 

remonty i rozbudowę, budowę nowych sieci ka-

nalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami; 
2) odprowadzanie `cieków bytowo - gospo-

darczych wyJącznie poprzez wiejski system kana-

lizacji sanitarnej do istniejącej w Branicach 

oczyszczalni `cieków bytowych, usytuowanej 

poza granicami opracowania niniejszego planu; 

3) ”rzesyJanie `cieków deszczowych do rzeki 

Opawy poprzez kanaJy deszczowe, z zastrzewe-

niem zainstalowania urządzeL ”odczyszczających; 
4) zakaz wprowadzania `cieków sanitarnych 

bez”o`rednio do gruntu i do wód powierzchnio-

wych. 

 

§ 28. Dla obszarów objętych planem ustala się 

uzbrojenie w sieć elektroenergetyczną, zgodnie  

z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowią-
zującymi w tym zakresie, na nastę”ujących zasa-

dach: 

1) zasilanie z GPZ 110/15 KV zlokalizowanego 

na terenie oznaczonym symbolem A1UP, z do-

puszczeniem prowadzenia zasilania z poza granic 

opracowania niniejszego planu; 

2) utrzymanie ze strefami technicznymi istnieją-
cych: napowietrznych i kablowych linii elektroener-

getycznych `redniego na”ięcia 15 kV, kablowych 

linii elektroenergetycznych nN oraz stacji transfor-

matorowych do”uszczając ich remonty, przebudo-

wę, rozbudowę, zmianę przebiegu, w tym, w przy-

padku zaistnienia kolizji z nowoprojektowanymi 

obiektami; 

3) budowę nowych urządzeL i linii kablowych 

elektroenergetycznych. 

 

§ 29. Dla obszarów objętych planem ustala się 

zaopatrzenie w gaz i uzbrojenie terenów w sieć 

gazową zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi 
przepisami obowiązującymi w tym zakresie, na 

nastę”ujących zasadach: 

1) utrzymanie ze strefą ochronną, istniejącej sieci 

gazowej: gazociągu wysokiego ci`nienia DN150 PN 

4,0 MPa relacji granica ”aLstwa - Branice oraz sieci 

gazowej dystrybucyjnej niskiego ci`nienia, dopusz-

czając jej remonty, rozbudowę, ”rzebudowę, bu-

dowę nowych sieci wraz z urządzeniami; 

2) zasilanie obszaru z istniejącego obiektu ga-

zowego ｦ SRP0 I i II0 Branice poprzez sieć gazową 

niskiego ci`nieniaŁ 
 

§ 30. Dla zabudowy na terenach oznaczonych 

symbolami A1MN÷A13MN, A1U, A1UP÷A2UP, 

A1US dopuszcza się zaopatrzenie w energię 

cie”lną w oparciu o co najmniej jedno z zasilaL: 
1) energią elektroenergetyczną; 
2) niekonwencjonalnymi uródJami energii od-

nawialnej, w tym w szczególno`ci energią sJo-

neczną poprzez baterie sJoneczne; 
3) węglem o zawarto`ci siarki palnej w paliwie 

do 0,3%; 

4) olejem o”aJowym; 
5) gazem; 

6) siecią cie”JownicząŁ 
 

§ 31.1. Dla obszarów objętych planem ustala 

się wy”osawenie w ”odziemną sieć teletechniczną 

oraz uzbrojenie towarzyszące zgodnie z ustano-

wionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie. 

2. W obszarach objętych planem zakazuje się 

instalowania anten telefonii komórkowejŁ  
 

§ 32. Dla obszarów objętych planem ustala się 

zaopatrzenie w cie”Jo i uzbrojenie w sieć cie-

”Jowniczą, na nastę”ujących zasadach: 

1) utrzymanie ze strefą ograniczeL w uwytko-

waniu, istniejącej sieci cie”Jowniczej, dopuszcza-

jąc jej remonty, rozbudowę, ”rzebudowę, budowę 

nowych sieci; 

2) zasilanie w cie”Jo z istniejącej kotJowni usytu-

owanej na terenie oznaczonym symbolem A1UP. 

 

§ 33. Dla obszarów objętych planem ustala się 

gos”odarkę odpadami na nastę”ujących zasadach: 

1) gospodarowanie odpadami zgodnie z gmin-

nym planem gospodarki odpadami oraz ustano-

wionymi odrębnymi przepisami;  

2) gospodarka odpadami niebezpiecznymi  

w maJych ilo`ciach winna być prowadzona zgod-
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nie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obo-

wiązującymi w tym zakresie; 

3) gospodarka odpadami na terenie obiektów 

budowlanych winna być prowadzona z uwzględ-

nieniem segregacji od”adów;  
4) miejsca do gromadzenia od”adów komunal-

nych winny być osJonięte murem o wysoko`ci co 

najmniej 1,5 m i oddzielone pasem zieleni od 

strony drogi publicznej. 

 

§ 34.1. Dla obszarów objętych planem obo-

wiązują okre`lone przepisami odrębnymi i nor-

mami branwowymi ograniczenia w uwytkowaniu 

terenów ”rzylegJych do istniejących i projektowa-

nych sieci infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się, w szczególno`ci: 
1) strefę ochronną, w granicach okre`lonych 

na rysunku planu, dla gazociągu wysokiego ci-

`nienia DN150 PN 4,0 MPa, o szeroko`ci 40 m 

(po 20 m od sieci, mierząc poziomo i prostopadle 

do osi), z zastrzeweniem ograniczeL, o których 

mowa w ustę”ie 5; 

2) strefę techniczną, w granicach okre`lonych 

na rysunku planu, dla napowietrznej linii elektro-

energetycznej `redniego na”ięcia 15 kV o szero-

ko`ci 16 m (po 8 m od osi linii, mierząc poziomo  

i prostopadle do osi), z zastrzeweniem ograniczeL, 
o których mowa w ustę”ie 5. 

3. Sieci infrastruktury technicznej winny być 

sytuowane w liniach rozgraniczających drógŁ  
4. Dopuszcza się usytuowanie sieci infrastruk-

tury technicznej poza terenami, o których mowa 

w ustę”ie 3, w przypadku braku technicznej mow-
liwo`ci prowadzenia zgodnie z zapisem ustaleL  

w ust. 3.  

5. Dla strefy ochronnej gazociągu wysokiego 

ci`nienia DN150 PN 4,0 MPa, obiektu gazowego 

- SRP I i II0 Branice oraz strefy technicznej napo-

wietrznej linii elektroenergetycznej `redniego na-

”ięcia 15 kV, o których mowa w ustę”ie 2 ustala 

się zakaz zabudowy i wprowadzania zadrzewieL, 
z zastrzeweniem utrzymania obiektu gazowego ｦ 

SRP I0 i II0 Branice. 

 

RozdziaJ 9 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i uwytkowania terenów 

 

§ 35. Do czasu zagospodarowania terenów 

zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i uzu-

”eJniającym, ustanowionym w przepisach niniej-

szej uchwaJy, tereny stanowiące obszary objęte 

niniejszym planem ”ozostaną w dotychczasowym 

zagospodarowaniu i uwytkowaniuŁ 

RozdziaJ 10 

Stawka procentowa, na podstawie której usta-

la się opJatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy 

 

§ 36.1. Ustala się stawki procentowe (okre-

`lone w stosunku procentowym do wzrostu war-

to`ci nieruchomo`ci), sJuwące naliczaniu jednora-

zowych o”Jat z tytuJu wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci (przy uwzględnieniu przeznaczenia pod-

stawowego terenów objętych planem) opisane  

w ”oniwszej tabeli: 

 

Przeznaczenie podstawowe terenu:  Stawka 

procentowa: 

 MN ｦ zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna  

30 % 

 U ｦ zabudowa usJugowa 30 % 

 UP ｦ zabudowa usJug publicznych 20 % 

 US ｦ usJugi sportu i rekreacji 30 % 

 ZP ｦ zieleL urządzona 10 % 

 ZI ｦ zieleL izolacyjna 5 % 

 KPK ｦ wydzielony ciąg pieszo ｦ jezd-

ny 

10 % 

 KDD ｦ droga publiczna klasy dojaz-

dowa 

30 % 

 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami: ZCn, 

KDZ, KDL, ITG, nie ustala się stawek procento-

wych (okre`lonych w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci), sJuwących nali-

czaniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu war-

to`ci nieruchomo`ci, (przy uwzględnieniu prze-

znaczenia podstawowego, kawdego z ww. tere-

nów) ｦ nie nastą”i wzrost ich warto`ci, w związ-

ku z uchwaleniem planu. 

 

RozdziaJ 11 

Przepisy koLcowe 
 

§ 37. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego i publi-

kacji na stronach internetowych Biuletynu Infor-

macji Publicznej Urzędu Gminy Branice. 

 

§ 38. Wykonanie uchwaJy powierza się Wój-

towi Gminy Branice. 

 

§ 39. UchwaJa wchodzi w wycie po 30 dniach 

od daty jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Branice 

WJadysJaw Lenartowicz 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLVIII/261/10 

Rady Gminy Branice  

z dnia 23 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Branice o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do niniejszego pla-

nu, w trakcie wyJowenia do publicznego wglądu 
 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego obszarów ”oJowonych w gminie 

Branice, soJectwie Branice, w trakcie wyJowenia do 

publicznego wglądu, wniesiona zostaJa 1 uwaga, 

uwzględniona przez Wójta Gminy Branice, zatem 

nie zachodzi potrzeba jej rozpatrywania i podejmo-

wania stosownego rozstrzygnięciaŁ  
 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLVIII/261/10 

Rady Gminy Branice 

z dnia 23 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Branice o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy Oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Ww. rozstrzygnięcie Rady Gminy Branice do-

tyczy nastę”ujących, zapisanych w planie, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

1) utrzymania i budowy sieci wodociągowych; 

2) utrzymania i budowy sieci kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej; 

3) utrzymania i budowy elementów ukJadu ｦ 

dróg publicznych klasy dojazdowa (gminnych). 

 

S”osób finansowania ww. zadaL nastą”i  
w oparciu o obowiązujące przepisy i procedury 

prawne ze `rodków wJasnych gminy z ewentual-

nym wsparciem pozyskanym ze `rodków zewnętrz-
nych, w tym ze `rodków z funduszy pomocowych 

Unii Europejskiej.  
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UCHWAIA NR L/289/10 

 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE 

 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 

w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

ze zmianami: Dz. U. 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, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.  

Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 

1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142) oraz  

art. 90f ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 roku  

o systemie o`wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 

2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 

788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020,  

Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, 

poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 

542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 

poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 

poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216 poz. 1370, 

oraz z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206,  

Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705) Rada Miejska 

w Korfantowie uchwala: 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o cha-

rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaJych na 

terenie Gminy KorfantówŁ  
 

§ 1.1. Ustala się dwie podstawowe wysoko`ci 
stypendium szkolnego w zalewno`ci od dochodu 

na osobę w rodzinie. 

 

 


