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UCHWAIA NR XLIIIł37ń/10 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

 z dnia 27 stycznia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  

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

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

1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.  

Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241), art. 20  

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 

41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 

954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 

319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 

880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

”oz. 1237 i Nr 220, ”oz. 1413) oraz w związku  
z UchwaJą Nr L/438/06 Rady Miejskiej w Strzel-

cach O”olskich z dnia 25 ”audziernika 2006 r.  

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzelce O”olskie we wsi Warmątowice, 
”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu ”lanu ze 
ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego Gminy Strzelce Opol-

skieｬ, uchwalonym UchwaJą Nr XXIX/251/08 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia  

22 grudnia 2008 r., Rada Miejska w Strzelcach 

O”olskich uchwala, co nastę”uje:  
 

DZIAI I. PRZEPISY OGÓLNE  
 

RozdziaJ ń 

Ustalenia w”rowadzające  

§ 1.1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”o-

darowania przestrzennego gminy Strzelce Opol-

skie we wsi Warmątowice zwany dalej ”lanem.  
2. ZaJącznikami do niniejszej uchwaJy są:  
1) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, 

stanowiący zaJącznik nr 1;  
2) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia 

uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego, stanowiące 
zaJącznik nr 2;  

3) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z ”rze”isami o finansach ”ublicznych, stanowiące 
zaJącznik nr 3.  

3. Ustalenia obejmujące obowiązkowy ”rzed-

miot ”lanu, okre`lony w art. 15 ust. 2 ustawy  

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

darowaniu ”rzestrzennym, ujęte są w ”ostaci:  
1) ustaleL w”rowadzających, okre`lających 

zakres s”raw regulowanych uchwaJą i zawierają-
cych obja`nienia uwytych terminów i ”ojęć;  

2) ustaleL ogólnych, odnoszących się do ”o-

stanowieL ws”ólnych dla wszystkich lub więk-

szo`ci terenów, wyznaczonych w obszarze obję-
tym granicami planu;  

3) ustaleL szczegóJowych, odnoszących się do 
”oszczególnych terenów wyznaczonych w obsza-

rze objętym granicami ”lanu.  
4. Poza obowiązkowym ”rzedmiotem ”lanu,  

o którym mowa w ust. 3, okre`lono ”onadto, 
wymienione w art. 15 ust. 3 ww. ustawy, granice 

terenów sJuwących organizacji im”rez masowych.  
5. Ustalenia okre`lone w ust. 3 obowiązują 

Jącznie.  
 

§ 2.1. Granice ”lanu, okre`lone od wschodu 

granicą soJectw Warmątowice i BJotnica Strzelec-

ka, a w ”ozostaJym ”rzebiegu granicami dziaJek 
”oJowonych w obszarze wsi, okre`lonymi w za-

Jączniku graficznym do uchwaJy o ”rzystą”ieniu 
do s”orządzenia ”lanu, zostaJy ”rzedstawione na 
rysunku planu.  

2. Z ustaleL ”lanu są wyJączone tereny za-

mknięte.  
 

§ 3.1. Obowiązujące ustalenia ”lanu są zawar-

te:  

1) w tek`cie niniejszej uchwaJy;  
2) na rysunku ”lanu, w zakresie obejmującym 

nastę”ujące oznaczenia:  
a) granice obszaru objętego ”lanem,  
b) `ci`le okre`lone i orientacyjne linie rozgrani-

czające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania,  
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c) ”rzeznaczenie terenów oznaczone:  
- symbolem literowym identyfikującym tereny 

o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania,  

- kolejnym numerem wyrówniającym je s”o`ród 
innych terenów o tym samym ”rzeznaczeniu,  

d) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego:  

- obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabu-

dowy,  

- ukJad kalenic dachów wysokich ”rojektowa-

nych i nadbudowywanych budynków mieszkal-

nych,  

e) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego:  

- zasięgi stref ochrony bez”o`redniej i ”o`red-

niej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody,  
f) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej:  
- zabytki objęte ochroną ustaleniami ”lanu,  
- granica strefy ochrony konserwatorskiej ｭKｬ 

- krajobrazu wsi.  

2. PozostaJe oznaczenia zawarte na rysunku 

planu, nie wymienione w ust. 1 pkt 2, nie stano-

wią obowiązujących ustaleL ”lanu i obejmują 
m.in.:  

a) orientacyjne linie wewnętrznego ”odziaJu te-

renów o tym samym ”rzeznaczeniu okre`lające 
zasady ”odziaJu na dziaJki,  

b) orientacyjne zasięgi stref mowliwego ”rze-

kroczenia do”uszczalnego ”oziomu haJasu:  
- kolejowego od toru kolejowego (dla budyn-

ków mieszkalnych),  
- komunikacyjnego od drogi krajowej nr 94 

(dla budynków mieszkalnych),  
- komunikacyjnego od terenu rezerwy kierun-

kowej dla drogi [KD-GP] (dla budynków mieszkal-

nych),  

c) usytuowanie i cechy istniejących budyn-

ków,  
d) orientacyjne usytuowanie planowanych bu-

dynków,  
e) orientacyjny ukJad jezdni ulic i ”arkingów,  
f) usytuowanie istniejącej i ”lanowanej zieleni 

wysokiej,  

g) trasy napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych _N 15 kV oraz zasięg stref ograniczenia 
zabudowy i zagos”odarowania wzdJuw tych linii,  

h) inne oznaczenia wykazane jako informacyj-

ne na rysunku planu.  

3. Oznaczenia wymienione w ust. 2 mają cha-

rakter informacyjny bądu ”ostulatywny.  
 

§ 4.1. Okre`lenia i nazwy stosowane w ”lanie 
oznaczają:  

1) ”rze”isy odrębne ｦ obowiązujące ”rze”isy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie 

Normy, Normy Branwowe, ”rze”isy ”rawa miej-

scowego obowiązujące na terenie województwa 
opolskiego oraz ograniczenia w dysponowaniu 

terenami wynikające z ”rawomocnych decyzji 
administracyjnych;  

2) przeznaczenie podstawowe ｦ przeznaczenie 

terenu, które ”owinno ”rzewawać na danym tere-

nie, wyznaczone na rysunku ”lanu `ci`le okre`lo-

nymi bądu orientacyjnymi liniami rozgraniczają-
cymi oraz oznaczone stosownym symbolem lite-

rowym;  

3) przeznaczenie dopuszczalne ｦ przeznaczenie 

terenu, które mowe stanowić alternatywę dla ”od-

stawowego przeznaczenia terenu; oznaczone sto-

sownym symbolem literowym, podanym po prze-

znaczeniu podstawowym i oddzielone od symbolu 

przeznaczenia podstawowego przecinkiem;  

4) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ przeznacze-

nie terenu inne niw ”odstawowe, które uzu”eJnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu, 

lecz nie wystę”uje samodzielnie na danym tere-

nie; oznaczone stosownym symbolem literowym 

podanym w nawiasie po symbolu przeznaczenia 

podstawowego;  

5) przeznaczenie kierunkowe ｦ przeznaczenie 

terenu inne niw ”odstawowe, które sygnalizuje 
zamiar ”rzyszJego ”rzeznaczenia terenu, stanowi 

oznaczenie rezerwy terenu przewidzianego do 

zainwestowania na ”odstawie odrębnie o”raco-

wanego planu lub w trybie procedur ustalonych 

w ”rze”isach odrębnych; nie narusza dotychcza-

sowego s”osobu uwytkowania na terenie ”rze-

znaczenia podstawowego; oznaczone jest sto-

sownym symbolem literowym podanym w nawia-

sie kwadratowym po symbolu przeznaczenia pod-

stawowego ｦ w przypadku niniejszego planu 

wystę”uje jako rezerwa terenu ”od trasę obwod-

nicy drogi krajowej nr 94 we wsi Warmątowice 
[KD-GP];  

6) obiekty towarzyszące ｦ obiekty budowlane, 

”omocnicze, takie jak: garawe, altany, baseny  
i oczka wodne, obiekty maJej architektury oraz 
inne obiekty budowlane ”eJniące sJuwebną rolę 
wobec podstawowej funkcji terenu lub budynku;  

7) urządzenia budowlane ｦ obiekty i urządze-

nia techniczne, w tym: infrastruktura sieciowa, 

”rzyJącza, obiekty i urządzenia instalacyjne, drogi 
wewnętrzne, ”lace manewrowe i ”ostojowe, 
”arkingi, ogrodzenia, ”lace ”od `mietniki, za”ew-

niające mowliwo`ć uwytkowania obiektu zgodnie  
z jego przeznaczeniem ustalonym w planie,  

w tym takwe budowle i urządzenia dla obsJugi 
gospodarki rolnej;  

8) usJugi komercyjne ｦ dziaJalno`ć ”odmiotów 
gos”odarczych `wiadczących usJugi dla ludno`ci 
w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosJa usJu-

gowego, ochrony zdrowia, weterynarii oraz inna, 
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nie ”owodująca zagroweL i uciąwliwo`ci dziaJal-

no`ć gos”odarcza, ”rowadzona w wydzielonym 
lokalu uwytkowym, budynku lub terenie wJasnym, 
z za”ewnieniem niezbędnej ilo`ci miejsc ”ostojo-

wych dla samochodów na dziaJce;  
9) usJugi bytowe ｦ dziaJalno`ć usJugowa nie 

”owodująca zagroweL i uciąwliwo`ci dla otoczenia, 
związana z ”odstawową obsJugą mieszkaLców, 
taka jak: usJugi fryzjerskie, kosmetyczne, kra-

wieckie, szewskie, zegarmistrzowskie, optyczne, 

informatyczne, fotograficzne, na”rawy s”rzętu 

agd i rtv, biura administracji, ogJoszeL i reklamy, 
”rojektowania, rachunkowo`ci, obrotu nierucho-

mo`ciami, gabinety lekarskie i dentystyczne, it”. 
usJugi w odrębnym budynku lub w lokalu uwyt-

kowym oddzielonym od mieszkania w budynku 

usJugowym, ”rowadzone w s”osób nie zakJócają-
cy s”okojnego sąsiedztwa i nie naruszające `ro-

dowiska;  

10) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia 

okre`lająca najmniejszą, do”uszczoną ”lanem od-

legJo`ć od ulicy lub granicy dziaJki, której nowo”ro-

jektowany lub przebudowywany budynek nie mo-

we ”rzekroczyć licem zasadniczej bryJy, z wyjąt-

kiem elementów, takich jak: oka”y i gzymsy bu-

dynku o nie więcej niw 0,8 m, a ”rzez ”ochylnie 
lub schody zewnętrzne o nie więcej niw 1,3 m;  

11) obowiazująca linia zabudowy - linia do 

której musi ”rzylegać budynek oraz okre`lone  
w ustaleniach planu inne rodzaje budowli naziem-

nych, nie będące liniami ”rzesyJowymi i sieciami 
uzbrojenia terenu; elementy takie jak okapy  

i gzymsy budynku mogą ”rzekraczać wyznaczoną 
w ”lanie linię zabudowy o nie więcej niw 0,8 m,  

a ”ochylnie lub schody zewnętrzne o nie więcej 
niw 1,3 m;  

12) wskaunik zabudowy dziaJki ｦ warto`ć licz-

bowa stosunku powierzchni zabudowy, liczonej 

w obrysie zewnętrznym murów wszystkich bu-

dynków zlokalizowanych na dziaJce do ”o-

wierzchni dziaJki;  
13) powierzchnia biologicznie czynna ｦ grunt 

rodzimy ”okryty ro`linno`cią na dziaJce budowla-

nej;  

14) ograniczone oddziaJywanie na `rodowisko 

ｦ oddziaJywania ”rzedsięwzięć mogących ”oten-

cjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
które nie wymagają obligatoryjnego s”orządzenia 
ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowisko lub dla 
których obowiązek s”orządzenia tego ra”ortu 
mowe być naJowony w drodze ”ostę”owania ad-

ministracyjnego;  

15) znaczące oddziaJywanie na `rodowisko ｦ 

oddziaJywania ”rzedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaJywać na `rodowisko, które wy-

magają obligatoryjnego s”orządzenia ra”ortu  
o oddziaJywaniu na `rodowisko na ”odstawie 
obowiązującego ”rze”isu odrębnego;  

16) zagrowenia i uciąwliwo`ci ｦ ”owstaJe  
w wyniku uwytkowania terenów lub budynków 
zjawiska fizyczne lub stany ”ogarszające warunki 
zamieszkania albo dokuczliwe dla pobytu ludzi  

w budynku lub na otaczającym terenie, ”rzekra-

czające standardy korzystania ze `rodowiska 
okre`lone w ”rze”isach odrębnych, a w szczegól-

no`ci: szkodliwe ”romieniowanie i oddziaJywanie 
”ól elektromagnetycznych, haJas, wibracje, zanie-

czyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu  

i wód, zalewanie wodami, it”.;  
17) walory krajobrazowe i kulturowe `rodowi-

ska ｦ warto`ci ekologiczne, estetyczne, widoko-

we i kulturowe terenu oraz związanych z nim 
elementów ”rzyrodniczych;  

18) ”rzestrzeL ”ubliczna - tereny w obrębie li-
nii rozgraniczających ulic, terenów wokóJ budyn-

ków kultu religijnego i wydzielonych ciągów ”ie-

szo-jezdnych.  

2. Okre`lenia dotyczące ”rzeznaczenia terenu 
stosowane w ”lanie oznaczają:  

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ｦ 

budynek mieszkalny jednorodzinny, usytuowany 

”ojedynczo na wydzielonej dziaJce budowlanej 
wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami 
budowlanymi oraz zielenią;  

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

z usJugami ｦ budynek mieszkalny jednorodzinny 

na wydzielonej dziaJce budowlanej z lokalem lub 
budynkiem usJugowym ”rzeznaczonym dla usJug 
komercyjnych lub bytowych wraz z obiektami 

towarzyszącymi i urządzeniami budowlanymi oraz 
zielenią;  

3) zabudowa mieszkaniowa z obsJugą ”roduk-

cji rolnej i usJugami ｦ istniejące budynki mieszkal-

ne, gos”odarcze i inwentarskie w istniejącej za-

budowie siedliskowej oraz lokale usJug komercyj-

nych i bytowych wraz z obiektami towarzyszą-
cymi i urządzeniami budowlanymi oraz zielenią;  

4) zabudowa usJugowa - budynek usJugowy 
lub zes”óJ takich budynków z ”rzeznaczeniem dla 
usJug ”ublicznych, bytowych lub komercyjnych 
usytuowany na wydzielonych dziaJkach lub tere-

nach budowlanych wraz z obiektami towarzyszą-
cymi i urządzeniami budowlanymi oraz zielenią;  

5) zieleL ”ubliczna ｦ zagospodarowanie pu-

blicznie dostę”nego terenu zielenią niską i wyso-

ką, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządze-

niami budowlanymi, takimi, jak: alejki, `ciewki, 
boiska, ”lace do gier zes”oJowych, ”lace zabaw 

dziecięcych it”.;  
6) zieleL izolacyjna ｦ uksztaJtowanie terenu  

i zagos”odarowanie zwartą zielenią `rednio wy-

soką i krzewami, urządzoną w s”osób ogranicza-

jący o”tycznie i akustycznie negatywne oddzia-

Jywanie na zabudowę mieszkaniową ruchu samo-

chodowego oraz usJug.  
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3. SformuJowanie ｭzaleca sięｬ, uwyte w ”rze-

”isach niniejszej uchwaJy, nie okre`la obligatoryj-

nego nakazu lub obowiązku wykonania ｭzaleco-

negoｬ uregulowania jako wymaganego warunku 
planu ｦ jest to ustalenie wskazujące na mowli-
wo`ć o”tymalnego wyboru rozwiązania wg wa-

runków okre`lonych ”lanem.  
 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów  

§ 5.1. Śla wyznaczonych terenów w grani-

cach ”lanu ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie, 
oznaczone symbolami literowymi:  

1) MU - tereny zabudowy mieszkaniowej z ob-

sJugą ”rodukcji rolnej i usJugami;  
2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej;  

3) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usJugami;  
4) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej;  

5) U - tereny zabudowy usJugowej - usJugi 
komercyjne i bytowe;  

6) UK - tereny zabudowy usJugowej - usJugi 
publiczne kultu religijnego - kapliczka;  

7) UI - tereny zabudowy usJugowej - usJugi 
publiczne ｦ remiza Ochotniczej Strawy Powarnej;  

8) UO - tereny zabudowy usJugowej - usJugi 
”ubliczne o`wiaty;  

9) US - tereny usJug ”ublicznych s”ortu i re-

kreacji;  

10) ZP - tereny zieleni publicznej;  

11) ZI - tereny zieleni izolacyjnej;  

12) ZL - tereny lasów;  
13) ZLd - tereny dolesieL;  
14) ZLz - tereny zadrzewieL;  
15) R - tereny rolnicze;  

16) RU - tereny o`rodka obsJugi ”rodukcji  
w gospodarstwach hodowlanych;  

17) Wr - tereny wód ”owierzchniowych - rowy;  

18) W - tereny ujęcia wody;  
19) E - tereny stacji transformatorowych;  

20) KS - tereny ”rzystanków autobusowych;  
21) [KD-GP] - tereny rezerwy kierunkowej dla 

drogi klasy gJównej ruchu ”rzys”ieszonego w do-

celowym przebiegu obwodnicy drogi krajowej  

nr 94 relacji Krzywa ｦ WrocJaw - Opole - Bytom ｦ 

Kraków - Balice;  

22) KDG(Z) - tereny drogi klasy gJównej ｦ G, 

po zmianie przebiegu drogi krajowej nr 94 droga 

klasy zbiorczej (Z);  

23) KDZ - tereny drogi klasy zbiorczej;  

24) KDL - tereny dróg klasy lokalnej;  
25) KDD - tereny dróg klasy dojazdowej;  
26) KDW - tereny dróg wewnętrznych;  
27) KDY - tereny ulic pieszo-jezdnych;  

28) Dr - tereny dróg trans”ortu rolnego.  
 

DZIAI II. USTALENIA OGÓLNE  
 

RozdziaJ ń 

Szczególne warunki zabudowy i zagos”odaro-

wania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowa-

niu  

§ 6.1. W granicach ”lanu zakazuje się realizacji:  
1) obiektów handlowych o ”owierzchni s”rze-

dawy ”owywej 400 m²;  
2) ”rzekaunikowych stacji bazowych telefonii 

komórkowej lub wolnostojących masztów ante-

nowych oraz wolnostojących kominów stalowych 
na terenach zabudowy: mieszkaniowej z obsJugą 
”rodukcji rolnej i usJugami, mieszkaniowej, usJu-

gowej i zieleni wszystkich rodzajów.  
2. Ustala się zakaz lokalizacji w obszarze ”lanu 

”rzedsięwzięć zaliczonych do mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko i wymagających obli-

gatoryjnego s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu 
na `rodowisko, w zrozumieniu ”rze”isów odręb-

nych, za wyjątkiem inwestycji celu ”ublicznego, 
budowli ukJadu komunikacyjnego oraz sieci, urzą-
dzeL i obiektów infrastruktury technicznej ”odle-

gających budowie, przebudowie i rozbudowie  

w obszarze planu.  

 

§ 7.1. W granicach ”lanu do”uszcza się zabudo-

wę terenów rolniczych oznaczonych symbolem R,  

z wyJączeniem terenów stanowiących rezerwę 
kierunkową dla obwodnicy drogi krajowej nr 94 
oznaczonych symbolem [KD-GP], ograniczoną do 
budynków inwentarskich, gos”odarczych i obiek-

tów sJuwących wyJącznie ”rodukcji rolnej, w tym 
hodowli oraz obiektów infrastruktury w zakresie 
dopuszczonym ustaleniami planu.  

 

§ 8.1. W granicach planu na terenach ozna-

czonych symbolami: MW, MN, U zakazuje się 
prowadzenia gospodarczego chowu i hodowli 

zwierząt, z do”uszczeniem ”rzy”adków okre`lo-

nych w ust. 2.  

2. Śo”uszcza się ”rowadzenie chowu gos”o-

darczego i hodowli zwierząt na terenach ozna-

czonych symbolem MN: w zabudowie istniejącej 
na terenach 1-MN do 14-MN w ilo`ci do 0,5 ŚJP, 
a na ”ozostaJych terenach 15-MN do 26-MN  

w ilo`ci do 0,3 ŚJP w granicach dziaJki budowla-

nej.  

3. Śo”uszcza się ”rowadzenie gos”odarczego 
chowu i hodowli zwierząt na terenach oznaczo-

nych symbolami: MU, R, RU zachowując ”rzy 
lokalizacji nowych obiektów hodowlanych ograni-

czenia wielko`ci obsady inwentarza, okre`lone 
odlegJo`cią budynków inwentarskich, ”Jyt i zbior-

ników gnojowych od budynków mieszkalnych  
i usJugowych wg nastę”ujących warunków:  
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1) na terenach: MU i R przy obsadzie:  

a) do 10 DJP - nie ogranicza się odlegJo`ci bu-

dynków inwentarskich od budynków mieszkalnych 
w granicach dziaJek siedliskowych na terenach 
MU; zachować odlegJo`ć co najmniej 15 m od 
budynków mieszkalnych na terenach MW, MN i U,  

b) do 20 DJP ｦ zachować odlegJo`ć budyn-

ków inwentarskich co najmniej 30 m od budyn-

ków mieszkalnych i usJug,  
c) do 40 DJP ｦ zachować odlegJo`ć budyn-

ków inwentarskich co najmniej 50 m od budyn-

ków mieszkalnych i usJug;  
2) na terenach: RU i R przy obsadzie:  

a) do 60 DJP ｦ zachować odlegJo`ć budyn-

ków inwentarskich co najmniej 70 m od budyn-

ków mieszkalnych i usJug,  
b) ”owywej 60 ŚJP - zachować odlegJo`ć bu-

dynków inwentarskich co najmniej 100 m od 
budynków mieszkalnych i usJug;  

3) odlegJo`ci budynków inwentarskich okre-

`lone w ”kt 1 i 2 mogą ”odlegać zmniejszeniu  
z tolerancją do 20%, stosownie do udokumento-

wanych wyników ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzed-

sięwzięcia na `rodowisko, o”racowanych dla 
”rojektów budynków inwentarskich.  

4. Zakazuje się w obszarze ”lanu skJadowania, 
magazynowania i ”rzetwórstwa od”adów niebez-

”iecznych, od”adów innych niw niebez”ieczne 
oraz surowców wtórnych, w tym szczególnie 
od”adów zwierzęcych, chemicznych i ”o”roduk-

cyjnych oraz zJomowania samochodów.  
5. Ustala się zakaz lokalizacji otwartych pla-

ców skJadowych i otwartego skJadowania mate-

riaJów sy”kich mogących być uródJem za”ylenia  
i zanieczyszczenia powietrza ｦ skJadowanie i ma-

gazynowanie takich materiaJów musi odbywać się 
w zamkniętych obiektach kubaturowych.  

 

RozdziaJ 2 

Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów 
”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych  

§ 9.1. W obszarze objętym ”lanem nie wystę-
”ują wymienione niwej tereny lub obiekty ”odlega-

jące ochronie, ustalone na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych:  

a) tereny górnicze,  
b) tereny narawone na niebez”ieczeLstwo ”o-

wodzi,  

c) tereny zagrowone osuwaniem się mas ziem-

nych.  

2. Obszar ”lanu ”oJowony jest w granicach za-

sięgu gJównych zbiorników wód ”odziemnych: 
GZWP (ONO) nr 333 ｭZbiornik O”ole - Zawadz-

kieｬ i GZWP (OWO) nr 335 ｭZbiornik Kra”kowice 
ｦ Strzelce O”olskieｬ.  

 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego  

§ 10. Okre`la się ogólne zasady ochrony `ro-

dowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego, które 
nalewy stosować w obszarze ”lanu, res”ektując 
niwej wymienione nakazy i zakazy.  

1. W zakresie ochrony zasobów i czysto`ci 
wód ”odziemnych:  

1) nakazuje się bezwzględnie chronić ”rzed 
zanieczyszczeniem poziomy wodono`ne gJów-

nych zbiorników wód ”odziemnych: GZWP  
nr 333 ｭZbiornik O”ole - Zawadzkieｬ i GZWP  
nr 335 ｭZbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ;  

2) nakazuje się ”rzestrzegać ustalonych  
w ”rze”isie odrębnym zasad ochrony strefy ”o-

`redniej zewnętrznej, obejmującej caJy obszar 
”lanu oraz ochrony strefy bez”o`redniej komunal-

nego ujęcia wody na terenie oznaczonym symbo-

lem W, obejmujących:  
a) nakaz zabez”ieczenia ”owierzchni zagrowo-

nych zanieczyszczeniem `ciekami bytowymi lub 
produktami ropopochodnymi i innymi substan-

cjami szkodliwymi w s”osób uniemowliwiający 
”rzenikanie zanieczyszczeL do gruntu i wód ”o-

wierzchniowych,  

b) zakaz rozsączkowania i od”rowadzania 
`cieków bytowych, rolniczych i ”rzemysJowych 
do gruntu i wód ”owierzchniowych,  

c) dopuszczenie od”rowadzenia wód o”ado-

wych i rozto”owych z dachów budynków i z 
utwardzonych powierzchni nie zanieczyszczo-

nych, a z powierzchni zanieczyszczonych po ich 

oczyszczeniu, do gruntu ”rzez studnie chJonne,  
d) rodzaj u”raw ”olowych i s”osób ich nawo-

wenia nalewy dostosować do ograniczeL okre`lo-

nych ”rze”isami odrębnymi obowiązującymi  
w strefie ochrony i obszarze zasobowym komu-

nalnego ujęcia wody;  
3) `cieki o”adowe z utwardzonych ”owierzch-

ni ”arkingów samochodowych i ”laców manew-

rowych nalewy neutralizować na miejscu do pa-

rametrów zwykJych `cieków o”adowych i do”iero 
”o neutralizacji od”rowadzać do wskazanych 
odbiorników ”owierzchniowych lub do sieci kana-

lizacji deszczowej.  

2. W zakresie ochrony ”rzed haJasem:  
1) zakazuje się ”rzekraczania do”uszczalnych 

”oziomów haJasu w `rodowisku, mierzonego na 
granicy terenów ”rzeznaczenia ”odstawowego 
wg standardów okre`lonych dla terenów:  

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

                                                           - MN,  

b) mieszkaniowo - usJugowych ｦ MNU, MU i U,  

c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

i zamieszkania zbiorowego - MW,  

d) zabudowy związanej ze staJym lub czaso-

wym ”obytem dzieci i mJodziewy ｦ UO,  
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e) zabudowy zagrodowej - RU,  

- podlegających ochronie ”rzed haJasem w za-

kresach stosownych do ”arametrów okre`lonych 
w ”rze”isach odrębnych;  

2) zakazuje się lokalizacji obiektów lub urzą-
dzeL, których funkcjonowanie s”owoduje ”rze-

kroczenie ”oziomu do”uszczalnego haJasu ze-

wnętrznego, mierzonego na granicach terenów 
”rzeznaczenia ”odstawowego lub dziaJek budow-

lanych ”odlegających ochronie ”rzed haJasem 
stosownie do ”arametrów okre`lonych w ”rze”i-

sach odrębnych;  
3) dziaJalno`ć usJugowa lub ”rodukcyjna, ”ro-

wadzona w lokalach uwytkowych i w ”omiesz-

czeniach budynków mieszkalnych, nie mowe ”o-

wodować ”rzekroczenia ”oziomu haJasu i zanie-

czyszczeL ”owietrza uciąwliwych dla lokali miesz-

kalnych i terenów mieszkaniowych, ”rzekraczają-
cych normy okre`lone w ”rze”isach odrębnych;  

4) na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i wielorodzinnej zakazuje się realizacji 
usJug komercyjnych wymagających wielokrotnej 
w ciągu dnia obsJugi trans”ortowej (”onad 2 kur-

sy na dobę), a takwe cięwkiego trans”ortu do-

stawczego ”ojazdami o no`no`ci ”onad 3,5 tony;  
5) zaleca się, w celu ochrony ”rzed nadmier-

nym haJasem komunikacyjnym, na terenach 
mieszkaniowych, w ”asie o szeroko`ci do 50 m 
po obu stronach ulicy Strzeleckiej ｦ w obecnym 

przebiegu drogi krajowej nr 94 oraz w pasie  

o szeroko`ci 100 m od terenów linii kolejowej, 

wy”osawenie budynków mieszkalnych w elemen-

ty tJumiące haJas i za”ewniające w nich wJa`ciwe 
warunki akustyczne, np.: szczelne akustycznie 

okna, drzwi i wyciszone `ciany, a w ”rzy”adkach 
wystę”owania nadmiernego haJasu stwierdzone-

go pomiarami tereny zabudowy mieszkaniowej 

zabez”ieczyć instalowaniem ekranów akustycz-

nych lub budową obwaJowaL ziemnych oraz do-

konywać nasadzeL zieleni `redniowysokiej - szpa-

lerów formowanych krzewów - na terenach ZI.  

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi:  

1) nakazuje się ”race niwelacyjne związane  
z realizacją obiektów budowlanych i zagos”oda-

rowaniem terenu ograniczyć do niezbędnego mi-

nimum;  

2) ”rzed realizacją obiektów budowlanych na-

kazuje się zdjęcie wierzchniej, ”róchniczej war-

stwy gruntu i wJa`ciwe jej zagospodarowanie na 

miejscu budowy lub wykorzystanie na innym 

wskazanym miejscu.  

4. W zakresie ochrony przyrody:  

1) zakazuje się w”rowadzania do miejscowego 
`rodowiska ”rzyrodniczego obcych mu gatunków 
ro`lin, zwierząt i grzybów, a takwe ich form roz-

wojowych;  

2) zaleca się realizować nowe nasadzenia zie-

leni ozdobnej, rekreacyjnej i uwytkowej w o”arciu 
o dobór rodzimych gatunków;  

3) nakazuje się zachować i chronić nasadzenia 
drzew lub wywo”Jotów w ciągach ulicznych, ro-

snących w bez”iecznej odlegJo`ci od krawędzi 
jezdni.  

5. W zakresie ochrony ludzi przed promienio-

waniem elektromagnetycznym niejonizującym:  
1) zakazuje się w”rowadzania zabudowy ”rze-

znaczonej na staJy ”obyt ludzi w ”asach terenu  
o szeroko`ci 15 m (2 x 7,5 m od osi linii) ”oJowo-

nych wzdJuw na”owietrznych linii elektroenerge-

tycznych _N 15 kV;  
2) wokóJ urządzeL elektroenergetycznych _N 

(urządzenia i obiekty stacji transformatorowych) 
nie wystę”uje strefa ochronna II sto”nia, w której 
czas ”rzebywania ludzi byJby ograniczony.  

6. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego:  

1) nakazuje się utrzymać ”rzy remontach, 
”rzebudowie i rozbudowie historyczną formę ar-

chitektoniczną i cechy stylowe istniejącej zabu-

dowy zagrodowej i zes”oJu folwarcznego ”rzy ul. 
Wiejskiej i ul. Stawowej na terenach objętych 

strefą ochrony konserwatorskiej ｭKｬ, wg zasad 
okre`lonych w § 12 i 13 uchwaJy;  

2) nakazuje się ”rojektowaną zabudowę  
w strefie ochrony konserwatorskiej ｭKｬ harmonij-
nie wkom”onować w krajobraz kulturowy, 
uwzględniając jego naturalne walory i wglądy 
widokowe.  

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego  

§ 11.1. Na obszarze objętym ”lanem nakazuje 
się res”ektowanie wymogów ochrony Jadu ”rze-

strzennego i zasad jego ksztaJtowania, zgodnie  
z ustaleniami tego planu.  

2. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady 
ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego:  

1) ustala się ”rzebudowę, rozbudowę, nadbu-

dowę oraz remont istniejących budynków zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymi oraz na warunkach okre-

`lonych w ustaleniach szczegóJowych uchwaJy,  
z zastrzeweniem ustaleL, o których mowa w § 10 
i 11 uchwaJy;  

2) do”uszcza się dla istniejących budynków  
i obiektów oraz ich czę`ci, które ”osiadają inne 
niw ustalone w ”lanie wskauniki zabudowy, liczbę 
kondygnacji, wysoko`ć, geometrię dachu, linię 
zabudowy, szeroko`ć elewacji frontowej, z za-

strzeweniem ustaleL, o których mowa w § 10 i 11 
uchwaJy, dokonywanie:  

a) remontu w zakresie biewącego utrzymania, 
ocie”lania `cian zewnętrznych, wymiany ”okrycia 
dachu oraz rozbiórki obiektu,  

b) zmianę s”osobu uwytkowania obiektu,  
c) ”rzebudowę obiektu,  
d) rozbudowę obiektu w zakresie zgodnym  

z ”rze”isami szczegóJowymi uchwaJy,  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 31 – 1640 – Poz. 440 

 

e) dostosowanie obiektu do ”otrzeb osób nie-

”eJnos”rawnych;  
3) nie do”uszcza się dla istniejących terenów 

zabudowanych, które ”osiadają mniejsze niw usta-

lone w ”lanie wskauniki ”owierzchni biologicznie 
czynnej, pomniejszania tej powierzchni;  

4) nowe budynki sytuować zgodnie z obowią-
zującymi lub nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy 
okre`lonymi w tek`cie lub na rysunku planu;  

5) ustala się realizację nowych budynków 
mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej lub 
bliuniaczej oraz do”uszcza się utrzymanie usytu-

owania istniejących budynków mieszkalnych ”rzy 
granicy dziaJek, a budynków inwentarskich, go-

s”odarczych i garawowych jako obiektów bliunia-

czych ”rzylegających ”o obu stronach granicy 
sąsiednich dziaJek;  

6) nalewy ”rzy sytuowaniu nowych budynków 
na dziaJce budowlanej utrzymać ustalony ”lanem 
kierunek kalenicy:  

a) równolegJe lub ”rosto”adJe do frontowej 
granicy dziaJki o ksztaJcie ”rostokątnym lub zbli-
wonym,  

b) ”rosto”adJe do bocznych granic dziaJki sko-

`nej lub nieregularnej,  
c) indywidualnie ustalone na dziaJkach narow-

nych i w ”lombach zabudowy, nawiązując do 
usytuowania sąsiedniej zabudowy, jej cech i ”a-

rametrów.  
 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej  

§ 12.1. Nakazuje się, na zasadach okre`lonych 
w ”lanie i ”rze”isach odrębnych, chronić zabyt-

kowe obiekty budowlane, okre`lone w tek`cie  
i oznaczone na rysunku planu stosownym ozna-

czeniem graficznym.  

2. Obiekty, o których mowa w ust. 1, zostają 
objęte ochroną konserwatorską ustaloną ”lanem  
i obejmują:  

1) zes”óJ dworsko-folwarczny: dwór mieszkal-

ny, budynki jednorodzinne z budynkami gospo-

darczymi, budynki inwentarskie i gospodarcze:  

a) dwór z ”oJ. XIX w., ul. Wiejska 22j; ”oJowo-

ny w zespole dworsko-folwarcznym, gruntownie 

przebudowany ok. 1930 r., jednokondygnacyjny  

z ”oddaszem uwytkowym, ”od”iwniczony, na 
”lanie ”rostokąta z obustronnymi dwukondygna-

cyjnymi ryzalitami, przekryty wysokim dwuspa-

dowym dachem w ukJadzie kalenicowym z trój-

kątnymi naczóJkami nad ryzalitami, o ”okryciu 
ceramicznym i blaszanym; elewacje sze`cioosio-

we z dwoma osiami w ryzalitach, szczyty boczne 

czteroosiowe, wystrój w tynku o skromnym deta-

lu elewacji;  

- ochronie ”odlega bryJa budynku, ksztaJt da-

chów oraz ukJad i forma elewacji;  

b) 4 domy mieszkalne z 1925 r., ul. Wiejska 22 

a, b, c, d; ”oJowone ”rzy zes”ole dworsko - fol-

warcznym, bliuniacze ”arterowe z ”oddaszami 
mieszkalnymi w dachach wysokich dwuspado-

wych o ”okryciu ceramicznym, w ukJadzie kaleni-

cowym; ”o ”rzeciwnej stronie ulicy towarzyszące 
komórki gos”odarcze, ”arterowe z dwus”ado-

wymi dachami krytymi dachówką w ukJadzie 
kalenicowym;  

- ochronie ”odlega bryJa budynków mieszkal-

nych i gos”odarczych, ksztaJt dachów oraz ukJad 
i forma elewacji;  

c) 3 domy mieszkalne z 1925 r., ul. Olszow-

ska 4, 6 i 8; przebudowane w latach 70. XX w., 

”oJowone ”rzy zes”ole dworsko-folwarcznym, 

bliuniacze ”arterowe z ”oddaszami mieszkalnymi 

w dachach wysokich dwuspadowych o pokryciu 

ceramicznym, w ukJadzie kalenicowym; na dziaJ-
kach komórki gos”odarcze, ”arterowe z dwus”a-

dowymi dachami w ukJadzie kalenicowym;  
- ochronie ”odlega bryJa budynków mieszkal-

nych i gos”odarczych, ksztaJt dachów oraz ukJad 
i forma elewacji;  

d) dom mieszkalno-gospodarczy z pocz. XX w., 

ul. Wiejska 22h; ”oJowony w zes”ole dworsko-

folwarcznym, od ”óJnocy ”rzy majdanie gos”o-

darczym, budynek ”arterowy, w czę`ci dwukon-

dygnacyjny, elewacja jedenastoosiowa, dachy 

dwuspadowe niskie kryte blachą;  
- ochronie ”odlega usytuowanie i bryJa budyn-

ku;  

e) obora wolnostojąca z 1930 r., ul. Wiejska 22; 

”oJowona w zes”ole dworsko-folwarcznym, od 

zachodu przy majdanie gospodarczym, budynek 

parterowy z poddaszem magazynowym, na planie 

”rostokątnym z ryzalitem, `ciany z cegJy licowej, 
stro”y odcinkowe na sJu”ach stalowych, dach 
wysoki dwuspadowy o pokryciu ceramicznym;  

- ochronie ”odlega bryJa budynku, ksztaJt da-

chów oraz ukJad i forma elewacji;  
f) chlewnia z pocz. XX w., ul. Wiejska 22; po-

Jowona w zes”ole dworsko-folwarcznym, od ”óJ-
nocy przy majdanie gospodarczym, budynek par-

terowy, murowany z kamienia, elewacja jedena-

stoosiowa, dach dwus”adowy niski kryty ”a”ą;  
- ochronie ”odlega materiaJ `cian i bryJa bu-

dynku;  

g) stajnia, wozownia i kuunia z ”ocz. XX w., 
ul. Wiejska 22; przebudowane w latach 70. XX w., 

”oJowone w zes”ole dworsko-folwarcznym, od 

”oJudnia przy majdanie gospodarczym, budynki 

parterowe w zabudowie zwartej, murowane  

z cegJy, elewacja wieloosiowa, dachy w ukJadzie 
kalenicowym dwus”adowe wysokie o równych 
wysoko`ciach kryte ceramicznie, dach nad oka-

”em stajni ”rofilowany w dwóch miejscach na 
ksztaJt okien ”owiekowych;  

- ochronie ”odlega bryJa budynków i ksztaJt 
dachów;  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 31 – 1641 – Poz. 440 

 

h) spichlerz z 1930 r., ul. Wiejska 22; rozbu-

dowany o urządzenia do ”rodukcji ”asz w latach 
70. XX w., ”oJowony w zes”ole dworsko - fol-

warcznym, od ”oJudnia ”rzy majdanie gos”odar-

czym, budynek dwukondygnacyjny z poddaszem, 

murowany z kamienia i cegJy, `ciany tynkowane, 
dach dwuspadowy wysoki kryty eternitem; 

szczyty, okna i gzymsy obramowane cegJą;  
- ochronie ”odlega bryJa budynku, ukJad i detal 

elewacji;  

2) budynki usJugowe:  
a) sala taneczno - widowiskowa zajazdu  

z 1910 r., ul. Strzelecka 2; ”oJowona w obrębie 
zabudowaL dawnego zajazdu ”rzy zbiegu  
z ul. Wiejską, budynek jednokondygnacyjny na 
”lanie ”rostokąta z ”rzybudówką, szczytem ”rzy-

budowany do budynku restauracji, przekryty ni-

skimi Jukowymi dachami o ”okryciu ”a”owym  
z odcinkowymi ”óJokrągJymi szczytami; w czte-

roosiowej elewacji frontowej wielkie okna o ”óJ-
okrągJych zamknięciach, w ”rzybudówce od fron-

tu okno o nad”rowu odcinkowym, w szczycie  
o odcinkowym wklęsJo-wy”ukJym ksztaJcie - elip-

tyczny okulus; elewacje i szczyty oraz detal 

gzymsów w cegle licowej;  
- ochronie ”odlega bryJa budynku, ksztaJt da-

chów oraz forma i materiaJ elewacji;  
b) `wietlica wiejska z mieszkaniem z ”ocz. 

XX w., ul. Centawska 2; ”oJowona ”rzy zbiegu  

z ul. Strzelecką; budynek jednokondygnacyjny  
z ”oddaszem na ”lanie ”rostokąta z ryzaliem 
`rodkowym klatki schodowej, ”rzekryty dwus”a-

dowym dachem mansardowym z naczóJkami  
o pokryciu ceramicznym; w siedmioosiowej ele-

wacji frontowej 4 wielkie okna, drzwi z zadaszo-

nym gankiem i 2 maJe okna o nad”rowach odcin-

kowych, w dwuosiowym szczycie maJe okna  
o nad”rowach odcinkowych, na ”oddaszu 2 okna 
ws”óJczesne; elewacje i szczyty oraz gzymsy  
i detal okien w cegle licowej;  

- ochronie ”odlega bryJa budynku, ksztaJt da-

chów oraz forma i materiaJ elewacji;  
3) budynki mieszkalne i gospodarcze w zabu-

dowie zagrodowej:  

a) budynek mieszkalno - gospodarczy  

z ok. 1875 r., ul. Wiejska 6; usytuowany przy 

skrzywowaniu z ul. Strzelecką; budynek jedno-

kondygnacyjny z poddaszem z kalenicą ”rosto”a-

dJą do ulicy, murowany z kamienia i cegJy, tyn-

kowany, elewacja frontowa szczytowa - w parte-

rze dwuosiowa, w szczycie trzy wąskie okna 
strychowe, w zwieLczeniu okienko okrągJe, dach 
dwus”adowy wysoki kryty dachówką;  

- ochronie podlega bryJa i forma elewacji;  
b) dom z ok. 1900 r., ul. Wiejska 15; usytu-

owany w centrum wsi; budynek jednokondygna-

cyjny z ”oddaszem, z kalenicą równolegJą do 
ulicy, murowany z cegJy, ”arterowa dobudówka 
do `ciany szczytowej, elewacja frontowa ”ięcio-

osiowa tynkowana z prostym boniowaniem, okna 

przebudowane w 2000 r., w nietynkowanych 

szczytach okna strychowe, dach dwuspadowy 

wysoki kryty dachówką;  
- ochronie ”odlega bryJa i elewacje (bez ”rzy-

budówki);  
c) dom z ok. 1920 r., ul. Wiejska 20; usytu-

owany w centrum wsi; budynek dwukondygna-

cyjny z ”oddaszem, kalenica równolegJa do ulicy, 
murowany z kamienia Jamanego i cegJy, `ciany 
otynkowane, ”arterowa dobudówka do `ciany 
frontowej tynkowana, przy elewacji frontowej 

przybudowana kapliczka, elewacje dwuosiowe,  

w szczytach okna strychowe, stolarka ”rostokąt-

nych okien oryginalna, dach dwuspadowy wysoki 

kryty dachówką;  
- ochronie ”odlega bryJa i elewacje (bez ”rzy-

budówki);  
d) budynek mieszkalno-gospodarczy z 1937 r. 

i stodoJa z ok. ”oJ. XIX w., ul. Stawowa 7; usy-

tuowane w centrum wsi; budynek mieszkalny 

parterowy jednokondygnacyjny z poddaszem, 

murowany z kamienia i cegJy, tynkowany, elewa-

cja frontowa szczytowa - w parterze dwuosiowa, 

szczyt czteroosiowy z ceglanym krzywem  
w zwieLczeniu, dach dwus”adowy wysoki kryty 

dachówką; budynek stodoJy murowany z kamie-

nia wa”iennego w licu `cian, dach dwus”adowy 
wysoki kryty dachówką z kalenicą ”rosto”adJą do 
ulicy;  

- ochronie ”odlegają bryJy i forma elewacji obu 
budynków oraz materiaJ `cian stodoJy;  

4) kapliczki i figury religijne:  

a) ka”liczka murowana z I ćw. XIX w.; przy-

budowana do domu mieszkalnego przy ul. Wiej-

skiej 20, usytuowana frontem do ulicy, wnętrze 
jednoprzestrzenne na planie kwadratu, mury  

z kamienia, sklepienie odcinkowe, dach wysoki 

dwuspadowy poszyty dachówką, na kalenicy 
o`miokątna sygnaturka ”oszyta blachą; elewacja 
frontowa szczytowa z jednym otworem drzwio-

wym skle”ionym Jukiem koszowym, w elewa-

cjach bocznych ”o jednym maJym okienku za-

mkniętym ”óJkoli`cie;  
- `cisJej ochronie ”odlega usytuowanie, bryJa, 

forma dachu, elewacje i wnętrze;  
b) ”omnik krzywa z 1909 r.; usytuowany po 

wschodniej stronie ul. Centawskiej, u zbiegu  

z ul. Strzelecką, Krucyfiks z figurą Ukrzywowane-

go, odkuty z marmuru na trój”oziomowym zdo-

bionym ”Jytkim reliefem cokole z niszą i figurą 
NMP;  

- ochronie podlega usytuowanie i forma po-

mnika;  

5) budynki i budowle techniczne:  

a) stacja transformatorowa, wzniesiona  

ok. 1925 r. przy ul. Wiejskiej 24; u zbiegu  

z ul. Olszowską, ”rzy ”d.-wsch. granicy zes”oJu 
dworsko-folwarcznego; w formie wiewy na ”lanie 
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kwadratu nakrytej dwuspadowym dachem o po-

szyciu dachówką, murowana z cegJy, elewacje  
z narownymi ”ilastrami s”iętymi z kawdej strony 
”Jytką arkadą, tynkowana, otwory ”rostokątne;  

- ochronie ”odlega bryJa i forma budynku;  
b) bramka ogrodzenia, pocz. XIX w., ul. Wiej-

ska 28; murowana z kamienia, obustronnie tyn-

kowana z furtką zamkniętą Jukiem koszowym,  
w osi nad”rowa kafel ceramiczny z ”Jaskorzeubą;  

- ochronie ”odlega bryJa i forma obiektu.  
3. Okre`la się zakres ochrony konserwatorskiej 

obiektów wymienionych w ust. 2, ”olegający na 
zachowaniu i utrzymaniu tych obiektów w nale-

wytym stanie technicznym oraz zachowaniu:  
1) ksztaJtu bryJy, formy architektonicznej i wy-

stroju;  

2) ukJadu elewacji, ”odziaJów ”ionowych i ”o-

ziomych, ksztaJtu otworów okiennych i drzwio-

wych;  

3) konstrukcji, materiaJu i faktury `cian, skle-

”ieL i ”okrycia dachu;  
4) ”ortali i obramieL, detali architektonicznych, 

lukarn dachowych, zdobieL i dekoracji, sztukaterii;  
5) ksztaJtu i ”odziaJów stolarki bram, drzwi  

i okien;  

6) ukJadu i okazów zieleni zabytkowej.  
4. Śo”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 

obiektów objętych ochroną konserwatorską, okre-

`lonych w ust. 2, dokonywaną ”rzy uwzględnieniu 
zasad okre`lonych w ust. 3 stosowanych do czę-
`ci historycznej obiektu oraz ”rzy s”eJnieniu usta-

leL ”lanu i harmonijnym nawiązaniu kom”ozycyj-

nym nowej czę`ci obiektu do czę`ci historycznej.  
5. Śo”uszcza się odstę”stwa od ustaleL ust. 3 

i 4, po uzyskaniu opinii lub uzgodnienia woje-

wódzkiego konserwatora zabytków.  
6. W obszarze planu miejscowego nie wystę-

”ują dobra kultury ws”óJczesnej wymagające 
ochrony.  

 

§ 13.1. Ustanawia się strefę ｭKｬ - ochrony 

krajobrazu dla historycznego ukJadu ”rzestrzen-

nego wsi oraz zes”oJu dworsko-folwarcznego na 

terenach ”rzylegających do ul. Wiejskiej.  

2. Granicę strefy ｭKｬ okre`la rysunek ”lanu.  
3. W granicach strefy ｭKｬ - ochrony krajobra-

zu ustala się nastę”ujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:  

1) nakazuje się zachowanie historycznego roz-

planowania przestrzennego w zakresie istniejące-

go ukJadu i linii zabudowy, ciągów ulic i ”rzej`ć 
”ieszych, komunikacji wewnętrznej, kom”ozycji 
wnętrz urbanistycznych, ”odziaJu terenu oraz 
kompozycji zieleni;  

2) nakazuje się zachowanie wszystkich obiek-

tów zabytkowych ”oJowonych w strefie ｭKｬ, wy-

mienionych w § 12 ust. 2, w zakresie ich gabary-

tów, formy, wystroju i detalu architektonicznego, 

stosownie do okre`lonych warunków ochrony 
konserwatorskiej;  

3) nakazuje się, by ”rzebudowywane lub roz-

budowywane budynki nie zabytkowe nawiązywa-

Jy swymi gabarytami, architekturą i charakterem 
do sąsiadującej istniejącej zabudowy zabytkowej  
i byJy harmonijnie wkom”onowane w historyczny 
ukJad ”rzestrzenny;  

4) zakazuje się nadbudowy budynków ”onad 
istniejące gabaryty lub gabaryty ”rzylegającej 
zabudowy historycznej oraz przebudowy narusza-

jącej formę istniejących dachów; zakaz nie doty-

czy budowy nowych lukarn dachowych.  

4. Śo”uszcza się odstę”stwa od ustaleL ust. 3 
na zasadach okre`lonych w § 12 ust. 4 i 5.  

 

RozdziaJ 6 

Ogólne wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej  

§ 14.1. Plan okre`la jako ”rzestrzenie ”ublicz-

ne tereny obejmujące:  
1) ”asy dróg ”ublicznych, ulic, ulic ”ieszo-

jezdnych, `ciewek rowerowych, ”arkingów ”u-

blicznych wszystkich rodzajów i klas oraz skrzy-

wowaL dróg i ulic, oznaczone symbolami: KDG(Z), 

KDZ, KDL, KDD, KDW, KDY, KS;  

2) tereny usJug ”ublicznych oznaczone symbo-

lami: UO, US, UI, UK, ZP, ZI.  

2. Wymagania ksztaJtowania ”rzestrzeni ”u-

blicznych okre`la się nastę”ująco:  
1) nalewy zachować ustalony ”lanem rodzaj 

przeznaczenia terenu oraz standardy, parametry  

i wskauniki zagos”odarowania okre`lone ”lanem;  
2) do”uszcza się lokalizowanie w ”asach dro-

gowych ulic, za zgodą zarządcy drogi:  
a) elementów maJej architektury, n”.: Jawek, 

koszy na `mieci, zdrojów ulicznych, zegarów, 
znaków i ”lanów informacyjnych, o`wietlenia  
i zieleni urządzonej niskiej i wysokiej,  

b) wiat ”rzystanków autobusowych, urządzo-

nych miejsc na kontenery od”adów komunalnych 
oraz urządzeL oddzielających ruch koJowy od 
pieszego lub rowerowego,  

c) kiosków, ”unktów handlowych i gastrono-

micznych w obiektach o powierzchni zabudowy 

do 3 m2 nie ”owodujących zagroweL bez”ieczeL-
stwa ruchu drogowego;  

3) do”uszcza się tymczasowe ustawianie toa-

let kontenerowych;  

4) zakazuje się umieszczania tablic reklamo-

wych na ”rzylegających do ”rzestrzeni ”ublicznej 
elewacjach budynków, ogrodzeniach i innych 
no`nikach od strony tych terenów, niezwiązanych 
bez”o`rednio z ”rzeznaczeniem obiektu lub jego 
czę`ci.  

3. Śo”uszcza się organizację ”ublicznych im-

prez masowych w obszarze przestrzeni publicz-
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nych ustalonych ”lanem ”o uzyskaniu zgody wJa-

`ciciela terenu.  
4. Zakazuje się lokalizacji ”ublicznych miejsc 

”ostojowych dla samochodów na terenach ozna-

czonych symbolami: ZL, ZLz, ZLd, ZI, R. 

 

RozdziaJ 7 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu  

§ 15. Śla wyodrębnionych w ”lanie terenów  
o okre`lonym ”rzeznaczeniu ”odstawowym, uzu-

”eJniającym lub do”uszczalnym, obowiązujące 
”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 

oraz zagos”odarowania terenu zostaJy okre`lone 
w ustaleniach szczegóJowych w dziale IV niniej-

szej uchwaJy.  
 

RozdziaJ 8 

Zasady oraz warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci  

§ 16.1. Zakazuje się wydzielania dziaJek nie 
mających dostę”u do drogi ”ublicznej, za wyjąt-

kiem ”rzy”adków ”owiększenia ”owierzchni ist-

niejącej dziaJki, mającej dostę” do takiej drogi.  
2. Nie ustala się obowiązku scalania nieru-

chomo`ci objętych ustaleniami ”lanu.  
 

§ 17.1. W ”rojektach ”odziaJu nieruchomo`ci 
nakazuje się utrzymać okre`lone na rysunku ”lanu 
linie rozgraniczające, a takwe res”ektować zasady 
”odziaJu tych terenów na dziaJki budowlane, 
okre`lone liniami wewnętrznego ”odziaJu.  

2. Ustala się ogólne zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci objętych ”lanem:  

1) podziaJu na dziaJki budowlane nalewy doko-

nywać:  
a) zgodnie z zasadami ”odziaJu okre`lonymi  

w ustaleniach szczegóJowych uchwaJy, od”o-

wiednio dla ”oszczególnych terenów, stosując się 
do wymogów warunków technicznych ustalo-

nych w ”rze”isach odrębnych,  
b) na terenach oznaczonych symbolami: MN, 

MNU, U wg zasad okre`lonych na rysunku ”lanu 
liniami rozgraniczającymi wewnętrznego ”odziaJu;  

2) do”uszcza się zmianę ”oJowenia i ”rzebiegu 
orientacyjnych linii rozgraniczających wewnętrz-
nego ”odziaJu, zachowując ich kierunek ustalony 

na rysunku ”lanu oraz wymagania dotyczące 
szeroko`ci frontów i ”owierzchni nowych dziaJek 
ustalone w ”lanie, z tolerancją 20%.  

3. Śo”uszcza się odstę”stwo od okre`lonych 
w ustaleniach szczegóJowych ”lanu zasad lub 
zakazu ”odziaJu w ”rzy”adku, gdy wydzielenie 

nieruchomo`ci ma na celu ”o”rawę warunków 
zagos”odarowania terenu dziaJek sąsiednich, 
”rzez ”rzyJączenie dziaJek nie dających się zago-

s”odarować samodzielnie w s”osób racjonalny.  

4. Śo”uszcza się dokonywanie ”odziaJów dzia-

Jek dla obiektów i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej o niezbędnej ”owierzchni w obrębie tere-

nów oznaczonych symbolami: MW, MN, MNU, 

MU, U, UO, US oraz dziaJek dla obiektów infra-

struktury o powierzchni ustalonej w dostosowa-

niu do ”arametrów technicznych tych obiektów  
i urządzeL w obrębie terenów oznaczonych sym-

bolami: RU, R, ZL, ZI, ZP, W, ZLd, ZLz, pod wa-

runkiem za”ewnienia dostę”u do drogi ”ublicznej 
wydzielonych nieruchomo`ci oraz s”eJnieniu wa-

runków ”rze”isów odrębnych w zakresie ochrony 
gruntów rolnych.  

5. Przy wydzielaniu nowych dziaJek budowla-

nych w istniejącej zabudowie oznaczonej symbo-

lami: MW, MN, MNU, MU, U nakazuje się utrzy-

mać istniejące ”owierzchnie dziaJek i szeroko`ci 
frontów wg ”odziaJów w istniejących granicach 
dziaJek oraz do”uszczenia okre`lone w ust. 3.  

 

RozdziaJ 9 

S”osób i termin tymczasowego zagos”odaro-

wania, urządzania i uwytkowania terenów  

§ 18.1. Tereny lub obiekty przewidziane do 

nowego przeznaczenia, do czasu realizacji planu 

mogą być uwytkowane i zagos”odarowane bez 
zmian w s”osób dotychczasowy.  

2. Zakazuje się zmiany s”osobu uwytkowania, 
”rzebudowy i rozbudowy obiektów na cele nie-

zgodne z ”lanowanym ”rzeznaczeniem terenów.  
3. Zakazuje się realizacji obiektów tymczaso-

wych na gruntach niezabudowanych, które nie są 
przeznaczone w planie do zabudowy.  

4. Na terenach przeznaczonych w planie do 

zabudowy do”uszcza się realizację obiektów  
o innym ”rzeznaczeniu niw ustalone w ”lanie, 
wyJącznie jako obiektów tymczasowych w rozu-

mieniu ”rze”isu odrębnego.  
 

RozdziaJ ńŃ 

Stawki procentowe od wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci  

§ 19.1. Ustala się stawki ”rocentowe od 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku  
z uchwaleniem ”lanu, sJuwące naliczeniu i ”obra-

niu jednorazowej o”Jaty, zgodnie z art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu ”rzestrzennym, w nastę”ują-
cej wysoko`ci:  

1) dla nieruchomo`ci ”oJowonych w obrębie te-

renów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 
U - 30 %;  

2) dla nieruchomo`ci ”oJowonych w obrębie te-

renów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 
MW, MN, MNU, MU - 20 %.  

2. Stawkę ”rocentową od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci ”ozostaJych, ”rzeznaczonych na 
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inne rodzaje zainwestowania i uwytkowania, 
oznaczonych symbolami:  

1) tereny usJug ”ublicznych - UO, UI, US, UK;  

2) tereny zieleni i lasów - ZP, ZI, ZL, ZLd, ZLz;  

3) tereny rolnicze - R, RU, Wr;  

4) tereny infrastruktury technicznej - W, E, KS; 

5) tereny komunikacji drogowej - KDG(Z), 

KDZ, KDL, KDD, KDW, KDY, Dr;  

- ustala się w wysoko`ci 0 %.  

 

DZIAI III. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW 
KOMUNIKACJI DROGOWEJ I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

 

RozdziaJ ń 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu komunikacji drogowej  

§ 20.1. Ustala się dla obszarów ”rzestrzeni 
publicznej w zakresie komunikacji drogowej, wy-

odrębnionych na rysunku ”lanu `ci`le okre`lonymi 
lub orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi jako 
pasy drogowe oraz korytarz komunikacyjny, za-

sady modernizacji, rozbudowy i budowy ukJadu 

komunikacyjnego, obejmujące:  

1) korytarz komunikacyjny dla obwodnicy wsi 

Warmątowice w ciągu drogi krajowej nr 94, jako 
kierunkowa rezerwa terenu w ”asie o szeroko`ci 
50 m ”od dwujezdniową drogę ukJadu zewnętrz-
nego klasy gJównej ruchu ”rzys”ieszonego ｭGPｬ 
ｦ ”rzeznaczoną dla ruchu tranzytowego ”ojazdów 
samochodowych wraz z wy”osaweniem i urzą-
dzeniami związanymi z ”rowadzeniem i zabezpie-

czeniem tego ruchu stosownie do wymagaL 
”rze”isów odrębnych, tj. dwoma mostami dro-

gowymi z ram”ami ”odjazdów i nasy”ami na 
skrzywowaniach w dwóch ”oziomach: z ”ierwszo-

rzędną linią kolejową o znaczeniu krajowym  
nr 132 na terenach zamkniętych KK oraz z gmin-

ną drogą zbiorczą 2-KŚZ relacji Warmątowice ｦ 

Centawa, za”isaną w ”lanie nastę”ującymi usta-

leniami:  

a) trasa drogi, okre`lona symbolem [KD-GP] na 

terenach o innym ”rzeznaczeniu, stanowiąca re-

zerwę terenu ”od ”as drogowy obwodnicy drogi 
krajowej nr 94 z ustalonym zakazem zabudowy,  

b) ”rzeznaczenie terenów na cele komunikacji 
drogowej w rezerwowanym dla tej drogi koryta-

rzu we wsi Warmątowice wymaga objęcia tego 
obszaru odrębnym ”lanem miejscowym, umowli-
wiającym ”rze”rowadzenie w stosownym czasie 
procedury przygotowania realizacji drogi na tere-

nach [KD-GP] jako inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu ponadlokalnym;  

2) drogę ukJadu zewnętrznego i obsJugującego 
klasy gJównej G ｦ oznaczoną symbolami: 1-KDG(Z), 

2-KDG(Z), 3-KDG(Z), w obecnym ”rzebiegu ciągu 
drogi krajowej nr 94, ”rzeznaczoną:  

a) obecnie: jako droga klasy gJównej G dla ru-

chu tranzytowego i lokalnego ”ojazdów oraz ru-

chu pieszego ograniczonego do odcinka o prze-

kroju ulicznym, wraz z wy”osaweniem i urządze-

niami związanymi z ”rowadzeniem i zabez”iecze-

niem tego ruchu, okre`lonymi w ”rze”isach od-

rębnych; do”uszcza się utrzymanie obsJugi komu-

nikacyjnej ”lanowanej i istniejącej zabudowy ”o-

”rzez skrzywowania i bez”o`rednie lub wewnętrz-
ne ”o`rednie zjazdy za zgodą zarządcy drogi,  

b) docelowo: jako droga klasy zbiorczej Z dla 

ruchu zewnętrznego i obsJugującego ”ojazdów, 
ruchu pieszego oraz rowerowego, jako drogi na 

odcinkach 1-KDG(Z) i 2-KŚG(Z) ”oza zabudową 
oraz jako ulicy na odcinku zabudowanym  

3-KŚG(Z) dla obsJugi komunikacyjnej planowanej 

oraz istniejącej zabudowy, ze skrzywowaniami  
i bez”o`rednimi zjazdami za zgodą zarządcy drogi;  

3) drogę ukJadu zewnętrznego klasy zbiorczej 
Z ｦ oznaczoną symbolami: 1-KDZ, 2-KDZ jako 

istniejąca droga gminna ”rzeznaczona do ”eJnie-

nia funkcji obsJugi komunikacyjnej ruchu ze-

wnętrznego i lokalnego ”ojazdów, ruchu ”ieszego 
i rowerowego oraz dla obsJugi komunikacyjnej 
”lanowanej oraz istniejącej zabudowy i terenów 
rolniczych na obszarach ”rzylegJych:  

a) obecnie: jako ulica na odcinku zabudowa-

nym 1-KŚZ, z ”rojektowanym nowym strzewo-

nym ”rzejazdem ”rzez ”rzewidzianą do moderni-

zacji linię kolejową nr 132 na terenach zamknię-
tych KK oraz jako droga na odcinku 2-KDZ,  

b) docelowo: jako ulica na caJym odcinku  
1-KDZ oraz jako droga na odcinku 2-KDZ wraz  

z podjazdami, nasypami i mostem drogowym nad 

obwodnicą drogi krajowej nr 94 na trasie [KŚ-GP] 

oraz wylotem na istniejącą drogę gminną do wsi 
Centawa;  

4) drogi ukJadu obsJugującego klasy lokalnej L 
”rzeznaczone do ”eJnienia funkcji obsJugi komu-

nikacyjnej terenów zabudowy i obszarów rolnych 
oraz dalszego ich otoczenia, w ciągach i ”rzebie-

gach istniejących ulic oznaczonych symbolami:  
1-KDL, 2-KDL, 3-KDL, 6-KDL, 8-KDL oraz jako 

drogi gminne oznaczone symbolami: 4-KDL,  

5-KDL, 7-KDL, 9-KDL;  

5) ulice ukJadu obsJugującego klasy dojazdo-

wej Ś ”rzeznaczone do ”eJnienia funkcji obsJugi 
komunikacyjnej terenów zabudowy oraz bez”o-

`redniego ich otoczenia, w ciągach i ”rzebiegach 
istniejących ulic i dróg gminnych oznaczonych 
symbolami: 1-KDD, 2-KDD;  

6) ulice ukJadu obsJugującego klasy ”ieszo-

jezdnej Y ”rzeznaczone do ”eJnienia funkcji ob-

sJugi komunikacyjnej terenów zabudowy oraz 
bez”o`redniego ich otoczenia, w ciągach i ”rze-

biegach istniejących ulic i dróg gminnych ozna-

czonych symbolami 1-KDY do 5-KDY;  
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7) ulice wewnętrzne i ulice wewnętrzne ”ie-

szo-jezdne W ”rzeznaczone do bez”o`redniego 
”eJnienia funkcji obsJugi komunikacyjnej terenów 
zabudowy lub zainwestowania oraz dziaJek bu-

dowlanych, w ciągach i ”rzebiegach:  
a) ulicy istniejącej 1-KDW oraz planowanych 

ulic oznaczonych symbolami: 2-KDW, 3-KDW 

b) istniejących i ”lanowanych ulic ”ieszo-

jezdnych oznaczonych symbolami: 4-KDW, 5-KDW;  

8) drogi transportu rolnego Dr - przeznaczone 

do ”eJnienia funkcji ogólnie dostę”nych dojazdów 
komunikacyjnych do obszarów rolnych, terenów 
zabudowy i dziaJek budowlanych lub bez”o`red-

niego ich otoczenia oraz ruchu pieszego i rowe-

rowego, oznaczone symbolami 1-Dr do 15-Dr.  

2. Śla obszarów ”rzestrzeni ”ublicznej w za-

kresie komunikacji drogowej, wyszczególnionych 
w ust. 1, okre`la się nastę”ujące funkcje uwyt-

kowe i zasady zagospodarowania terenu:  

1) ruch koJowy i ”ostój ”ojazdów, zgodnie  
z klasyfikacją funkcjonalną i ”arametrami tech-

nicznymi, w obrębie jezdni, zjazdów na ”osesje, 
zatok postojowych oraz dopuszczony przepisami 

odrębnymi ruch ”ojazdów rolniczych;  
2) ruch ”ieszy w obrębie chodników ulicznych, 

ulic pieszo - jezdnych;  

3) ruch rowerowy na `ciewkach rowerowych 
oraz w obrębie jezdni ulic lub chodników bez wy-

dzielonych `ciewek rowerowych, a takwe dróg 
transportu rolnego;  

4) zieleL izolacyjna oraz ekrany akustyczne  
w miejscach ustalonych ”rzez zarządcę drogi;  

5) infrastruktura techniczna: podziemna i nad-

ziemna; dopuszczona do realizacji na warunkach 

okre`lonych w ”rze”isach odrębnych oraz za 
zgodą zarządcy drogi;  

6) obiekty inwynierskie oraz urządzenia tech-

niczne związane z obsJugą ruchu drogowego, 
lokalizowane w s”osób nie ograniczający bez”ie-

czeLstwa ruchu, w uzgodnieniu z zarządcą drogi  
i zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  

3. Sytuowanie i prowadzenie oraz wymiana 

sieci komunalnych urządzeL infrastruktury tech-

nicznej w ”asach dróg, ulic i ciągów komunika-

cyjnych, wymienionych w ust. 1, mowe się od-

bywać na zasadach okre`lonych w ustaleniach 

”lanu, ”rze”isach odrębnych oraz na warunkach 
ustalonych ”rzez zarządcę drogi.  

 

RozdziaJ 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej  

§ 21.1. Elementami infrastruktury technicznej 

w obszarze ”lanu są: obiekty i urządzenia tech-

niczne, sieci nadziemne i podziemne wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi, sJuwące zao”atrzeniu  
w energię elektryczną, wodę, cie”Jo, gaz, telein-

formację oraz od”rowadzaniu `cieków komunal-

nych i opadowych.  

2. Istniejące elementy infrastruktury technicz-

nej, o których mowa w ust. 1, mogą ”odlegać 
rozbiórce oraz odbudowie, ”rzebudowie i rozbu-

dowie pod warunkiem utrzymania ich przezna-

czenia podstawowego.  

3. Śo”uszcza się zmianę standardów tech-

nicznych bądu technologii obiektów, urządzeL 
technicznych i sieci wraz z urządzeniami towa-

rzyszącymi z zakresu infrastruktury technicznej 
”od warunkiem, we nie będą ”owodowaJy okre-

`lonych w ”rze”isach odrębnych znaczących od-

dziaJywaL na `rodowisko i zdrowie ludzi.  
4. Ustala się zasadę sytuowania nowych od-

cinków sieci uzbrojenia technicznego, jako urzą-
dzeL ”odziemnych, w obrębie linii rozgraniczają-
cych dróg, ulic i ulic ”ieszo ｦ jezdnych, zgodnie  

z wymogami ”rze”isów odrębnych, ”o uzyskaniu 
zgody i na warunkach technicznych okre`lonych 
przez zarządcę lub wJa`ciciela drogi; do”uszcza 
się ”rowadzenie sieci oraz lokalizację związanych 
z nimi urządzeL i budowli na innych terenach 
przeznaczenia podstawowego pod warunkiem nie 

zakJócenia funkcji tych terenów i ”o uzyskaniu 
zgody wJa`ciciela lub zarządcy drogi.  

5. Śo istniejących lub ”rojektowanych sieci 
uzbrojenia technicznego, obiektów i urządzeL 
technicznych, nakazuje się za”ewnić mowliwo`ć 
swobodnego dostę”u.  

 

§ 22.1. Ustala się zasadę zao”atrzenia zabu-

dowy w wodę ”rzeznaczoną do s”owycia oraz 
celów uwytkowych z istniejącej komunalnej sieci 
wodociągu gminnego zasilanego z ujęcia w Brze-

zinie, rozbudowanej o nowe odcinki w rejonie 

dróg: 6-KDL, 7-KDL, ulic: 2-KDW, 3-KDW oraz 

ulic pieszo-jezdnych: 4-KDW, 5-KDW.  

2. W obrębie ”rzestrzeni ”ublicznych w obsza-

rach zabudowanych nakazuje się stworzyć wa-

runki ”eJnej dostę”no`ci do sieci wodociągowych 
dla celów ”rzeciw”owarowych, okre`lone w ”rze-

”isach odrębnych w s”rawie ”rzeciw”owarowego 
zao”atrzenia w wodę oraz dróg ”owarowych.  

3. Zakazuje się lokalizacji obiektów wo-

dochJonnych, których za”otrzebowanie na wodę 
z lokalnej sieci wodociągu komunalnego mowe 
”rzekroczyć za”otrzebowanie 10 m3/h, a w przy-

”adku ujęcia wJasnego do celów uwytkowych - 

”oboru wody, okre`lonego w od”owiednim ”o-

zwoleniu wodno”rawnym, mogącego naruszyć 
równowagę lokalnych zasobów wód wgJębnych.  

 

§ 23.1. Ustala się zasadę od”rowadzania caJo-

`ci `cieków bytowych z istniejącej i ”lanowanej 
zabudowy mieszkaniowej i usJugowej do istniejącej 
komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzo-

nej kolektorami w ciągach ulic: Wiejskiej, Polnej, 
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Strzeleckiej do ”rze”om”owni `cieków sanitarnych 
i dalej rurociągiem tJocznym do oczyszczalni `cie-

ków ”oza obszarem ”lanu oraz nowymi ciągami 
sieci rozbudowanej o odcinki i urządzenia dla ”la-

nowanej zabudowy mieszkaniowej i usJugowej  
w rejonie ulic: 6-KDL, 2-KDW, 3-KŚW; zaleca się 
ci`nieniowe systemy ”rzesyJania `cieków byto-

wych do systemu kanalizacji komunalnej.  

2. Śo”uszcza się w zabudowie istniejącej 
”rzej`ciowo, do czasu wybudowania komunalnej 
sieci kanalizacji, a docelowo zakazuje się, groma-

dzenia `cieków bytowych w zbiornikach wybie-

ralnych na nieczysto`ci ciekJe.  
3. Śo”uszcza się na terenach ”rzestrzeni ”u-

blicznych i w miejscach imprez masowych sto-

sowanie ”rzeno`nych kabin toaletowych z urzą-
dzeniami do doraunego gromadzenia nieczysto`ci 
ciekJych.  

4. _cieki ”rzemysJowe z zabudowy usJugowej 
nakazuje się oczyszczać na miejscu do ”arame-

trów zwykJych `cieków bytowych ”rzed w”ro-

wadzeniem ich do sieci kanalizacji sanitarnej.  

5. Ustala się, we odbiornikiem caJo`ci `cieków 
komunalnych z obszaru objętego ”lanem jest ko-

munalna mechaniczno ｦ biologiczna oczyszczalnia 

`cieków we wsi Szcze”anek, do której `cieki są 
trans”ortowane rurociągiem tJocznym ”rzez ist-

niejącą ”rze”om”ownię `cieków zlokalizowaną ”o 
”óJnocnej stronie ul. Toszeckiej.  

 

§ 24.1. Ustala się zasadę od”rowadzania `cie-

ków o”adowych z zainwestowanych ulic oraz 
terenów istniejącej i ”lanowanej zabudowy 
mieszkaniowej i usJugowej do istniejącej i ”lano-

wanej komunalnej sieci kanalizacji deszczowej, 

prowadzonej kolektorami o `rednicy 200, 300  
i 400 mm w ”asach istniejących ulic: Wiejskiej, 
Polnej i Strzeleckiej oraz planowanych ulic i cią-
gów komunikacyjnych.  

2. Śo”uszcza się, w ”rzy”adku braku komu-

nalnej sieci kanalizacji deszczowej, odprowadze-

nie z terenów zabudowy mieszkaniowej i usJugo-

wej nie zanieczyszczonych wód o”adowych  
i roztopowych do gruntu.  

 

§ 25.1. Ustala się nastę”ujące zasady gos”o-

darowania odpadami komunalnymi i ich usuwa-

nia:  

1) od”ady komunalne nakazuje się gromadzić 
czasowo w odrębnych pojemnikach, usytuowa-

nych na terenach istniejącej i ”rojektowanej za-

budowy, s”eJniając, je`li są okre`lone, warunki 
segregacji tych od”adów na miejscu;  

2) nakazuje się o”równianie ”ojemników, okre-

`lonych w ”kt 1, ”rzez s”ecjalistyczną sJuwbę 
komunalną w zorganizowanym systemie oczysz-

czania miasta,  

3) ustala się, we od”ady komunalne będą wy-

wowone na komunalne skJadowisko od”adów oraz 
do ”unktów zbioru lub utylizacji od”adów.  

2. Gos”odarkę od”adami innymi niw komunal-

ne nakazuje się ”rowadzić zgodnie z wymogami 

”rze”isów odrębnych.  
3. Zakazuje się na caJym obszarze ”lanu skJa-

dowania od”adów bytowych, zJomu, surowców 
wtórnych lub od”adów organicznych oraz czaso-

wego gromadzenia od”adów ”oza ”ojemnikami 
ustawionymi w zorganizowanych miejscach.  

 

§ 26.1. Ustala się utrzymanie zorganizowane-

go systemu dostawy cie”Ja z lokalnej sieci cie”l-

nej do istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej ”oJowonej na terenach: 1-MW, 2-MW.  

2. Ustala się uzyskiwanie cie”Ja dla celów by-

towych i grzewczych w oparciu o paliwa proeko-

logiczne, s”alane w indywidualnych urządzeniach 
w s”osób nie ”owodujący ”rzekroczeL norm emi-

sji zanieczyszczeL do”uszczonych ”rze”isami 
odrębnymi lub w o”arciu o zasilanie energię elek-

tryczną.  
3. Śo”uszcza się stosowanie indywidualnych 

wysokosprawnych, atestowanych kotJowni na 
”aliwo staJe oraz ”ieców kominkowych, których 
technologia zapewnia zachowanie dopuszczal-

nych standardów emisyjnych, okre`lonych  
w ”rze”isach odrębnych.  

 

§ 27.1. Ustala się mowliwo`ć zao”atrzenia  
w gaz ”rzewodowy istniejącej i planowanej zabu-

dowy mieszkaniowej i usJugowej z sieci gazowej 
dystrybucyjnej niskiego ci`nienia wystę”ującej  
w obszarze planu.  

2. Zachowuje się bez zmian istniejące ”rze-

znaczenie obiektów, urządzeL i sieci, które sJuwą 
zaopatrzeniu w gaz przewodowy obszaru w gra-

nicach planu.  

 

§ 28.1. Ustala się zasadę zao”atrzenia  
w energię elektryczną istniejącej i ”lanowanej 
zabudowy z istniejących lub ”lanowanych obiek-

tów, urządzeL i nadziemnych sieci elektroenerge-

tycznych, rozbudowywanych ”rzez wJa`ciciela 
sieci o nowe odcinki i stacje transformatorowe 

odpowiednio do zapotrzebowania nowych odbio-

rów.  
2. Zachowuje się bez zmian ”rzeznaczenie ist-

niejących obiektów oraz do”uszcza się mowliwo`ć 
ich ”rzebudowy, w tym trzech wolnostojących 
stacji transformatorowych: stacji wiewowej ”rzy 
ul. Wiejskiej i stacji sJu”owych ”rzy ul. BJotnickiej 
i ul. Strzeleckiej wraz z urządzeniami oraz na”o-

wietrznych sieci _N o na”ięciu 15 kV, które sJuwą 
zao”atrzeniu w energię elektryczną obszaru  
w granicach ”lanu oraz za”ewniają jego ”rzesyJ 
na zewnątrz tego obszaru.  
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3. Ustala się wydzielenie dziaJek ”rzeznaczo-

nych ”od lokalizację nowych, niezbędnych dla 
zasilania obszaru, kontenerowych stacji transfor-

matorowych na terenie o orientacyjnych wymia-

rach 6 x 4 m wraz z dojazdem od drogi publicz-

nej, lokalizowanych ”rzez zarządcę sieci elektro-

energetycznej na terenach przeznaczenia podsta-

wowego.  

4. Ustala się zasadę docelowego, sukcesyw-

nego kablowania wszystkich istniejących tras  
i odcinków na”owietrznych linii elektroenerge-

tycznych NN, przebiegających ”rzez tereny istnie-

jącego i ”rojektowanego zainwestowania; odcinki 
nowych sieci NN nalewy realizować jako kablowe, 
doziemne.  

5. W przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych obiektów z istniejącymi urządzeniami elek-

troenergetycznymi, przebudowa tych urządzeL 
odbywać się będzie wg ”rze”isów ”rawa energe-

tycznego.  

 

§ 29.1. Ustala się zasadę wy”osawenia caJej 
”rojektowanej zabudowy w sieci i ”rzyJącza tele-

informatyczne ”rzy udziale istniejących sieci 
funkcjonujących na wsi o”eratorów, ”o”rzez roz-

budowę ”rzez wJa`ciciela tych sieci o nowe, ”od-

ziemne jej odcinki; zaleca się docelowo ”rzebu-

dowę istniejących sieci telefonicznych jako ”od-

ziemnych.  

 

DZIAI VI. USTALENIA SZCZEGÓIOWE  
 

RozdziaJ ń 

Zasady i zakres stosowania ustaleL szczegóJo-

wych  

§ 30.1. Obszar zawarty w granicach planu zo-

staJ okre`lony jako jednostka funkcjonalno - prze-

strzenna, o jednolitych cechach fizjograficznych, 

zwartym stanie terenów zabudowanych, okre`lo-

nych istniejących lub ”lanowanych rodzajach 
”rzeznaczenia, s”osobach uwytkowania i uzbroje-

nia terenów, rodzajach oraz cechach i ”arame-

trach zabudowy i zagos”odarowania, objęty:  
1) ustaleniami szczegóJowymi dla wyodrębnio-

nych terenów ”rzeznaczenia ”odstawowego uję-
tymi w ”aragrafach od § 31 do 47;  

2) ustaleniami szczegóJowymi dla terenów 
komunikacji drogowej wraz z od”owiadającymi im 
liniami zabudowy okre`lonymi w ”aragrafach od 
§ 48 do 54.  

2. Wyodrębnionym terenom ”oJowonym w ob-

szarze ”lanu ”rzy”isane są kolejne dla rodzaju 
przeznaczenia symbole liczbowe oraz literowe 

oznaczające rodzaj ”rzeznaczenia ”odstawowego 
lub uzu”eJniającego, dla których okre`la się usta-

lenia szczegóJowe, dotyczące:  
1) przeznaczenia i funkcji terenu;  

2) obsJugi komunikacyjnej terenu;  

3) warunków ochrony `rodowiska;  
4) warunków ochrony zabytków;  
5) warunków ”odziaJu nieruchomo`ci;  
6) ”arametrów i wskauników ksztaJtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu;  

7) linii zabudowy;  

8) warunków dotyczących infrastruktury tech-

nicznej.  

3. Nalewy równocze`nie od”owiednio stoso-

wać zasady, warunki, nakazy i zakazy dotyczące 
kawdego z wyodrębnionych terenów zawarte w 
ustaleniach ogólnych ｦ dziaJ II i III uchwaJy:  

1) szczególne warunki zabudowy i zagos”oda-

rowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt-

kowaniu - § 6 ｦ 8;  

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego - § ńŃ;  

3) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego - § ńń;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej - § ń2  

i 13;  

5) ogólne wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej - § ń4;  

6) zasady oraz warunki scalania i ”odziaJu nie-

ruchomo`ci - § ń6 i 17;  

7) s”osób i termin tymczasowego zagos”oda-

rowania, urządzania i uwytkowania terenów - § ń8;  

8) stawki procentowe od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci - § ń9;  

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji drogowej - § 2Ń i infra-

struktury technicznej § 2ń do 29.  

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie oraz parametry zabudowy i za-

gos”odarowania terenów  

§ 31.1. Dla terenów istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej z obsJugą ”rodukcji rolnej i usJu-

gami, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1-MU, 2-MU, 3-MU, 4-MU, 5-MU, 6-MU, 7-MU, 

8-MU, 9-MU, 10-MU, ustala się niwej okre`lone 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospo-

darowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa z obsJugą ”rodukcji rolnej i usJu-

gami MU, jako istniejąca i ”lanowana ”odstawo-

wa funkcja mieszkaniowa wraz budynkami go-

s”odarczymi i inwentarskimi oraz usJugowymi;  
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: obsJuga ”ro-

dukcji rolnej i funkcja usJugowa:  
a) istniejąca funkcja obsJugi ”rodukcji rolnej - 

do”uszcza się utrzymanie istniejących budynków 
gos”odarczych, skJadowych i inwentarskich do 
obsJugi ”rodukcji rolnej,  

b) istniejąca i ”lanowana funkcja usJugowa - 

do”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci ”owierzchni 
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uwytkowej budynku mieszkalnego oraz budynków 
gos”odarczych i inwentarskich na lokale uwytko-

we dla usJug komercyjnych i bytowych nie stwa-

rzających zagroweL i uciąwliwo`ci dla sąsiedztwa,  
c) do”uszcza się ”rzeksztaJcenie istniejącej za-

budowy mieszkaniowej z funkcją obsJugi ”roduk-

cji rolnej w zabudowę mieszkaniową z usJugami;  
3) rodzaj zabudowy:  

a) budynki mieszkalne wraz z obiektami towa-

rzyszącymi i urządzeniami budowlanymi,  
b) budynki gos”odarcze, skJadowe i inwentar-

skie oraz ”rzetwórstwa rolniczego w istniejącej 
zabudowie gospodarstw rolnych,  

c) budynki usJug w zakresie usJug komercyj-

nych i bytowych, np: handlu, gastronomii, agro-

turystyki, rzemiosJa, ”rzetwórstwa, mechaniki 
”ojazdowej, it”. ”rzeznaczenia usJug nierolni-

czych;  

4) zagos”odarowanie towarzyszące:  
a) komunikacja wewnętrzna koJowa za”ewnia-

jąca wjazd i wyjazd na drogę ”ubliczną oraz doj-

`cia ”iesze,  
b) dojazdy do budynków usJugowych oraz ”u-

blicznie dostę”ne miejsca postojowe dla funkcji 

usJugowej,  
c) miejsca ”ostojowe dla samochodów oso-

bowych i trans”ortowych wg wskauników usta-

lonych w ”lanie oraz dla ”ojazdów i maszyn rolni-

czych stosownie do potrzeb,  

d) ”lac gos”odarczy z budowlami do obsJugi 
hodowli, obiektami i miejscami do czasowego 

gromadzenia od”adów i odcieków rolniczych, 
zielenią,  

e) urządzenia budowlane i obiekty towarzyszące;  
5) do”uszcza się:  
a) remont, ”rzebudowę, rozbudowę, odbudo-

wę budynków: mieszkalnego, gos”odarczego, 
inwentarskiego lub garawu,  

b) budowę budynków inwentarskich wraz  
z zagos”odarowaniem towarzyszącym ”rzy za-

chowaniu ustalonych planem zasad zagospoda-

rowania, wskauników i odlegJo`ci dla zabudowy  
o funkcji hodowlanej,  

c) do”uszcza się zmianę s”osobu uwytkowania 
istniejących budynków mieszkalnych, gos”odar-

czych, skJadowych i inwentarskich w zabudowę 
usJugową,  

d) w ”rzy”adku zmiany s”osobu uwytkowania 
zabudowy, do”uszcza się budowę nowych wol-

nostojących budynków mieszkalnych, budynków 
usJugowych i garawy;  

6) nakazuje się ”rzy wykorzystaniu istnieją-
cych lub lokalizacji nowych obiektów dla gos”o-

darczego chowu i hodowli zwierząt stosować 
zasady zachowania odlegJo`ci od budynków 
mieszkalnych i usJugowych okre`lone w § 8 ust. 3 

uchwaJy;  
7) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy bu-

dynków zabytkowych na terenach: 2-MU, 3-MU 

oraz remontów i ”rzebudowy w s”osób narusza-

jący zasady ochrony zabytków okre`lone w § 12 
i 13 uchwaJy.  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej: ustala się 
utrzymać istniejące dojazdy i doj`cia zjazdami  
z ulic obsJugujących:  

a) ul. Le`nej 1-KDY i 4-KDW,  

b) ul. Wiejskiej 1-KDL i ul. Stawowej 2-KDY,  

c) ul. Toszeckiej 3-KDG(Z) i ul. Polnej 1-KDD,  

d) ul. Strzeleckiej 3-KDG(Z).  

4. Warunki ochrony `rodowiska: ustala się 
obowiązek utrzymania ”oziomu haJasu ”oniwej 
dopuszczalnego okre`lonego w ”rze”isach odręb-

nych jak dla terenów mieszkaniowo - usJugowych.  
5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków ustala się w zakresie:  
a) ochrony budynków zabytkowych na tere-

nach: 2-MU, 3-MU i bramki ogrodzenia przy  

ul. Wiejskiej 28 na terenie 7-MU, o których mowa 
w § 12 uchwaJy,  

b) obowiązku utrzymania warunków ochrony 
konserwatorskiej krajobrazu wsi w strefie ｭKｬ na 
terenach: 1-MU do 7-MU oraz 9-MU i 10-MU wg 

ustaleL ogólnych, o których mowa w § 13 
uchwaJy.  

6. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się 
nastę”ująco:  

1) utrzymać w istniejącej zabudowie siedli-
skowej szeroko`ci frontów i granice dziaJek istnie-

jących oraz dziaJek niezabudowanych usytuowa-

nych w plombach zabudowy wg rysunku planu;  

2) do”uszcza się wydzielenie nowych dziaJek 
”od zabudowę mieszkaniową i usJugową na wol-

nych niezabudowanych terenach;  

3) do”uszcza się ”odziaJy okre`lone w § 16  
i 17 uchwaJy.  

7. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) wskauniki zabudowy dziaJki:  
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 

50 % ”owierzchni dziaJki,  
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

- nie mniej niw 20 % ”owierzchni dziaJki;  
2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych:  
a) 1 - 2 miejsca / 1 mieszkanie na terenie 

przeznaczenia podstawowego,  

b) dla usJug wbudowanych nalewy ”rzewidzieć 
dodatkowe ”ublicznie dostę”ne miejsca ”arkin-

gowe w ilo`ci 2 miejsca na kawde 50 m² ”o-

wierzchni uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw  
1 miejsce;  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) budynki mieszkalne istniejące i ”rzebudo-

wywane - do 3 kondygnacji nadziemnych wraz  

z ”oddaszem uwytkowym lub strychem, tj. wyso-

ko`ć caJkowita do 13 m,  
b) budynki usJugowe, gos”odarcze i garawe ｦ 

1 kondygnacja, wysoko`ć do 5 m ”rzy dachu 
”Jaskim i do 7,5 m przy dachu stromym,  
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c) budynki inwentarskie i stodoJy ｦ do 2 kon-

dygnacji, wysoko`ć do 12 m ”rzy dachu stro-

mym,  

d) do”uszcza się utrzymanie ilo`ci kondygnacji 
oraz wysoko`ci i szeroko`ci frontu budynków 
istniejących w dotychczasowych ”arametrach;  

4) forma i cechy dachów budynków:  
a) istniejących - ustala się utrzymać formę da-

chu istniejącego; do”uszcza się zmianę geometrii 
dachu ”rzy zachowaniu ”arametrów jak dla bu-

dynków ”rojektowanych; do”uszcza się zacho-

wanie formy dachów ”Jaskich na budynkach ist-

niejących,  
b) projektowanych i nadbudowywanych 

mieszkalnych ｦ dach stromy, dwuspadowy lub 

czteros”adowy, o symetrycznym kącie nachylenia 
”oJaci; zalecane nachylenie ”oJaci dachowych 35º 
- 45o; ”okrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
materiaJ ”odobny,  

c) usJugowych oraz istniejących gos”odar-

czych, inwentarskich lub garawy ｦ strome, dwu-

s”adowe, o formie od”owiadającej dachowi bu-

dynku mieszkalnego; ”okrycie dachu: dachówka 
ceramiczna lub materiaJ od”owiadający dachów-

ce; do”uszcza się dachy ”Jaskie na budynkach 

usJugowych i garawach, uzasadnione formą dachu 
budynku sąsiedniego lub dachy niskie dwus”a-

dowe o nachyleniu ”oJaci do 15º,  
d) kierunek gJównej kalenicy dachów budyn-

ków:  
- mieszkalnych nalewy utrzymać zgodnie z ry-

sunkiem ”lanu wg ukJadu dachów na budynkach 

sąsiednich istniejących lub ”rojektować dla nad-

budowywanych i nowych budynków mieszkal-

nych jako ”rosto”adJy do frontu dziaJki, na tere-

nach: 1-MU do 8-MU i 10-MU, za wyjątkiem  
2 dachów z kalenicami równolegJymi do ul. Wiej-

skiej 21 i 29 oraz jako kierunek równolegJy na 
terenie 9-MU,  

- usJugowych, gos”odarczych, inwentarskich 
lub garawy nalewy utrzymać lub dostosować wg 
ukJadu dachów na budynkach istniejących lub 
”rojektowanych i ”rzebudowywanych, a dachów 
stodóJ utrzymać jako ”rosto”adJy do bocznych 
granic dziaJek,  

e) szeroko`ć elewacji frontowej:  
- nowego wolnostojącego budynku mieszkal-

nego z ”rzybudowanym garawem do 2 stanowisk: 
14 - 16 m,  

- nowego budynku mieszkalnego bez przybu-

dowanego garawu: do 12 m,  
- nie ustala się szeroko`ci elewacji frontowej 

dla budynków usJugowych, gos”odarczych, in-

wentarskich, garawy.  
8. Nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) do”uszcza się zachowanie lokalizacji istnie-

jących budynków,  
b) dla nowych lub rozbudowywanych budyn-

ków w odlegJo`ci co najmniej 6 m, licząc od gra-

nicy dziaJki ”rzylegającej do ulicy, lub wg ozna-

czeL i wymiarów na rysunku ”lanu,  
c) ustala się zakaz rozbudowy czę`ci istnieją-

cych budynków ”rzekraczających ustaloną nie-

”rzekraczalną linię zabudowy,  
d) ustala się zakaz sytuowania nowych bu-

dynków gos”odarczych, inwentarskich i garawy 
”rzy froncie dziaJki, do”uszcza się sytuowanie 
tych budynków w odlegJo`ci co najmniej 15 m od 
frontowej granicy dziaJek.  

 

§ 32.1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolami: 1-MN, 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5-MN,  

6-MN, 7-MN, 8-MN, 9-MN, 10-MN, 11-MN,  

12-MN, 13-MN, 14-MN, 15-MN, 16-MN, 17-MN, 

18-MN, 19-MN, 20-MN, 21-MN, ustala się niwej 
okre`lone ”rzeznaczenie oraz warunki zabudowy  
i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna MN;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: do”uszcza się 
”rzeznaczenie do 30 % ”owierzchni uwytkowej 
budynku mieszkalnego na wbudowany lub przy-

budowany 1 lokal uwytkowy dla usJug bytowych 
nieuciąwliwych dla sąsiedztwa;  

3) rodzaj zabudowy:  

a) istniejące budynki mieszkalne w zes”oJach 
lub plombach zabudowy ｦ wolnostojące i bliunia-

cze, na wydzielonych dziaJkach wraz z budynkami 
gos”odarczymi i garawami,  

b) do”uszcza się, w ”rzy”adkach zabudowy 
istniejącej, utrzymanie 2 budynków jednorodzin-

nych na 1 dziaJce,  
c) ”lanowane, ”ojedyncze, wolnostojące bu-

dynki mieszkalne oraz budynek bliuniaczy na te-

renie 21-MN wraz z budynkami gospodarczymi  

i garawami na wolnych dziaJkach na terenach:  
9-MN, 12-MN, 14-MN, 15-MN, 17-MN, 18-MN, 

19-MN, 21-MN;  

4) zagos”odarowanie towarzyszące:  
a) komunikacja wewnętrzna koJowa i ”iesza,  
b) miejsca ”ostojowe dla samochodów wg 

wskauników ustalonych w ”lanie,  
c) urządzenia budowlane i obiekty towarzyszą-

ce oraz zieleL;  
5) do”uszcza się:  
a) remont, ”rzebudowę, rozbudowę, odbudo-

wę budynków: mieszkalnego, gos”odarczego  
i garawu,  

b) budowę, na niezabudowanych terenach, ”o-

jedynczych, wolnostojących budynków mieszkal-

nych jednorodzinnych, budynków gos”odarczych, 
garawy wraz z zagospodarowaniem towarzyszą-
cym, przy zachowaniu zasad zagospodarowania  

i wskauników zabudowy ustalonych ”lanem,  
c) budowę, na niezabudowanych dziaJkach, 

nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych;  
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6) zakazuje się:  
a) nadbudowy budynków zabytkowych na te-

renach: 5-MN, 7-MN, 8-MN, 11-MN,  

b) budowy nowych budynków mieszkalnych 
na istniejących dziaJkach zabudowanych.  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej: ustala się 
utrzymać dojazdy i doj`cia istniejącymi zjazdami  
z ulic obsJugujących:  

a) ul. Le`nej: 1-KDY, 4-KDW,  

b) ul. Centawskiej 1-KDZ,  

c) ul. Stawowej 2-KDY,  

d) ul. Wiejskiej 1-KDL,  

e) ul. Olszowskiej: 2-KDL, 3-KDL, 4-KDL,  

f) ul. Polnej: 1-KDD, 5-KDY,  

g) ul. BJotnickiej 6-KDL,  

h) utrzymanie istniejących zjazdów z ul. Strze-

leckiej 3-KDG(Z); zjazdy projektowane dla przed-

sięwzięć inwestycyjnych nalewy uzgadniać z od-

”owiednim zarządcą drogi.  
4. Warunki ochrony `rodowiska: ustala się 

obowiązek utrzymania ”oziomu haJasu ”oniwej 
do”uszczalnego okre`lonego w ”rze”isach odręb-

nych, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.  

5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków ustala się w zakresie:  
a) ochrony budynków zabytkowych na tere-

nach: 5-MN, 7-MN, 8-MN, 11-MN, o których 
mowa w §12 uchwaJy,  

b) obowiązku utrzymania warunków ochrony 
konserwatorskiej krajobrazu wsi w strefie ｭKｬ na 
terenach: 3-MN do 9-MN oraz 11-MN wg ustaleL 
ogólnych, o których mowa w § 13 uchwaJy.  

6. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się 
nastę”ująco:  

1) utrzymać w istniejącej zabudowie jednoro-

dzinnej wolnostojącej i bliuniaczej szeroko`ci fron-

tów i granice dziaJek istniejących oraz dziaJek 
niezabudowanych usytuowanych w plombach 

zabudowy wg rysunku planu;  

2) ustala się dla wydzielenia nowych dziaJek 
”rzy dokonywaniu ”odziaJów zachowanie ”ara-

metrów:  
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki w zabu-

dowie wolnostojącej: 20 m,  
b) minimalna ”owierzchnia dziaJki w zabudo-

wie wolnostojącej: 700 m2,  

c) maksymalna ”owierzchnia dziaJki w zabu-

dowie wolnostojącej: 1200 m2;  

3) do”uszcza się ”odziaJy, o których mowa  
w § 16 i 17 uchwaJy.  

7. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagos”odarowania terenu ustala się w 
zakresie:  

1) wskauniki zabudowy dziaJki:  
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 

30 % ”owierzchni dziaJki w zabudowie wolnosto-

jącej, a 35 % w zabudowie bliuniaczej,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

- nie mniej niw 45 % ”owierzchni dziaJki w zabu-

dowie wolnostojącej, a 40 % w zabudowie bliu-
niaczej;  

2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych:  
a) 1,5 miejsca / 1 mieszkanie na terenie prze-

znaczenia podstawowego lub  

b) 1 miejsce / 1 mieszkanie przy zapewnieniu 

1 miejsca dla samochodu w garawu,  
c) dla usJug wbudowanych nalewy ”rzewidzieć 

dodatkowe miejsca ”arkingowe w ilo`ci 2 miejsca 
na kawde 50 m² ”owierzchni uwytkowej usJug, 
lecz nie mniej niw 1 miejsce;  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) wysoko`ć budynków mieszkalnych istnieją-
cych - do 3 kondygnacji nadziemnych wraz  

z ”oddaszem uwytkowym lub strychem, tj. wyso-

ko`ć caJkowita do 15 m,  
b) wysoko`ć nowych budynków mieszkalnych 

- do 2 kondygnacji nadziemnych wraz z podda-

szem uwytkowym, tj. wysoko`ć caJkowita do  
12 m, liczona od ”owierzchni terenu do górnej 
krawędzi kalenicy,  

c) wysoko`ć budynków gos”odarczych i gara-

wy ｦ 1 kondygnacja, tj. wysoko`ć do 3,5 m ”rzy 
dachu ”Jaskim i do 5 m przy dachu stromym,  

d) do”uszcza się utrzymanie ilo`ci kondygna-

cji, wysoko`ci i szeroko`ci frontu budynków ist-

niejących w dotychczasowych ”arametrach;  
4) forma i cechy dachów budynków:  
a) istniejących - ustala się utrzymać formę da-

chu istniejącego; do”uszcza się zmianę geometrii 
dachu ”rzy zachowaniu ”arametrów jak dla bu-

dynków ”rojektowanych; do”uszcza się zacho-

wanie formy dachów ”Jaskich na budynkach ist-

niejących,  
b) projektowanych i nadbudowywanych 

mieszkalnych ｦ dach stromy, dwuspadowy lub 

czteros”adowy, o symetrycznym kącie nachyle-

nia; zalecane nachylenie ”oJaci dachowych 35º - 
45o; ”okrycie dachu: dachówka ceramiczna lub 
materiaJ ”odobny,  

c) gos”odarczych lub garawy ｦ strome, dwu-

s”adowe, o formie od”owiadającej dachowi bu-

dynku mieszkalnego, pokrycie dachu: dachówka 
ceramiczna lub materiaJ ”odobny; do”uszcza się 
dachy ”Jaskie uzasadnione formą dachu budynku 
sąsiedniego lub dachy niskie dwus”adowe o na-

chyleniu ”oJaci do 15º,  
d) kierunek gJównej kalenicy dachów budyn-

ków mieszkalnych nalewy utrzymać wg ukJadu 
dachów na budynkach istniejących lub ”rojekto-

wać dla nadbudowywanych i nowych budynków 
mieszkalnych jako:  

- dach niski kopertowy, dach dwuspadowy 

oraz dach ”Jaski na terenach: 1-MN, 2-MN,  

- ”rosto”adJy do frontu dziaJki na terenach:  
3-MN, 6-MN, 10-MN, 15-MN, 18-MN ｦ dotyczy 
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budynku ul. Polna 16; 20-MN ｦ dotyczy budynku 

ul. Polna nr 28a, dz. nr 145/14,  

- równolegJy do frontu dziaJki na terenach:  
4-MN, 5-MN, 7-MN, 8-MN, 9-MN - odpowiednio 

do 3 frontów; 11-MN - na istniejących budynkach 
dachy równolegJe do odcinka 3-KDL; 20-MN ｦ 

dotyczy budynku ”rzy ul. Polnej 24 (dach równo-

legJy do odcinka 5-KDY),  

- ”rosto”adJy do bocznych granic dziaJek na 
terenach: 12-MN, 13-MN, 14-MN, 16-MN 

- ”rosto”adJy do bocznych granic dziaJek wg 
ukJadu dachów na budynkach istniejących na 
terenach: 17-MN do 21-MN,  

- - kierunek kalenicy nowych lub nadbudowa-

nych budynków, nie znajdujących się w ciągach 
zabudowy lub sąsiadujących z istniejącymi bu-

dynkami o równych ksztaJtach dachów i kierun-

kach kalenic, mowe równić się od kierunku okre-

`lonego na rysunku ”lanu, ”od warunkiem har-

monijnego dostosowania formy dachu do charak-

teru sąsiednich budynków;  
e) szeroko`ć elewacji frontowej:  
- nowego wolnostojącego budynku mieszkal-

nego z ”rzybudowanym garawem do 2 stanowisk: 
14 - 16 m,  

- nowego budynku mieszkalnego bez przybu-

dowanego garawu do 12 m.  
8. Linie zabudowy:  

a) obowiazujące linie zabudowy dla nowych 
budynków na terenie 14-MN w odlegJo`ci 6 m, 
licząc od frontowej granicy dziaJki ”rzylegającej 
do ul. Olszowskiej 2-KDL,  

b) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych 

lub rozbudowywanych budynków w odlegJo`ci co 
najmniej 6m, licząc od frontowej granicy dziaJki 
przylegajacej do ulic klasy: KDL, KDD, KDW  

i KDY,  

c) wg oznaczeL i wymiarów na rysunku ”lanu,  
d) ustala się zakaz rozbudowy czę`ci budyn-

ków ”rzekraczających ustaloną linię zabudowy.  
 

§ 33.1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolami: 22-MN, 23-MN, 24-MN, 25-MN,  

26-MN, ustala się niwej okre`lone ”rzeznaczenie 
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna MN;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: do”uszcza się 
przeznaczenie do 30 % ”owierzchni uwytkowej 
budynku mieszkalnego na wbudowany lub przy-

budowany 1 lokal uwytkowy dla usJug bytowych 
lub innych usJug nieuciąwliwych dla sąsiedztwa;  

3) rodzaj zabudowy:  

a) istniejące budynki mieszkalne w zes”ole  
i pojedyncze przy ul. Polnej ｦ wolnostojące na 
wydzielonych dziaJkach wraz z budynkami go-

s”odarczymi lub garawami,  

b) ”lanowane, zes”oJy i ”ojedyncze, wolnosto-

jące budynki mieszkalne wraz z budynkami go-

s”odarczymi i garawami na wolnych dziaJkach na 
terenach 22-MN do 26-MN;  

4) zagos”odarowanie towarzyszące:  
a) komunikacja wewnętrzna koJowa i ”iesza,  
b) miejsca ”ostojowe dla samochodów wg 

wskauników ustalonych w ”lanie,  
c) urządzenia budowlane i obiekty towarzyszą-

ce;  

5) do”uszcza się:  
a) remont, ”rzebudowę, rozbudowę, odbudo-

wę budynków: mieszkalnego, gos”odarczego lub 
garawu,  

b) budowę, na wolnych niezabudowanych te-

renach, zes”oJów i ”ojedynczych, wolnostojących 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz  
z budynkami gos”odarczymi, garawami, zagos”o-

darowaniem towarzyszącym, ”rzy zachowaniu 
zasad zagos”odarowania i wskauników zabudowy 
ustalonych planem;  

6) zakazuje się budowy na istniejących dziaJ-
kach zabudowanych nowego drugiego budynku 

mieszkalnego.  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
a) ustala się utrzymać dojazdy i doj`cia do dzia-

Jek zabudowanych na terenach: 22-MN, 23-MN 

istniejącymi zjazdami z ulic: 1-KDD, 2-KDD,  

b) ustala się dojazd i doj`cie do nowych dzia-

Jek budowlanych na terenach 22-MN do 25-MN 

nowymi zjazdami z ulic: 2-KDW, 3-KDW oraz do 

budynku przy ul. Toszeckiej 3 przez dojazd 

(KDW),  

c) ustala się dojazd i doj`cie do nowych dzia-

Jek budowlanych na terenie 26-MN nowymi zjaz-

dami z ulicy 6-KDL.  

4. Warunki ochrony `rodowiska: ustala się 
obowiązek utrzymania ”oziomu haJasu ”oniwej 
do”uszczalnego okre`lonego w ”rze”isach odręb-

nych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  

5. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci:  
1) utrzymać na terenach: 22-MN, 23-MN,  

24-MN, w istniejącej zabudowie jednorodzinnej 
wolnostojącej, szeroko`ci frontów i granice dzia-

Jek istniejących oraz dziaJek niezabudowanych 
usytuowanych w plombach zabudowy wg rysun-

ku planu;  

2) ustala się dla wydzielenia nowych dziaJek, 
”rzy dokonywaniu ”odziaJów, zachowanie ”ara-

metrów:  
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki w zabu-

dowie wolnostojącej ”rzy ul. Polnej 1-KDD,  

ul. BJotnickiej 6-KŚL oraz ulicy wewnętrznej  
3-KDW - 22 m,  

b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki w zabu-

dowie wolnostojącej ”rzy ulicy wewnętrznej  
2-KDW - 32 m,  
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c) minimalna ”owierzchnia dziaJki w zabudo-

wie wolnostojącej - 700 m2,  

d) maksymalna ”owierzchnia dziaJki w zabu-

dowie wolnostojącej - 1200 m2;  

3) do”uszcza się ”odziaJy, o których mowa  
w § 16 i 17 uchwaJy.  

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) wskauniki zabudowy dziaJki:  
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 

30 % ”owierzchni dziaJki w zabudowie wolnosto-

jącej,  
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

- nie mniej niw 45 % ”owierzchni dziaJki w zabu-

dowie wolnostojącej;  
2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych:  
a) 1,5 miejsca / 1 mieszkanie na terenie prze-

znaczenia podstawowego lub  

b) 1 miejsce / 1 mieszkanie przy zapewnieniu 

1 miejsca dla samochodu w garawu,  
c) dla usJug wbudowanych nalewy ”rzewidzieć 

dodatkowe miejsca ”arkingowe w ilo`ci 2 miejsca 
na kawde 50 m² ”owierzchni uwytkowej usJug, 
lecz nie mniej niw 1 miejsce;  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) wysoko`ć istniejących i nowych budynków 
mieszkalnych na terenach: 22-MN, 23-MN przy 

ul. Polnej 1-KDD oraz 26-MN ”rzy ul. BJotnickiej 
6-KDL - do 3 kondygnacji nadziemnych wraz  

z ”oddaszem uwytkowym lub strychem, tj. wyso-

ko`ć caJkowita do 15 m,  
b) wysoko`ć nowych budynków mieszkalnych 

na terenach 22-MN do 25-MN przy ulicach:  

2-KDW, 3-KDW - do 2 kondygnacji nadziemnych 

wraz z ”oddaszem uwytkowym, tj. wysoko`ć 
caJkowita do 12 m,  

c) wysoko`ć budynków gos”odarczych, garawy 
i altan ｦ 1 kondygnacja, tj. wysoko`ć do 3,5 m 
”rzy dachu ”Jaskim i do 5 m ”rzy dachu stromym,  

d) szeroko`ć elewacji frontowej:  
- nowego wolnostojącego budynku mieszkal-

nego z ”rzybudowanym garawem do 2 stanowisk 
- do 16 m,  

- nowego budynku mieszkalnego bez przybu-

dowanego garawu - do 12 m,  

e) do”uszcza się utrzymanie ilo`ci kondygna-

cji, wysoko`ci i szeroko`ci frontu budynków ist-

niejących w dotychczasowych parametrach;  

4) forma i cechy dachów budynków:  
a) istniejących - ustala się utrzymać formę da-

chu istniejącego; do”uszcza się zmianę geometrii 
dachu ”rzy zachowaniu ”arametrów jak dla bu-

dynków ”rojektowanych; do”uszcza się zacho-

wanie formy dachów ”Jaskich na budynkach ist-

niejących,  
b) projektowanych i nadbudowywanych 

mieszkalnych ｦ dach stromy, dwuspadowy lub 

czteros”adowy, o symetrycznym kącie nachyle-

nia; wymagane jest stosowanie nawiązującej do 

sąsiedztwa formy nachylenia ”oJaci dachowych 
35º - 45o; ”okrycie dachu: dachówka ceramiczna 
lub materiaJ ”odobny,  

c) gos”odarczych lub garawy ｦ strome, dwu-

s”adowe, o formie od”owiadającej dachowi bu-

dynku mieszkalnego; ”okrycie dachu: dachówka 
ceramiczna lub materiaJ od”owiadający dachów-

ce; do”uszcza się dachy ”Jaskie uzasadnione for-

mą dachu budynku sąsiedniego lub dachy niskie 
dwus”adowe o nachyleniu ”oJaci do 15º,  

d) kierunek gJównej kalenicy dachów budyn-

ków mieszkalnych nalewy utrzymać wg ukJadu 
dachów na budynkach istniejących lub ”rojekto-

wać dla nadbudowywanych i nowych budynków 
mieszkalnych jako:  

- równolegJy do frontu dziaJki na terenach:  
23-MN i 25-MN,  

- ”rosto”adJy do frontu dziaJki na terenach: 
22-MN i 24-MN,  

- ”rosto”adJy do bocznych granic dziaJek ”rzy 
ul. BJotnickiej na terenie 26-MN.  

7. Linie zabudowy:  

1) obowiązujące:  
a) dla nowych budynków na terenie 26-MN  

w odlegJo`ci 8 m, mierząc od frontowej granicy 
dziaJek ”rzylegających do linii rozgraniczającej  
ul. BJotnicką 6-KDL,  

b) dla nowych lub rozbudowywanych budyn-

ków na terenach 22-MN do 25-MN w odlegJo`ci 
5 m, mierząc od frontowej granicy dziaJek ”rzyle-

gających do linii rozgraniczającej ulice: 2-KDW,  

3-KDW,  

2) nieprzekraczalne:  

a) dla nowych budynków na terenach: 23-MN, 

25-MN w odlegJo`ci co najmniej 6 m, mierząc od 
frontowej granicy dziaJek ”rzylegających do linii 
rozgraniczającej ul. Polną 1-KŚŚ oraz drogę  
7-KDL,  

b) dla nowych lub rozbudowywanych budyn-

ków w odlegJo`ci co najmniej 10 m na terenie 
23-MN, a 6 m na terenie 22-MN, mierząc od 
frontowej granicy dziaJek ”rzylegających do linii 

rozgraniczającej ulicę 2-KDD;  

3) ustalenia do stosowania:  

a) ustala się zakaz rozbudowy czę`ci istnieją-
cych budynków ”rzekraczających ustaloną linię 
zabudowy,  

b) w przypadkach nieustalonych w pkt 1 i 2 

obowiązuje ”oJowenie linii zabudowy wg oznaczeL 
na rysunku planu.  

 

§ 34.1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usJugami, oznaczonej na rysunku 

planu symbolami: 1-MNU, 2-MNU, 3-MNU,  

4-MNU, 5-MNU, 6-MNU, 7-MNU, ustala się niwej 
okre`lone ”rzeznaczenie oraz warunki zabudowy  
i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  
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1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usJugami MNU;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: do”uszcza się 
”rzeznaczenie do 50 % ”owierzchni uwytkowej 
budynku mieszkalnego na wbudowany lokal uwyt-

kowy oraz do 80% ”owierzchni uwytkowej 
wszystkich budynków na lokale uwytkowe lub 
budynki usJugowe dla usJug komercyjnych lub 
bytowych;  

3) rodzaj zabudowy:  

a) istniejące budynki mieszkalne ｦ pojedyncze, 

wolnostojące, na wydzielonych dziaJkach wraz  

z budynkami usJugowymi, gos”odarczymi lub 
garawami, na terenach: 2-MNU, 4-MNU, 5-MNU, 

7-MNU - z mowliwo`cią budowy, ”rzebudowy, 
rozbudowy, odbudowy lub rozbudowy budynków 
usJugowych, gos”odarczych lub garawy na tych 
terenach,  

b) ”lanowane wolnostojące budynki mieszkal-

ne - jako mowliwo`ć uzu”eJnienia istniejącej zabu-

dowy na nowych wydzielonych dziaJkach, wraz  
z budynkami usJugowymi, gos”odarczymi lub 
garawami, na terenie 4-MNU i czę`ci terenu  
7-MNU (dziaJka nr 162/14),  

c) ”lanowane wolnostojące budynki mieszkal-

ne - w zes”oJach ”lanowanej zabudowy - na no-

wych wydzielonych dziaJkach wraz z budynkami 
usJugowymi, gos”odarczymi lub garawami, na 
terenach: 1-MNU, 3-MNU, 6-MNU oraz czę`ci 
terenu 2-MNU;  

4) zagos”odarowanie towarzyszące:  
a) komunikacja wewnętrzna koJowa za”ewnia-

jąca wjazd i wyjazd na drogę ”ubliczną,  
b) ”ublicznie dostę”ne miejsca ”ostojowe dla 

samochodów wg wskauników ustalonych w ”la-

nie,  

c) urządzenia budowlane i obiekty towarzyszą-
ce oraz zieleL;  

5) ustala się:  
a) remont, ”rzebudowę, rozbudowę, odbudo-

wę budynków: mieszkalnego, usJugowego, go-

s”odarczego lub garawu wraz z zagos”odarowa-

niem towarzyszącym,  
b) budowę na nowych dziaJkach na terenach: 

1-MNU, 2-MNU, 3-MNU, 4-MNU, 6-MNU, 7-MNU 

”ojedynczych, wolnostojących budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych oraz budynków usJugo-

wych, gos”odarczych i garawy, z obiektami towa-

rzyszącymi i urządzeniami budowlanymi ”rzy za-

chowaniu zasad zagos”odarowania i wskauników 
zabudowy ustalonych planem;  

6) zakazuje się:  
a) budowy na dziaJkach zabudowanych nowe-

go drugiego budynku mieszkalnego za wyjątkiem 
ustaleL ”kt 3 lit.b,  

b) wznoszenia budowli technicznych, np. 

zbiorników, wiatraków, wiew antenowych, o wy-

soko`ci wywszej niw wysoko`ć budynku mieszkal-

nego.  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
a) ustala się utrzymać dojazdy i doj`cia do 

dziaJek zabudowanych istniejącymi zjazdami z ulic 
do terenów:  

- 2-MNU z ul. Strzeleckiej 3-KDG(Z),  

- 4-MNU z ul. Toszeckiej 3-KDG(Z), docelowo 

z zawrotnicy ”lanowanej ulicy wewnętrznej  
2-KDW,  

- 5-MNU z ul. Polnej 1-KDD,  

- 7-MNU z ul. Polnej 1-KŚŚ i BJotnickiej  
6-KDL,  

b) ustala się ”lanowane dojazdy i doj`cia do 
dziaJek nowej zabudowy mieszkaniowej z usJu-

gami na terenach:  

- 1-MNU z ul. Strzeleckiej 3-KDG(Z) dojazdem 

wewnętrznym 4-KDW,  

- 2-MNU z ul. Centawskiej 1-KDZ,  

- 3-MNU z ul. Strzeleckiej 3-KDG(Z) przez pla-

nowany dojazd wewnętrzny 5-KDW,  

- 6-MNU, 7-MNU z ul. BJotnickiej 6-KDL.  

4. Warunki ochrony `rodowiska: ustala się 
obowiązek utrzymania ”oziomu haJasu ”oniwej 
do”uszczalnego okre`lonego w ”rze”isach odręb-

nych jak dla terenów mieszkaniowo - usJugo-

wych.  

5. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się 
nastę”ująco:  

1) utrzymać na terenach: 5-MNU, 7-MNU sze-

roko`ci frontów dziaJek ”rzy ul. Polnej i ”o-

wierzchnie w granicach dziaJek istniejących;  
2) ustala się dla wydzielenia nowych dziaJek 

”rzy dokonywaniu ”odziaJów na terenach:  
1-MNU, 3-MNU, 6-MNU oraz czę`ciach terenów: 
2-MNU, 4-MNU, 7-MNU zachowanie ”arametrów 
z tolerancją 10 %:  

a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki w zabu-

dowie wolnostojącej - 25 m,  

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki w zabudo-

wie wolnostojącej - 1000m2,  

c) maksymalna ”owierzchnia dziaJki w zabu-

dowie wolnostojącej - 2000 m2,  

3) do”uszcza się ”odziaJy, o których mowa  
w § 16 i 17 uchwaJy.  

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) wskauniki zabudowy dziaJki:  
a) Jączna ”owierzchnia zabudowy wszystkich 

budynków na dziaJce nie mowe ”rzekroczyć 50% 
”owierzchni dziaJki budowlanej,  

b) w istniejącej zabudowie mieszkaniowej  
z usJugami do”uszcza się zwiększenie wskaunika 

powierzchni zabudowy ustalonego w lit. a nie 

więcej niw o 10%, stosownie do istniejących 
mowliwo`ci terenowych dziaJki uzasadnionych  
w projekcie zagospodarowania terenu,  

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

na dziaJce nie mowe być niwsza niw 25% ”o-

wierzchni dziaJki budowlanej;  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 31 – 1654 – Poz. 440 

 

2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych:  
a) 2 miejsca / 1 mieszkanie na terenie prze-

znaczenia podstawowego lub  

b) 1 miejsce / 1 mieszkanie przy zapewnieniu 

1 miejsca dla samochodu w garawu,  
c) ”ublicznie dostę”ne miejsca ”arkingowe  

w ilo`ci 1 miejsce na kawde roz”oczęte 25 m² 
”owierzchni uwytkowej usJug komercyjnych,  

d) 1 miejsce na kawde 4 miejsca konsum”cyjne 
w gastronomii lub 4 miejsca noclegowe w pen-

sjonacie,  

e) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJno-

s”rawnej na kawde roz”oczęte ”ublicznie dostęp-

nych 25 miejsc ”ostojowych dla usJug, lecz nie 
mniej niw 1 miejsce w ”rzy”adku ”arkingów  
o liczbie miejsc większej niw 10,  

f) 1 miejsce na kawdy samochód dostawczy;  
3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) wysoko`ć istniejących budynków mieszkal-

nych, ”rzebudowywanych i nowych budynków 
mieszkalnych - do 3 kondygnacji nadziemnych 

wraz z ”oddaszem uwytkowym, tj. wysoko`ć 
caJkowita do 12 m,  

b) wysoko`ć nowych budynków usJugowych, 
gospodarczych i garawy ｦ 1 kondygnacja, tj. wy-

soko`ć do 6 m ”rzy dachu ”Jaskim i do 8,5 m 
przy dachu stromym,  

c) szeroko`ć elewacji frontowej:  
- nowego wolnostojącego budynku mieszkal-

nego z ”rzybudowanym garawem do 2 stanowisk 
- do 16 m,  

- nowego budynku mieszkalnego bez przybu-

dowanego garawu do 12 m,  
- nie ustala się szeroko`ci elewacji frontowej 

dla budynków usJugowych, gos”odarczych i ga-

rawy,  
d) do”uszcza się utrzymanie ilo`ci kondygna-

cji, wysoko`ci i szeroko`ci frontu budynków ist-

niejących w dotychczasowych ”arametrach;  

4) forma i cechy dachów budynków:  
a) istniejących mieszkalnych - ustala się 

utrzymać formę dachu istniejącego; do”uszcza 
się zmianę geometrii dachu ”rzy zachowaniu ”a-

rametrów jak dla budynków ”rojektowanych 
mieszkalnych; do”uszcza się zachowanie formy 
dachów ”Jaskich na budynkach istniejących na 
terenie 7-MNU,  

b) projektowanych mieszkalnych na terenach: 

1-MNU, 2-MNU, 3-MNU, 6-MNU ｦ dach stromy, 

dwuspadowy lub czterospadowy, o jednakowych 

cechach dla wszystkich budynków na kawdym  
z terenów MNU, o symetrycznym kącie nachyle-

nia ”oJaci, kryty dachówką lub innym materiaJem 
ogniotrwaJym o cechach od”owiadających da-

chówce; zalecane nachylenie ”oJaci dachowych 
35º - 45o; na terenie 4-MNU formę dachu nowe-

go budynku mieszkalnego nawiazać do formy 
dachu budynku istniejącego,  

c) istniejących gos”odarczych ｦ strome, dwu-

s”adowe, o formie od”owiadającej dachowi bu-

dynku mieszkalnego, ”okrycie dachu: dachówka 
ceramiczna lub materiaJ o cechach podobnych do 

dachówki; do”uszcza się dachy ”Jaskie uzasad-

nione formą dachu budynku sąsiedniego lub da-

chy niskie dwus”adowe o nachyleniu ”oJaci do 
25º, kryte blachą lub ”a”ą,  

d) nowych usJugowych, gos”odarczych i gara-

wy - strome, dwuspadowe, o formie odpowiadają-
cej dachowi budynku mieszkalnego; dopuszcza 

się na budynkach o roz”ięto`ci większej niw 15 m 
dachy ”Jaskie lub dwus”adowe dachy niskie  
o nachyleniu ”oJaci do 25º, kryte blachą lub ”a”ą,  

e) kierunek gJównej kalenicy dachów budyn-

ków:  
- projektowanych mieszkalnych: na terenie  

2-MNU - ”rosto”adJy do frontu dziaJek lub zbliwo-

ny do ”rosto”adJego, na terenach: 3-MNU,  

6-MNU - równolegJy do frontu dziaJek,  
- istniejących, ”rzebudowywanych oraz ”rojek-

towanych mieszkalnych na ”ozostaJych terenach: 
nalewy utrzymać wg ukJadu i formy dachów bu-

dynków istniejących lub budynków sąsiednich;  
- ”rojektowanych budynków usJugowych: za-

lecany kierunek kalenicy ”rosto”adJy do bocznych 
granic dziaJek,  

- istniejących oraz ”rojektowanych gos”odar-

czych lub garawy nalewy utrzymać kierunek istnie-

jący lub dostosować do ukJadu dachów na bu-

dynkach istniejących  
7. Linie zabudowy:  

1) obowiązujące: dla nowych budynków na te-

renie 6-MNU w odlegJo`ci 8 m, mierząc od fron-

towej granicy dziaJek ”rzylegających do linii roz-

graniczającej ul. BJotnicką 6-KDL;  

2) nieprzekraczalne:  

a) dla nowych budynków na terenie 1-MNU  

w odlegJo`ci co najmniej 15 m, mierząc od fron-

towej granicy dziaJek ”rzylegających do linii roz-

graniczającej ul. Strzelecką 3-KDG(Z),  

b) dla nowych budynków na terenie 3-MNU  

w odlegJo`ci co najmniej 15 m, mierząc od fron-

towej granicy dziaJek ”rzylegających do linii roz-

graniczającej ul. Strzelecką 3-KDG(Z) oraz wg 

oznaczeL na rysunku ”lanu,  
c) dla nowych i rozbudowywanych budynków 

na terenach: 2-MNU, 5-MNU, 7-MNU w odlegJo-

`ci co najmniej 6 m, mierząc od frontowej granicy 
dziaJek ”rzylegających do linii rozgraniczającej  
ul. Centawską 1-KŚZ i ul. Polną 1-KDD oraz 8 m 

ul. BJotnicką 6-KDL,  

d) dla nowych i rozbudowywanych budynków 
na terenie 4-MNU w odlegJo`ci co najmniej 15 m, 
mierząc od frontowej granicy dziaJek ”rzylegają-
cych do linii rozgraniczającej ul. Toszecką  
3-KDG(Z);  
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3) Ustalenia regulacyjne:  

a) ustala się zakaz rozbudowy czę`ci istnieją-
cych budynków ”rzekraczających ustaloną linię 
zabudowy,  

b) w przypadkach nieustalonych w pkt 1 i 2 

obowiązuje ”oJowenie linii zabudowy wg oznaczeL 
na rysunku planu.  

8. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ustala 
się w zakresie obowiązku utrzymania dla terenu 

2-MNU warunków ochrony krajobrazu w strefie 
ｭK", o których mowa w § 13.  

 

§ 35.1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolami: 1-MW, 2-MW, ustala się niwej okre-

`lone ”rzeznaczenie oraz warunki zabudowy  

i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna MW;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: do”uszcza się 
usJugi bytowe w lokalach uwytkowych wbudowa-

nych w ”artery budynków lub ”iwnice budynku, 

o wielko`ci nie ”rzekraczającej 30 % ”owierzchni 
zabudowy budynku;  

3) zagos”odarowanie towarzyszące:  
a) komunikacja wewnętrzna koJowa i ”iesza,  
b) ”arkingi dla samochodów wg wskauników 

ustalonych w planie,  

c) urządzenia budowlane i obiekty towarzyszą-
ce oraz zieleL;  

4) rodzaj zabudowy: istniejące wolnostojące 
budynki mieszkalne wielorodzinne, podpiwniczo-

ne, o 3 kondygnacjach nadziemnych;  

5) do”uszcza się:  
a) remonty, ”rzebudowę, odbudowę budyn-

ków mieszkalnych, gos”odarczych i garawy wraz 
z zagos”odarowaniem towarzyszącym,  

b) nadbudowę ”oddaszy w dachach stromych 
w istniejących budynkach mieszkalnych,  

c) budowę nowych budynków mieszkalnych, 
gos”odarczych lub garawy na wolnym terenie ”rzy 
zachowaniu zagos”odarowania towarzyszącego  
i wskauników zabudowy ustalonych ”lanem,  

d) do”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków gos”odarczych i garawowych w miejscach 
nie kolidujących z zagos”odarowaniem terenu  
i zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych.  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej: ustala się 

utrzymać dojazd i doj`cie z ul. Wiejskiej 4-KDY 

istniejącymi lub ”rojektowanymi wjazdami.  
4. Warunki ochrony `rodowiska: ustala się 

obowiązek utrzymania ”oziomu haJasu ”oniwej 
do”uszczalnego okre`lonego w ”rze”isach odręb-

nych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.  

5. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci:  
1) utrzymać granice terenów w istniejącej sze-

roko`ci frontów dla zabudowy wielorodzinnej wg 
granic okre`lonych na rysunku ”lanu;  

2) zakaz dokonywania ”odziaJów dla wydzie-

lenia nowych dziaJek dla innego ”rzeznaczenia niw 
MW, ”oza ”rzy”adkami do”uszczonymi w § 16  
i 17 uchwaJy.  

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) wskauniki zabudowy dziaJki:  
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 

40 % powierzchni terenu,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

- nie mniej niw 30 % ”owierzchni terenu,  
c) w zagos”odarowaniu terenu ”rzewidzieć 

m.in. place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne 

dostę”ne dla osób starszych i nie”eJnos”rawnych 

oraz plac do gier, przy czym co najmniej 30 % ich 

”owierzchni ”owinno znajdować się na terenie 
biologicznie czynnym,  

2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych:  
a) 1,5 miejsca / 1 mieszkanie na terenie prze-

znaczenia podstawowego lub  

b) 1 miejsce / 1 mieszkanie przy zapewnieniu 

1 miejsca dla samochodu w garawu,  
c) dla usJug wbudowanych nalewy ”rzewidzieć 

dodatkowe miejsca ”arkingowe w ilo`ci 2 miejsca 
na kawde 50 m² ”owierzchni uwytkowej usJug, 
lecz nie mniej niw 1 miejsce;  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) wysoko`ć budynków mieszkalnych - do  

3 kondygnacji nadziemnych, tj. do 12 m, licząc 
od ”owierzchni terenu do górnej krawędzi elewa-

cji, a w przypadku nadbudowy dachu - wysoko`ć 
do 16 m w kalenicy; do”uszcza się wykorzysta-

nie na cele mieszkalne kondygnacji poddaszy 

budynków, tj. 4 kondygnacji uwytkowej w gaba-

rycie nadbudowanego dachu budynku mieszkal-

nego i o`wietlonej oknami ”oJaciowymi,  
b) wysoko`ć budynków gos”odarczych i gara-

wy ｦ 1 kondygnacja, tj. do 3,5 m ”rzy dachu ”Ja-

skim i do 5 m przy dachu stromym,  

c) do”uszcza się utrzymanie ilo`ci kondygna-

cji, wysoko`ci i szeroko`ci frontu budynków ist-

niejących w dotychczasowych ”arametrach;  
4) forma i cechy dachów budynków:  
a) mieszkalnych ｦ istniejące: ”Jaskie, nadbu-

dowane: strome; dwuspadowe lub czterospado-

we, o symetrycznym kącie nachylenia, kryte da-

chówką lub innym materiaJem ogniotrwaJym  
o cechach od”owiadających dachówce; zalecane 
nachylenie ”oJaci dachowych 25º - 35º,  

b) gos”odarczych i garawy ｦ ”Jaskie lub stro-

me, o formie od”owiadającej dachom budynków 
mieszkalnych; dachy na zes”oJach garawy ”Jaskie; 
zaleca się strome o nachyleniu ”oJaci do 15º; 
do”uszcza się dachy ”ul”itowe dostosowane do 
formy dachów garawy istniejących,  
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c) kierunek gJównej kalenicy dachów budyn-

ków mieszkalnych nalewy utrzymać jako równole-

gJy do osi ul. Wiejskiej 4-KDY.  

7. Nieprzekraczalna linia zabudowy dla no-

wych lub rozbudowywanych budynków w odle-

gJo`ci co najmniej 6 m, licząc od frontowej grani-

cy dziaJek ”rzylegających do ulicy 4-KDY lub wg 

oznaczeL na rysunku ”lanu; w ”rzy”adku braku 
okre`lenia linii zabudowy na rysunku ”lanu za-

chować odlegJo`ci wg linii zabudowy istniejącej.  
 

§ 36.1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 3-MW, ustala się niwej okre`lone ”rze-

znaczenie oraz warunki zabudowy i zagospoda-

rowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna MW;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: do”uszcza się 
usJugi bytowe w lokalach uwytkowych wbudowa-

nych w parter budynku lub piwnice budynku,  

o wielko`ci nie ”rzekraczającej 30 % ”owierzchni 
zabudowy budynku;  

3) zagospodarowanie terenu:  

a) komunikacja wewnętrzna koJowa i ”iesza,  
b) ”arking dla samochodów wg wskauników 

ustalonych w planie,  

c) urządzenia budowlane i obiekty towarzyszą-
ce oraz zieleL;  

4) rodzaj zabudowy: istniejący wolnostojący 
budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczo-

ny, o 2 kondygnacjach nadziemnych z podda-

szem w dachu stromym dwuspadowym oraz bu-

dynek gospodarczy lub garaw ”arterowy; budynek 
- dwór z ”oJ. XIX w. jest zabytkiem chronionym 
ustaleniami planu;  

5) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy bu-

dynku zabytkowego;  

6) do”uszcza się:  
a) remont, ”rzebudowę i odbudowę budynku 

mieszkalnego w obrysie istniejącym oraz budynku 

gos”odarczego lub garawu wraz z zagos”odaro-

waniem towarzyszącym,  
b) budowę nowego 1 budynku gos”odarczego 

lub garawowego na wolnym terenie ”rzy zachowa-

niu zagos”odarowania towarzyszącego i wskauni-

ków zabudowy ustalonych ”lanem,  
c) zachowanie istniejącego budynku gos”o-

darczego w miejscu nie kolidującym z zagos”oda-

rowaniem terenu i zgodnie z wymogami przepi-

sów odrębnych.  
3. Warunki obsJugi komunikacyjnej: ustala się 

utrzymać dojazd i doj`cie z ul. Wiejskiej 1-KDW 

istniejącymi lub ”rojektowanymi zjazdami.  

4. Warunki ochrony `rodowiska: ustala się 
obowiązek utrzymania ”oziomu haJasu ”oniwej 
do”uszczalnego okre`lonego w ”rze”isach odręb-

nych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.  

5. Ustala się warunki ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków oraz obowiązku utrzymania 
warunków ochrony krajobrazu w strefie ｭKｬ,  
o których mowa w § 12 i 13 uchwaJy.  

6. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci:  
1) utrzymać granice terenów 3-MW w istnie-

jącej szeroko`ci frontu dziaJki zabudowy wieloro-

dzinnej od ul. Wiejskiej, wg granic okre`lonych na 
rysunku planu;  

2) zakaz dokonywania ”odziaJów dla wydzie-

lenia nowych dziaJek dla innego ”rzeznaczenia, 
”oza ”rzy”adkami do”uszczonymi w § 16 i 17 
uchwaJy.  

7. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) wskauniki zabudowy dziaJki:  
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 

40 % powierzchni terenu,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

- nie mniej niw 30 % ”owierzchni terenu,  
c) w zagospodarowaniu terenu ”rzewidzieć 

m.in. plac zabaw dla dzieci i miejsce rekreacyjne 

dostę”ne dla osób starszych i nie”eJnos”raw-

nych, przy czym co najmniej 30 % ich po-

wierzchni ”owinno znajdować się na terenie bio-

logicznie czynnym;  

2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych:  
a) 1,5 miejsca / 1 mieszkanie na terenie prze-

znaczenia podstawowego lub  

b) 1 miejsce / 1 mieszkanie przy zapewnieniu 

1 miejsca dla samochodu w garawu,  
c) dla usJug wbudowanych nalewy ”rzewidzieć 

dodatkowe miejsca ”arkingowe w ilo`ci 2 miejsca 
na kawde 50 m² ”owierzchni uwytkowej usJug, 
lecz nie mniej niw 1 miejsce;  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) wysoko`ć budynku mieszkalnego: do  
2 kondygnacji nadziemnych, tj. do 16 m, licząc 
od ”owierzchni terenu do górnej krawędzi kaleni-

cy; do”uszcza się wykorzystanie na cele miesz-

kalne kondygnacji w poddaszu budynku, tj. 2 

kondygnacji uwytkowej w gabarycie dachu bu-

dynku i o`wietlonej oknami ”oJaciowymi;  
b) wysoko`ć budynków gos”odarczych i gara-

wy ｦ 1 kondygnacja, tj. do 3,5 m ”rzy dachu ”Ja-

skim i do 5 m przy dachu stromym,  

c) ustala się utrzymanie ilo`ci kondygnacji, 
wysoko`ci i szeroko`ci frontu budynku istniejące-

go w dotychczasowych parametrach;  

4) forma i cechy dachów budynków:  
a) mieszkalnego ｦ istniejący stromy, dwus”a-

dowy, o symetrycznym kącie nachylenia, kryty 

dachówką lub innym materiaJem ogniotrwaJym  
o cechach od”owiadających dachówce; nad ryzali-
tem: dach dwus”adowy kryty blachą; zalecane 
nachylenie ”oJaci dachowych 35º - 40o; pokrycie 

dachu: dachówka ceramiczna lub materiaJ ”odobny,  
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b) gospodarczego lub garawy ｦ ”Jaskie lub 
strome, dwus”adowe, o formie od”owiadającej 
dachowi budynku mieszkalnego; zaleca się stro-

me o nachyleniu ”oJaci do 15º; nie do”uszcza się 
dachów ”ul”itowych,  

c) kierunek gJównej kalenicy dachu budynku 
mieszkalnego nalewy utrzymać jako równolegJy do 
ul. Wiejskiej; dach ryzalitu ”rosto”adJy do kaleni-

cy gJównej.  
8. Nieprzekraczalna linia zabudowy dla no-

wych lub rozbudowywanych budynków gos”o-

darczych - w odlegJo`ci co najmniej 6 m, licząc 
od frontowej granicy dziaJki ”rzylegającej do  
ul. Wiejskiej lub wg oznaczeL na rysunku ”lanu; 
obrys budynku zabytkowego zachować wg stanu 
istniejącego; w ”rzy”adku braku okre`lenia linii 
zabudowy na rysunku ”lanu zachować odlegJo`ci 
wg linii zabudowy istniejącej.  

 

§ 37.1. Dla terenów zabudowy usJugowej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolami: 1-U,  

2-U, 3-U, 4-U, 5-U, 6-U,UI, ustala się niwej okre-

`lone ”rzeznaczenie oraz warunki zabudowy  
i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

usJugowa U - usJugi komercyjne i bytowe;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  

a) do”uszcza się ”rzeznaczenie do 30 % ”o-

wierzchni uwytkowej budynku usJugowego ”od 
lokale dla usJug ”ublicznych,  

b) okre`la się mowliwo`ć lokalizacji nowej re-

mizy OSP jako usJugi ”ublicznej na terenie 6-U,UI,  

c) do”uszcza się lokal mieszkalny dla wJa`ci-

ciela lub osoby dozorującej obiekt,  
d) urządzenia s”ortowo-rekreacyjne,  

e) parkingi;  

3) rodzaj zabudowy:  

a) istniejące budynki usJugowe ｦ wolnostojące 
na wydzielonych dziaJkach wraz z budynkami 

gos”odarczymi, garawami, na terenach: 2-U 

(`wietlica), 3-U (hotel, restauracja), 4-U (sklep),  

b) ”lanowane budynki usJugowe ｦ na nowych 

wydzielonych dziaJkach wraz z budynkami go-

s”odarczymi lub garawami i zagoso”odarowaniem 
terenu, na terenach: 1-U, 2-U, 3-U, 5-U, 6-U,UI,  

c) do”uszcza się w budynkach usJugowych 
wydzielenie ”omieszczeL lub czę`ci budynku  
z ”rzeznaczeniem na lokal mieszkalny wJa`ciciela 
lub osoby dozorującej obiekt;  

4) zagospodarowanie terenu:  

a) komunikacja wewnętrzna koJowa za”ewnia-

jąca dojazd z drogi ”ublicznej oraz doj`cia ”iesze; 
rozwiązanie wewnętrznej komunikacji w grani-

cach wyznaczonego terenu lub dziaJki zabudowy 
usJugowej winno umowliwiać ”arkowanie, wjazdy 
i wyjazdy samochodów osobowych, cięwarowych 
lub autobusów na drogę ”ubliczną,  

b) ”ublicznie dostę”ne miejsca ”ostojowe dla 
samochodów wg wskauników ustalonych w ”la-

nie,  

c) urządzenia budowlane i obiekty towarzyszą-
ce oraz zieleL,  

d) zaleca się wbudowanie urządzeL technicz-

nych w budynki usJugowe;  
5) ustala się:  
a) remont, ”rzebudowę, rozbudowę, odbudo-

wę budynków: usJugowego, gos”odarczego lub 
garawu wraz z zagos”odarowaniem towarzyszą-
cym, w miejscach nie kolidujących z wymogami 
”rze”isów odrębnych,  

b) budowę na ”lanowanych nowych dziaJkach 
na terenach: 1-U, 2-U, 3-U, 5-U, 6-U,UI wolno-

stojących budynków usJugowych, gos”odarczych 
i garawy z obiektami i urządzeniami towarzyszą-
cymi, przy zachowaniu zasad zagospodarowania  

i wskauników zabudowy ustalonych ”lanem;  
6) zakazuje się:  
a) budowy wolnostojących budynków miesz-

kalnych,  

b) wznoszenia budowli technicznych, np.: 

masztów reklamowych, zbiorników, wiatraków, 
wiew antenowych, o wysoko`ci wywszej niw 15 m.  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
a) ustala się utrzymać dojazdy i doj`cia do 

dziaJek zabudowanych istniejącymi zjazdami z ulic 

do terenów:  
- 2-U z ul. Centawskiej 1-KDZ,  

- 3-U z ul. Wiejskiej 1-KDL oraz z ul. Strzelec-

kiej 3-KDG(Z) na warunkach ustalonych przez 

zarządcę drogi,  
- 4-U z ul. Wiejskiej 1-KDL oraz z ul. Stawowej 

2-KDY,  

b) ustala się dojazd i doj`cie do planowanych 

nowych dziaJek na terenach: 1-U, 2-U, 3-U, 5-U, 

6-U,UI:  

- do terenu 1-U - nowym zjazdem z ul. Strze-

leckiej 3-KŚG(G) ”rzez dojazd wewnętrzny  
4-KŚW od ul. Le`nej 1-KDY,  

- do terenu 2-U - z ul. Centawskiej 1-KDZ,  

- do terenu 3-U - ”rzez drogę transportu rolne-

go 15-Dr, z ul. Wiejskiej 1-KDL lub jak obecnie  

z ul. Strzeleckiej 3-KDG(Z) na warunkach ustalo-

nych ”rzez zarządcę drogi,  
- do terenu 5-U - ”rzez drogę trans”ortu rolne-

go 15-Dr od ul. Strzeleckiej 3-KDG(Z) na warun-

kach ustalonych przez zarządcę drogi,  
- do terenu 6-U,UI - nowymi zjazdami  

z ul. BJotnickiej 6-KDL na warunkach ustalonych 

”rzez zarządcę drogi.  
4. Warunki ochrony `rodowiska: ustala się 

obowiązek utrzymania ”oziomu haJasu ”oniwej 
do”uszczalnego okre`lonego w ”rze”isach odręb-

nych, jak dla terenów mieszkaniowo - usJugo-

wych.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 31 – 1658 – Poz. 440 

 

5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ustala 
się w zakresie obowiązku utrzymania dla tere-

nów: 2-U, 3-U, 4-U warunków ochrony zabytków 
i krajobrazu w strefie ｭKｬ, o których mowa  
w § 12 i 13 uchwaJy.  

6. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się 
nastę”ująco:  

1) utrzymać na terenach: 2-U, 3-U, 4-U,  

w istniejącej zabudowie usJugowej, szeroko`ci 
frontów i ”owierzchnie w granicach dziaJek istnie-

jących usytuowanych w ”lombach zabudowy wg 
rysunku planu,  

2) ustala się na terenach: 1-U, 2-U, 3-U, 5-U, 

6-U,UI ”rzy dokonywaniu ”odziaJów dla wydzie-

lenia nowych dziaJek, zachowanie ”arametrów:  
a) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 30 m,  

b) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 1500 m2;  

3) do”uszcza się ”odziaJy, o których mowa  
w § 16 i 17 uchwaJy.  

7. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy usJugowej oraz zagos”odarowania terenu:  
1) wskauniki zabudowy dziaJki:  
a) na terenach ”lanowanej zabudowy Jączna 

”owierzchnia zabudowy wszystkich budynków na 
dziaJce nie mowe ”rzekroczyć 60 % ”owierzchni 
dziaJki budowlanej,  

b) na terenach istniejącej zabudowy usJugowej 
do”uszcza się zwiększenie wskaunika ”owierzch-

ni zabudowanej ustalonego w lit. a nie więcej niw 
o 10 %, stosownie do istniejących mowliwo`ci 
terenowych dziaJki uzasadnionych w ”rojekcie 
zagospodarowania terenu,  

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

na dziaJce nie mowe być niwsza niw 15 % ”o-

wierzchni dziaJki budowlanej;  
2) wskauniki ilo`ci miejsc parkingowych:  

a) ”ublicznie dostę”ne miejsca ”arkingowe  
w ilo`ci 1 miejsce na kawde roz”oczęte 25 m² 
”owierzchni uwytkowej usJug komercyjnych i by-

towych oraz stosownie do rodzaju usJug,  
b) 1 miejsce na kawde 4 miejsca konsum”cyjne 

w gastronomii lub  

c) 1 miejsce na kawde 2 miejsca noclegowe  
w ”okojach go`cinnych, ”ensjonacie lub hotelu,  

d) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJno-

s”rawnej na kawde roz”oczęte ”ublicznie dostęp-

nych 25 miejsc ”ostojowych dla usJug, lecz nie 
mniej niw 1 miejsce w ”rzy”adku ”arkingów  
o liczbie miejsc większej niw 10,  

e) 1 miejsce na kawdy samochód trans”ortowy 
obsJugujący teren usJug,  

f) w ”rzy”adku wystę”owania na terenie 
funkcji mieszkalnej: 2 miejsca / 1 mieszkanie na 

terenie przeznaczenia podstawowego lub 1 miej-

sce / 1 mieszkanie przy zapewnieniu 1 miejsca 

dla samochodu w garawu;  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) wysoko`ć istniejących lub ”rzebudowywa-

nych budynków usJugowych na terenach: 2-U,  

3-U - do 2 kondygnacji nadziemnych oraz podda-

sze uwytkowe lub strych, tj. o wysoko`ci caJkowi-

tej do 12 m, a na terenie 4-U ｦ 1 kondygnacja 

wg stanu istniejącego,  
b) wysoko`ć nowych budynków na terenach: 

1-U, 2-U, 3-U, 5-U, 6-U,UI:  

- usJugowych: 1-2 kondygnacje nadziemne, tj. 

odpowiednio 6 - 10 m wysoko`ci,  
- usJugowo-mieszkalnych: do 3 kondygnacji 

nadziemnych wraz z ”oddaszem uwytkowym  
i strychem, tj. do 12 m,  

- gos”odarczych, garawy: 1 kondygnacja, tj. do 
4 m ”rzy dachu ”Jaskim i do 6,5 m ”rzy dachu 
stromym,  

c) szeroko`ć elewacji frontowej: nie ustala się,  
d) do”uszcza się utrzymanie ilo`ci kondygnacji 

oraz wysoko`ci i szeroko`ci frontów budynków 
istniejących w dotychczasowych ”arametrach;  

4) forma i cechy dachów budynków:  
a) usJugowych - niskie, symetryczne, dwu lub 

czteros”adowe, o symetrycznym kącie nachylenia 

”oJaci, kryte materiaJem ogniood”ornym:  
- na budynkach ”rzebudowywanych zachować 

istniejące formy dachów,  
- na budynkach nowych ustala się nachylenie 

”oJaci dachowych 15º - 25º, zalecane nawiązanie 
do cech dachów istniejących w sąsiedztwie,  

- dachy na budynkach gospodarczych i gara-

wach nawiązać formą i geometrią do cech dachów 
budynków w sąsiedztwie;  

- do”uszcza się na budynkach usJugowych  
i garawowych dachy ”Jaskie o formie nie zakJóca-

jącej ukJadu architektonicznego sąsiedztwa,  
- zaleca się na budynkach usJugowych o roz-

”ięto`ci większej niw 15 m dachy ”Jaskie lub 
dwus”adowe dachy niskie o nachyleniu ”oJaci do 
25º, kryte blachą lub ”a”ą,  

b) kierunek gJównej kalenicy dachów budyn-

ków:  
- usJugowych - ”rosto”adJy lub równolegJy do 

osi ulicy, wg usytuowania na rysunku planu lub 

ustalony indywidualnie w nawiązaniu do ukJadu 
dachów budynków sąsiednich,  

- nalewy zachować usytuowanie dachów bu-

dynków istniejących,  
- gos”odarczych, inwentarskich lub garawy - 

nalewy utrzymać istniejący lub dostosować do 

ukJadu dachów na budynkach istniejących.  
8. Linie zabudowy:  

1) nieprzekraczalne:  

a) dla nowych budynków na terenach: 1-U,  

2-U, 5-U w odlegJo`ci co najmniej 15 m, mierząc 
od frontowej granicy dziaJek ”rzylegających do 
linii rozgraniczającej ul. Strzelecką 3-KDG(Z) i co 

najmniej 6 m od linii rozgraniczających ulice: Le-
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`ną 1-KŚY, Centawską 1-KŚZ lub wg oznaczeL 
jak na rysunku planu,  

b) dla budynków na terenach 3-U:  

- ”rzebudowywanych wg usytuowania `ciany 
frontowej istniejących budynków od ul. Strzelec-

kiej 3-KDG(Z) i ul. Wiejskiej 1-KDL,  

- nowych i rozbudowywanych w odlegJo`ci co 
najmniej 15 m, mierząc od frontowej granicy dziaJek 
”rzylegających do linii rozgraniczającej ul. Strzelecką 
3-KDG(Z),  

c) dla budynków na terenach 4-U:  

- w odlegJo`ci co najmniej 5 m, mierząc od 
frontowej granicy dziaJek ”rzylegających do linii 
rozgraniczającej ul. Wiejską 1-KDL lub wg ozna-

czen na rysunku planu,  

d) dla nowych i rozbudowywanych budynków 
na terenie 6-U,UI w odlegJo`ci co najmniej 8 m, 
mierząc od frontowej granicy dziaJek ”rzylegają-
cych do linii rozgraniczającej ul. BJotnicką 6-KDL;  

2) ustalenia regulacyjne:  

a) ustala się zakaz rozbudowy czę`ci istnieją-
cych budynków ”rzekraczających ustaloną linię 
zabudowy,  

b) do”uszcza się zachować wg usytuowania 
istniejącego frontowe obrysy budynków istnieją-
cych,  

c) w przypadkach nieustalonych w pkt 1 i 2 

obowiązuje ”oJowenie linii zabudowy wg oznaczeL 
na rysunku planu.  

 

§ 38.1. Dla terenów zabudowy usJugowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-UK, 

1-UI, 1-UO, 1-US, ustala się niwej okre`lone ”rze-

znaczenie oraz warunki zabudowy i zagospoda-

rowania.  

1. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

usJugowa U ｦ usJugi ”ubliczne:  

a) 1-UK - usJugi ”ubliczne kultu religijnego, ka-

”liczka, istniejący obiekt zabytkowy,  
b) 1-UI - usJugi ”ubliczne, inne, remiza Ochot-

niczej Strawy Powarnej (mowliwo`ć lokalizacji no-

wej remizy OSP na terenie 6-U,UI okre`lona zo-

staJa w § 37),  
c) 1-UO - usJugi ”ubliczne o`wiaty, ”rzedszko-

le, obiekt istniejący,  
d) 1-US - usJugi s”ortu i rekreacji, boisko s”or-

towe;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  

a) do”uszcza się na terenie 1-UO przeznacze-

nie do 20 % ”owierzchni uwytkowej budynku na 
lokale dla innych usJug ”ublicznych,  

b) do”uszcza się na terenie 1-UO lokal miesz-

kalny dla nauczyciela lub osoby dozorującej 
obiekt,  

c) urządzenia s”ortowo-rekreacyjne na tere-

nach 1-UO i 1-US,  

d) parkingi;  

3) rodzaj zabudowy:  

a) istniejąca ka”liczka ｦ budynek zabytkowy 

do zachowania przy ul. Wiejskiej na terenie 1-UK 

wydzielony z dziaJki zabudowy mieszkaniowej  
7-MN,  

b) istniejące budynki usJug ｦ wolnostojące na 
wydzielonych dziaJkach: na terenie 1-UI (remiza 

strawacka) ”rzy ul. Wiejskiej, na terenie 1-UO 

(”rzedszkole) ”rzy ul. BJotnickiej,  

c) ”lanowane budynki usJug - na terenie 1-US 

wolnostojący budynek ｭklubowyｬ dla boiska 
sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu;  

4) zagospodarowanie terenu:  

a) komunikacja wewnętrzna koJowa za”ewnia-

jąca dojazd z drogi ”ublicznej na teren 1-UI oraz 

doj`cia ”iesze do terenu 1-UK; rozwiązanie we-

wnętrznej komunikacji w granicach wyznaczone-

go terenu lub dziaJki zabudowy usJugowej winno 
umowliwiać ”arkowanie, wjazdy i wyjazdy samo-

chodów osobowych i autobusów na terenie 1-UO 

i 1-US na drogę ”ubliczną,  
b) ”ublicznie dostę”ne miejsca ”ostojowe dla 

samochodów wg wskauników ustalonych w ”la-

nie na terenach 1-UO i 1-US,  

c) obiekty towarzyszące, w tym: maJa archi-

tektura, ogrodzenie terenu oraz zieleL na tere-

nach: 1-UK, 1-UO oraz plac gospodarczy z miej-

scami na pojemniki do czasowego gromadzenia 

od”adów dla terenów: 1-UO, 1-US 

d) urządzenia budowlane,  
e) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako 

”odziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL 
technicznych w budynki usJugowe;  

5) ustala się:  
a) utrzymanie, remont i konserwację zabytko-

wej kapliczki na terenie 1-UK; zakaz przebudowy  

i rozbiórki,  
b) utrzymanie, remont budynku remizy stra-

wackiej z garawem na terenie 1-UI; zakaz przebu-

dowy i rozbudowy; zalecana rozbiórka budynku, 
docelowa zmiana lokalizacji remizy i budowa no-

wego obiektu o ”eJnym ”rogramie uwytkowym na 
terenie 6-U,UI,  

c) remont, ”rzebudowę, rozbudowę, odbudo-

wę budynków: usJugowego, gos”odarczego lub 
garawu wraz z zagos”odarowaniem towarzyszą-
cym na terenach: 1-UO, 1-US, do”uszcza się 
budowę nowych budynków usJugowych oraz 
gospodarczych na terenie 1-UO,  

d) budowę na ”lanowanym nowym terenie  
1-US boiska s”ortowego z widownią terenową, 
wolnostojącego budynku klubowego i gos”o-

darczego oraz obiektów towarzyszących i urzą-
dzeL budowlanych, w tym dojazdów, parkingu  

i zieleni, przy zachowaniu zasad zagospodarowa-

nia i wskauników zabudowy ustalonych ”lanem;  
6) zakazuje się:  
a) budowy wolnostojących budynków miesz-

kalnych,  
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b) wznoszenia budowli technicznych, np.: 

masztów reklamowych, zbiorników, wiatraków, 
wiew antenowych lub sygnaJowych o wysoko`ci 
wywszej niw 15 m.  

2. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
a) ustala się utrzymać dojazdy i doj`cia do 

dziaJek zabudowanych istniejącymi zjazdami z ulic 
do terenów:  

- 1-UK - doj`cie ”iesze z ul. Wiejskiej 1-KDL,  

- 1-UI - z ul. Wiejskiej 1-KDL,  

- 1-UO - z ul. BJotnickiej 6-KDL,  

b) ustala się dojazd i doj`cie do ”lanowanego 
boiska sportowego na terenie 1-US nowymi zjaz-

dami z planowanej ulicy 8-KDL, na warunkach 

ustalonych ”rzez zarządcę drogi.  
3. Warunki ochrony `rodowiska: ustala się na 

terenie 1-UO obowiązek utrzymania ”oziomu ha-

Jasu ”oniwej do”uszczalnego okre`lonego w ”rze-

”isach odrębnych dla ”ory dnia, jak dla terenów 
zabudowy związanej ze staJym lub czasowym 
”obytem dzieci i mJodziewy.  

4. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ustala 
się w zakresie obowiązku utrzymania dla tere-

nów: 1-UK, 1-UI warunków ochrony zabytków  
i krajobrazu w strefie ｭKｬ, o których mowa  
w § 12 i 13 uchwaJy.  

5. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci:  
1) utrzymać na terenie 1-UO w istniejącej za-

budowie usJugowej szeroko`ć frontu i ”owierzch-

ni w granicach dziaJki istniejącej wg rysunku ”la-

nu;  

2) ustala się dla terenu 1-UK dokonanie po-

dziaJu dla wydzielenia nowej dziaJki UK, ”osiada-

jącej dostę” do ul. Wiejskiej z zachowaniem ”a-

rametrów wg rysunku ”lanu, ”rzy najmniejszej 
szeroko`ci frontu dziaJki 5 m;  

3) ustala się na terenie 1-US, przy dokonywa-

niu ”odziaJów dla wydzielenia nowej dziaJki US, 
zachowanie co najmniej ”arametrów wg rysunku 

planu;  

4) do”uszcza się ”odziaJy, o których mowa  
w § 16 i 17 uchwaJy.  

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy:  

a) istniejącej ka”liczki 1-UK oraz remizy strawy 
”owarnej 1-UI - nie okre`la się wskaunika zabu-

dowy terenu ｦ nalewy utrzymać istniejące ”o-

wierzchnie zabudowy,  

b) istniejącego ”rzedszkola 1-UO - Jączna ”o-

wierzchnia zabudowy wszystkich budynków na 
dziaJce nie mowe ”rzekroczyć 40 % ”owierzchni 
dziaJki budowlanej,  

c) planowanego boiska sportowego 1-US - do-

”uszcza się do 10 % zabudowy terenu,  
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie mowe być niwsza niw:  

- 40 % ”owierzchni dziaJki na terenie 1-UO,  

- 60 % ”owierzchni dziaJki na terenie 1-US, 

wliczając nawierzchnie trawiaste boisk;  
2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych:  
a) na terenie 1-UO: ”ublicznie dostę”ne miej-

sca ”arkingowe w ilo`ci 1 miejsce na kawde roz-

”oczęte 50 m² ”owierzchni uwytkowej,  
b) na terenie 1-US:  

- 1 miejsce ”ostojowe na kawdych 10 widzów 
i uczestników im”rez s”ortowych, kulturalnych 
lub komercyjnych (np. kiermasze),  

- 2 miejsca dla autobusów,  
- 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJno-

s”rawnej na kawde roz”oczęte ”ublicznie dostęp-

nych 25 miejsc postojowych dla usJug, lecz nie 
mniej niw 1 miejsce w ”rzy”adku ”arkingów  
o liczbie miejsc większej niw 10,  

c) 1 miejsce na kawdy samochód trans”ortowy 
obsJugujący teren usJug,  

d) w ”rzy”adku wystę”owania na terenie  
1-UO funkcji mieszkalnej: 2 miejsca / 1 mieszka-

nie na terenie przeznaczenia podstawowego lub  

1 miejsce / 1 mieszkanie przy zapewnieniu  

1 miejsca dla samochodu w garawu;  
3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) wysoko`ć istniejących, ”rzebudowywanych 
lub nowych budynków usJugowych:  

- na terenie 1-UO nalewy utrzymać wg stanu 
istniejącego, tj. 2 kondygnacje nadziemne; do-

”uszcza się ”oddasze uwytkowe w dachu stro-

mym; wysoko`ć caJkowita do 12 m,  
- na terenach: 1-UK, 1-UI ｦ 1 kondygnacja wg 

stanu istniejącego,  
- wysoko`ć nowych budynków usJugowych na 

terenie 1-US - 1 kondygnacja nadziemna; dopusz-

cza się ”oddasze uwytkowe w dachu stromym: do 
2 kondygnacji nadziemnych; wysoko`ć caJkowita 
do 4 m ”rzy dachu ”Jaskim i do 6,5 m ”rzy dachu 
stromym,  

b) szeroko`ć elewacji frontowej - dla nowych 

budynków usJugowych oraz budynków gos”odar-

czych i garawy: nie ustala się,  
c) do”uszcza się utrzymanie ilo`ci kondygnacji 

oraz wysoko`ci i szeroko`ci frontów budynków 
istniejących w dotychczasowych ”arametrach;  

4) forma i cechy dachów budynków:  
a) usJugowych - niskie, symetryczne, dwuspa-

dowe lub czteros”adowe, o symetrycznym kącie 
nachylenia ”oJaci, kryte materiaJem ogniood”or-

nym:  

- na terenach: 1-UK, 1-UI - na budynkach ist-

niejących zachować dotychczasowe formy da-

chów i rodzaj ”okrycia,  
- na terenie 1-UO - zachować na budynku 

usJugowym dach ”Jaski lub nadbudować dach 
niski o nachyleniu ”oJaci dachowych 15º - 25º  
o formie nie zakJócającej ukJadu architektoniczne-

go budynku przedszkola,  
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- na budynkach nowych na terenie 1-US - 

ustala się nachylenie ”oJaci dachowych 15º - 25º,  
- na budynkach gos”odarczych i garawach - 

dachy nawiązać formą i geometrią do dachów 
budynków w sąsiedztwie;  

- zaleca się na budynkach usJugowych o roz-

”ięto`ci większej niw 15 m dachy ”Jaskie lub 
dwus”adowe dachy niskie o nachyleniu ”oJaci do 

25º, kryte blachą lub gontem ”a”owym,  
b) kierunek gJównej kalenicy dachów budyn-

ków:  
- usJugowych - ”rosto”adJy lub równolegJy do 

osi ulicy, wg usytuowania na rysunku planu lub 

ustalony indywidualnie w nawiązaniu do ukJadu 
dachów budynków sąsiednich,  

- nalewy zachować usytuowanie dachów bu-

dynków istniejących,  
- gos”odarczych lub garawy - nalewy utrzymać 

istniejący lub dostosować do ukJadu dachów na 
budynkach sąsiednich.  

7. Linie zabudowy:  

1) nieprzekraczalne:  

a) na terenie 1-US dla planowanych nowych 

budynków i urządzeL s”ortowych w odlegJo`ci co 
najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogę  
8-KDL,  

b) dla nowych lub rozbudowywanych budyn-

ków na terenie 1-UO - w odlegJo`ci co najmniej  
8 m od linii rozgraniczającej ulicę 6-KDL,  

c) dla istniejącego budynku ka”liczki na terenie 
1-UK wg obrysu istniejącego budynku,  

d) dla istniejącego budynku remizy na terenie 
1-UI wg obrysu istniejącego budynku;  

2) ustalenia regulacyjne:  

a) na terenach: 1-UK, 1-UI ustala się zakaz 
rozbudowy budynków,  

b) w przypadkach nieustalonych w pkt 1 i 2 

obowiązuje ”oJowenie linii zabudowy wg oznaczeL 
na rysunku planu.  

 

§ 39.1. Dla terenów istniejącego o`rodka ob-

sJugi ”rodukcji w gos”odarstwie hodowlanym, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-RU, 

2-RU, ustala się niwej okre`lone ”rzeznaczenie 
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny o`rodka 
obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwie hodowlanym 
RU;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: teren stacji pa-

liw, nie”ublicznej, dla uwytku ”ojazdów rolniczych 
gospodarstwa hodowlanego (KS);  

3) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) ”rzeksztaJcenie terenów lub istniejących 
budynków gos”odarczych i garawowych na funk-

cję usJugową na warunkach ustalonych ”lanem,  
b) do”uszcza się ”rzeznaczenie do 60 % ”o-

wierzchni uwytkowej wszystkich budynków go-

s”odarczych w o`rodku na wbudowane funkcje 

usJugowe dla usJug komercyjnych lub usJug rze-

mie`lniczych nieuciąwliwych dla sąsiedniej zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednoro-

dzinnej,  

c) ustala się ”rzeznaczenie nie mniej niw 40 % 
”owierzchni uwytkowej wszystkich budynków 
gos”odarczych dla obsJugi funkcji hodowlanej 
gospodarstwa;  

4) rodzaj zabudowy:  

a) istniejące budynki inwentarskie, gos”odar-

cze, magazynowe, garawe w zes”ole istniejącej 
zabudowy o`rodka hodowlanego ｦ na 2 wydzie-

lonych terenach zabudowanych wraz z obiektami 

i urządzeniami budowlanymi,  
b) do”uszcza się, w ”rzy”adkach zabudowy 

istniejącej, utrzymanie funkcyjnych lokali miesz-

kalnych dla osób obsJugi ”rodukcji na terenie 

o`rodka, ”od warunkiem s”eJnienia standardów 
sanitarnych i wymagaL ochrony `rodowiska jak 
dla zabudowy mieszkaniowej okre`lonej ”rze”i-

sami odrębnymi;  
5) zagospodarowanie terenu:  

a) komunikacja wewnętrzna koJowa za”ewnia-

jąca wjazd i wyjazd na drogę ”ubliczną,  
b) ”ublicznie dostę”ne miejsca ”ostojowe dla 

samochodów klientów usJug wg wskauników 
ustalonych w planie,  

c) obiekty towarzyszące, takie jak: ”lac go-

s”odarczy z budowlami do obsJugi hodowli, miej-

sca postojowe pojazdów i maszyn rolniczych 
wraz obiektami i miejscami do czasowego gro-

madzenia od”adów i odcieków hodowlanych, 
ogrodzenie terenu oraz zieleL;  

d) urządzenia budowlane;  
6) ”ozostaJe ustalenia:  
a) do”uszcza się budowę, remont, ”rzebudowę, 

rozbudowę, odbudowę budynków: inwentarskich, 
gos”odarczych, magazynowych, usJugowych oraz 
garawy wraz z zagos”odarowaniem towarzyszą-
cym, w miejscach nie kolidujących z ustaleniami 
”lanu i wymogami ”rze”isów odrębnych,  

b) do”uszcza się utrzymanie, remont lub ”rze-

budowę stacji paliw (KS) dla ”otrzeb ”ojazdów 
rolniczych o`rodka hodowlanego na terenie 2-RU, 

”od warunkiem s”eJnienia wymogów ”rze”isów 
odrębnych ochrony `rodowiska; do”uszcza się 
likwidację i rozbiórkę stacji ”aliw oraz ”rzezna-

czenie terenu na inne funkcje dopuszczone dla 

terenu RU,  

c) nakazuje się, ”rzy wykorzystaniu istnieją-
cych obiektów dla gos”odarczego chowu zwie-

rząt, stosować zasady zachowania odlegJo`ci od 
budynków mieszkalnych i usJugowych, okre`lone 
w § 8 ust. 3 uchwaJy,  

d) zakazuje się budowy i rozbudowy budyn-

ków inwentarskich, o wielko`ci obsady hodowla-

nej mierzonej w ŚJP, nie ”ozwalającej zachować 
ustalonych ”lanem odlegJo`ci od zabudowy 
mieszkaniowej, okre`lonych w § 8 ust. 3 ”kt 2,  
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e) zakazuje się zabudowy ”odwórza gos”o-

darczego ｦ majdanu folwarcznego o`rodka ho-

dowlanego,  

f) do”uszcza się budowę ”arkingów dla samo-

chodów osobowych oraz ”ojazdów i maszyn rol-

niczych oraz utrzymanie obiektów towarzyszą-
cych, jak np. waga, myjnie, itp.,  

g) do”uszcza się wymianę, ”rzebudowę i re-

monty sieci uzbrojenia, nawierzchni brukowej 

oraz nawierzchni ziemnych,  

h) zaleca się dokonanie nasadzeL zieleni wy-

sokiej.  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej - ustala się 
utrzymać istniejące dojazdy i doj`cia:  

a) ulicą wewnętrzną 1-KDW od ul. Wiejskiej  

1-KDL,  

b) ul. Olszowską: 2-KDL, 3-KDL, 4-KDL,  

c) zjazdy ”rojektowane dla ”rzedsięwzięć in-

westycyjnych nalewy uzgadniać z od”owiednim 
zarządcą drogi.  

4. Warunki ochrony `rodowiska:  
a) ustala się obowiązek utrzymania haJasu ”o-

niwej do”uszczalnego ”oziomu okre`lonego  
w przepisach odrębnych, jak dla terenów zabu-

dowy zagrodowej,  

b) nalewy stosować, od”owiednio do rodzaju 
”rzedsięwzięcia inwestycyjnego, zasady ochrony 
`rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego  
w zakresie ustaleL § 10.  

5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków ustala się w zakresie:  
a) ochrony budynków zabytkowych - na tere-

nie 1-RU wg ustaleL, o których mowa w § 12 
uchwaJy,  

b) obowiązku utrzymania warunków ochrony 
konserwatorskiej krajobrazu wsi w strefie ｭKｬ wg 
ustaleL ogólnych, o których mowa w § 13 
uchwaJy.  

6. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci:  
1) utrzymać istniejący stan nieruchomo`ci  

i granice dziaJek wg rysunku ”lanu za wyjątkiem 
pkt 2 i 3,  

2) do”uszcza się na 20 % ”owierzchni tere-

nów: 1-RU, 2-RU(KS) wydzielenie nowych dziaJek 
z bez”o`rednim dostę”em do dróg ”ublicznych  
4-KDL, 5-KŚL ”od tereny usJug U o ”owierzchni 
co najmniej 3000 m2, z zachowaniem ustaleL ust. 2 
pkt 3 lit. a;  

3) do”uszcza się ”odziaJy, o których mowa  
w § 16 i 17 uchwaJy.  

7. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) wskauniki zabudowy terenu:  
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 

50 % ”owierzchni terenów o`rodka,  
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

- nie mniej niw 20 % ”owierzchni dziaJki;  
2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych:  

a) 2 miejsca / 10 ”racowników na terenie 
przeznaczenia podstawowego,  

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m² ”o-

wierzchni uwytkowej usJug komercyjnych na ”u-

blicznie dostę”nym ”arkingu,  
c) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJno-

s”rawnej na kawde roz”oczęte 25 miejsc ”osto-

jowych ”ublicznie dostę”nych, lecz nie mniej niw 
1 miejsce w ”rzy”adku ”arkingów o liczbie miejsc 
większej niw 10,  

d) 1 miejsce na kawdy samochód dostawczy 
lub nie garawowany ”ojazd rolniczy;  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) budynków inwentarskich i stodóJ ｦ nalewy 
zachować wg stanu istniejącego - do 2 kondy-

gnacji, wysoko`ć do 12 m ”rzy dachu stromym,  

b) budynków gos”odarczych i magazynowych 
ｦ nalewy zachować wg stanu istniejącego - 1 ｦ 3 

kondygnacje, wysoko`ć od”owiednio 6 - 12 m 

przy dachu stromym,  

c) nowych budynków usJugowych, gos”odar-

czych i garawy ｦ 1 kondygnacja, wysoko`ć do  
6 m przy dachu ”Jaskim i do 8,5 m ”rzy dachu 
stromym,  

d) do”uszcza się utrzymanie ilo`ci kondygnacji 
oraz wysoko`ci i szeroko`ci frontu innych budyn-

ków istniejących w dotychczasowych ”arame-

trach;  

4) forma i cechy dachów budynków:  
a) istniejących i ”rzebudowywanych inwentar-

skich i magazynowych - ustala się utrzymać for-

mę dachu istniejącego; do”uszcza się zmianę 
geometrii dachu ”rzy zachowaniu ”arametrów jak 
dla budynków ”rojektowanych; do”uszcza się 
zachowanie formy dachów ”Jaskich na budyn-

kach istniejących,  
b) projektowanych inwentarskich ｦ dach 

stromy, dwuspadowy lub czterospadowy na bu-

dynkach istniejących, o symetrycznym kącie na-

chylenia ”oJaci, zalecane nachylenie ”oJaci da-

chowych 35o- 45o; ”okrycie dachu: dachówka 
ceramiczna lub materiaJ ”odobny,  

c) istniejących i przebudowywanych budyn-

ków gos”odarczych, warsztatowych ｦ strome, 

dwus”adowe o formie od”owiadającej dachowi 
budynku mieszkalnego, ”okrycie dachu: dachów-

ka ceramiczna lub materiaJ od”owiadający da-

chówce; do”uszcza się dachy ”Jaskie uzasadnio-

ne formą dachu budynku sąsiedniego lub dachy 
niskie dwus”adowe o nachyleniu ”oJaci do 25º, 
kryte blachą lub ”a”ą,  

d) nowych budynków usJugowych, gos”odar-

czych i garawy - do”uszcza się dachy ”Jaskie lub 
dwus”adowe dachy niskie o nachyleniu ”oJaci do 
25º, kryte blachą lub ”a”ą,  

e) kierunek gJównej kalenicy dachów budyn-

ków:  
- inwentarskich nalewy utrzymać wg ukJadu 

dachów na budynkach istniejących,  
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- ”rojektować dla nowych lub ”rzebudowywa-

nych budynków inwentarskich, usJugowych jako 
”rosto”adJy lub równolegJy do ukJadu istniejącej 
zabudowy o`rodka uzasadniony formą dachu 
budynków sąsiednich,  

- gos”odarczych, inwentarskich lub garawy na-

lewy utrzymać lub dostosować wg ukJadu dachów 
na budynkach istniejących,  

f) szeroko`ć elewacji frontowej:  
- zachować obrysy ”oziome istniejących bu-

dynków zabytkowych o`rodka,  
- nie ustala się szeroko`ci elewacji frontowej 

dla nowych budynków usJugowych, gos”odar-

czych, inwentarskich lub garawy.  
8. Nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) dla nowych lub rozbudowywanych budyn-

ków oraz budynków usJugowych w odlegJo`ci co 
najmniej 8 m, licząc od frontowej granicy dziaJki 
”rzylegającej do ”asa ulic Wiejskiej i Olszowskiej 
lub wg oznaczeL na rysunku ”lanu,  

b) ustala się zakaz rozbudowy czę`ci istnieją-
cych budynków ”rzekraczających ustaloną nie-

”rzekraczalną linię zabudowy,  
c) ustala się zakaz sytuowania nowych budyn-

ków gos”odarczych lub garawy ”rzy froncie dziaJ-
ki, do”uszcza się sytuowanie tych budynków w 
odlegJo`ci co najmniej 15 m od frontowej granicy 
dziaJek.  

 

§ 40.1. Dla terenów rolniczych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami: 1-R, 2-R, 3-R, 4-R, 

5-R, 6-R, 7-R, 8-R, 9-R, 10-R, 11-R, 12-R, 13-R 

oraz 1-R[KD-GP], 2-R[KD-GP], 3-R[KD-GP],  

4-R[KD-GP], ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie 
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenów:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze R;  

2) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze 

R[KD-GP] ｦ rezerwa terenu ”od obwodnicę drogi 
krajowej nr 94,  

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: drogi transpor-

tu rolnego (Dr).  

3. S”osób zagos”odarowania terenu:  
a) istniejące tereny rolnicze, obejmujące u”ra-

wy ”olowe, u”rawy ogrodnicze, sady i Jąki - 

utrzymać w dotychczasowym ”rzeznaczeniu  
i uwytkowaniu,  

b) grunty rolne przeznaczone w planie na 

okre`lone nierolnicze rodzaje zabudowy lub zago-

s”odarowania, a takwe grunty stanowiące rezer-

wę ”od obwodnicę drogi krajowej nr 94 - nalewy 
”rzed ”odjęciem realizacji inwestycji, wyJączyć  
z produkcji rolnej ”o s”eJnieniu wymogów ”rze”i-

sów odrębnych,  
c) melioracje, ciągi uzbrojenia ”odziemnego 

komunalnych ujęć wody i na”owietrzne linie 
energetyczne NN i _N oraz urządzenia i obiekty 
towarzyszące - wg tras istniejących i ”lanowa-

nych, nie ”owodujące trwaJego ”rzeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze.  

4. Dopuszczenia i ograniczenia zainwestowa-

nia na terenach R:  

1) ustala się utrzymanie, zakJadanie i ”rowa-

dzenie u”raw rolnych zachowując standardy 
ochrony ”rzyrody, ochrony `rodowiska i gos”o-

darki wodnej okre`lone wg ”rze”isów odrębnych;  
2) nakazuje się renowację i utrzymanie staJej 

drowno`ci rowów otwartych oraz systemu drena-

wowego uwytków rolnych;  
3) zaleca się zakJadanie, u”rawę i ”ielęgnację 

zieleni naturalnej, jako enklaw i remiz `ród”o-

lnych, stosując nasadzenia zieleni z gatunków 
pochodzenia rodzimego, wg zasad ochrony przy-

rody i gos”odarki wodnej, okre`lonych w ”rze”i-

sach odrębnych;  
4) do”uszcza się, ”rzy zachowaniu ustaleL 

”lanu, z wyJączeniem terenów wymienionych  
w ust. 2 ”kt 2, budowę, ”rzebudowę, rozbudowę 
budynków i budowli sJuwących gos”odarce rolnej, 
takich jak: silosy, zasobniki na ”aszę, budynki 
inwentarskie, ”Jyty gnojowe, zbiorniki na odcieki 
zwierzęce, it”. obiekty uzasadnione ”otrzebami 
”rodukcji ro`linnej lub zwierzęcej gos”odarstw 

rolnych;  

5) ustala się zakaz budowy obiektów dla ”o-

trzeb nierolniczych, w tym zakaz wznoszenia 

budowli technicznych nie związanych z gos”o-

darką rolną, takich jak: masztów radiowych, wia-

traków, it”. obiektów mogących ograniczyć usta-

lone planem przeznaczenie terenów R;  
6) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i re-

monty podziemnych i nadziemnych sieci infra-

struktury technicznej wraz z urządzeniami i obiek-

tami towarzyszącymi, lokalizowanych za zgodą 
wJa`ciciela lub zarządcy terenu w s”osób nie 
ograniczający gospodarki rolnej.  

5. Warunki ochrony `rodowiska:  
a) ustala się na terenach R obszar stosowania 

od”owiednich wymogów ochrony ”rzyrody  
i ochrony `rodowiska okre`lonych wg ”rze”isów 
odrębnych,  

b) ustala się na terenie 1-R ochronę uródliska 
rowu 1-Wr na ”oczątku jego odcinka, gdzie nale-

wy chronić naturalne zbiorowiska ro`linno`ci,  
c) nalewy zachować i chronić zbiorowiska ro-

`linno`ci, naturalną zieleL `ród”olną, remizy oraz 
”ojedyncze drzewa i krzewy rosnące ”rzy dro-

gach.  

6. Zakaz dokonywania ”odziaJów w celu wy-

dzielenia nowych dziaJek o innym ”rzeznaczeniu, 
za wyjątkiem terenów ”od obiekty i urządzenia 
infrastruktury, okre`lone w ust. 3 lit. c.  

7. ObsJuga komunikacyjna: dojazdy i doj`cia 
od dróg i ulic istniejącego ukJadu komunikacyjne-

go wsi, drogami transportu rolnego lub jako do-

jazdy konieczne ”rzez tereny ”rzylegające do te-

renów rolniczych.  
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8. Linie zabudowy - nie ustala się. Przy usytu-

owaniu u”raw i nasadzeL zieleni oraz lokalizacji 
obiektów rolniczych i infrastruktury nalewy za-

chować odlegJo`ci od jezdni dróg i ulic okre`lone 
w ”rze”isach odrębnych.  

9. Cechy planowanego zagospodarowania te-

renu:  

a) do”uszcza się zmianę granic terenów wy-

znaczonych orientacyjnymi liniami rozgraniczają-
cymi udokumentowaną ”arametrami ”rzedsię-
wzięć inwestycyjnych na terenach oznaczonych 

symbolami: MN, MU, MNU i komunikacji, ustalo-

nymi w projektach budowlanych,  

b) wskaunik zabudowy do”uszczonej w ust. 4 
pkt 4 i 6 ｦ do 10 % terenu,  

c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej ｦ 

co najmniej 90 % terenu.  

 

§ 41.1. Dla terenów wód ”owierzchniowych - 
rowy, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1-Wr, 2-Wr, 3-Wr, 4-Wr, 5-Wr, ustala się niwej 
okre`lone ”rzeznaczenie oraz warunki zabudowy  
i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenów:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód 

powierzchniowych - rowy Wr, istniejące rowy 
jako tereny rolnicze wyJączone s”od zabudowy; 
urządzenia melioracji szczegóJowej;  

2) zagos”odarowanie uzu”eJniające:  

a) skarpy koryt, odcinki skanalizowane, prze-

”usty, ”rzejazdy, wyloty urządzeL kanalizacyj-

nych, inne urządzenia i obiekty towarzyszące,  
b) zieleL naturalna, drzewa i krzewy, Jozowiska.  
3. S”osób zagos”odarowania terenu:  
1) dopuszczenia i ograniczenia zainwestowania:  

a) do”uszcza się, na warunkach okre`lonych 
w ”rze”isach odrębnych i za zgodą zarządcy ro-

wów, od”rowadzanie oczyszczonych `cieków 
oraz wód o”adowych i rozto”owych z ”o-

wierzchni nie zanieczyszczonych,  

b) ustala się zakaz grodzenia nieruchomo`ci 
”rzylegJych do brzegów rowów w odlegJo`ci 
mniejszej niw 1,5 m od linii brzegu;  

2) warunki zagos”odarowania i uwytkowania 
terenów:  

a) do”uszcza się utrzymanie i ”rzebudowę ro-

wów systemu melioracji szczegóJowych i budowę 
kanalizacji dla wód o”adowych na terenach ”rze-

znaczenia podstawowego, pod warunkiem wcze-

`niejszego uzyskania stosownych ”ozwoleL 
”rzewidzianych ”rze”isami odrębnymi oraz ”od 
warunkiem, we zmiana trasy rowu nie zmieni sto-

sunków gruntowo ｦ wodnych na gruntach przy-

legJych,  
b) do”uszcza się czę`ciową zmianę trasy rowu 

oraz jego skanalizowanie i budowę ”rze”ustu na 
odcinku 3-Wr do 5-Wr ”o s”eJnieniu warunków 
okre`lonych wywej w lit. a,  

c) zezwala się na realizację i nakazuje się kon-

serwacje budowli lub obiektów budowlanych 
związanych z obsJugą gos”odarki wodnej oraz 
”rowadzenie konserwacji i ”ielęgnacji zieleni,  

d) nakazuje się renowację i utrzymanie staJej 
drowno`ci rowów otwartych oraz systemu drena-

wowego uwytków rolnych.  
4. Warunki ochrony `rodowiska:  
a) ustala się ochronę uródliska rowu 1-Wr na 

”oczątku jego odcinka, gdzie nalewy chronić natu-

ralne zbiorowiska ro`linno`ci,  
b) nalewy zachować zbiorowiska ro`linno`ci 

szuwarowej i Jozowisk rosnących ”rzy uródlisku.  
5. ObsJuga komunikacyjna:  
1) dojazdy i doj`cia od dróg i ulic istniejącego 

ukJadu komunikacyjnego wsi, drogami trans”ortu 
rolnego lub jako dojazdy konieczne przez tereny 

”rzylegające do terenów rolniczych;  
2) zaleca się utrzymanie dostę”no`ci komuni-

kacyjnej do koryt rowów, w obustronnych pasach 

o szeroko`ci 1,5 - 3 m, umowliwiających ”rowa-

dzenie biewących i okresowych ”rac regulacyj-

nych i konserwacyjnych w ich przebiegu.  

 

§ 42.1. Dla terenów zieleni ”ublicznej, ozna-

czonych na rysunku planu symbolami: 1-ZP,  

2-ZP, 3-ZP, 4-ZP, ustala się niwej okre`lone ”rzze-

znaczenie oraz warunki zabudowy i zagospoda-

rowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: zieleL ”ublicz-

na ZP;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające:  

a) do”uszcza się na terenach 1-ZP do 4-ZP 

urządzenia rekreacji i wypoczynku do 10 % po-

wierzchni,  

b) do”uszcza się ”arkingi na terenach: 2-ZP,  

3-ZP w ilo`ci do 4 stanowisk dla samochodów 
osobowych.  

3. S”osób zagos”odarowania terenu:  
a) istniejące: 1-ZP, 2-ZP, 3-ZP i planowane  

4-ZP - skwery urządzone zielenią wysoką (drzewa 
i krzewy) oraz zielenią niską (trawniki, nasadzenia 
kwiatowe),  

b) `ciewki, maJa architektura (n”. zdroje ulicz-

ne, fontanna, Jawki ”arkowe, kosze, sJu”y lub 
tablice ogJoszeniowe, o`wietlenie) oraz do”usz-

czone planem miejsca postojowe,  

c) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych 
sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeL 
budowlanych i obiektów towarzyszących, lokali-
zowanych za zgodą zarządcy terenu w s”osób nie 
kolidujący z zielenią.  

4. Dopuszczenia i ograniczenia zainwestowania:  

a) tereny wyJączone s”od zabudowy oraz 
wznoszenia budowli technicznych, n”.: masztów 
reklamowych, zbiorników, wiatraków, wiew ante-

nowych lub sygnaJowych; do”uszcza się budowę, 
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”rzebudowę, rozbudowę terenowych urządzeL 
rekreacyjnych bez naruszania nasadzeL zieleni,  

b) zakazuje się ustawiania staJych reklam ko-

mercyjnych oraz budowy wielkoformatowych 

tablic reklamowych,  

c) do”uszcza się ”rzewoune ”unkty usJugowe 
oraz kontenerowe toalety w obiektach mobilnych, 

organizowane sezonowo za zgodą zarządcy terenu,  
d) zaleca się stosować nasadzenia zieleni z ga-

tunków ”ochodzenia rodzimego; zakaz dokony-

wania wycinki drzew i krzewów w s”osób naru-

szający zasady ochrony ”rzyrody ustalone  
w ”rze”isach odrębnych.  

5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ustala 
się w zakresie obowiązku utrzymania dla tere-

nów: 1-ZP, 2-ZP, 3-ZP warunków ochrony krajo-

brazu w strefie ｭKｬ, o których mowa w § 13 
uchwaJy.  

6. Zakaz dokonywania ”odziaJów dla wydzie-

lenia nowych dziaJek o innym przeznaczeniu, za 

wyjątkiem terenów ”od obiekty i urządzenia in-

frastruktury okre`lone w ust. 3 lit. c.  
7. ObsJuga komunikacyjna terenów: od ulic 

Wiejskiej, Stawowej i BJotnickiej.  
8. Nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ustala 

się; dla usytuowania obiektów infrastruktury na-

lewy zachować odlegJo`ci od jezdni ulic okre`lone 
w ”rze”isach odrębnych.  

9. Cechy planowanego zagospodarowania te-

renu:  

a) wielko`ć obiektów towarzyszących - wg pa-

rametrów ustalonych dla terenowych urządzeL 
rekreacyjnych,  

b) obszar i wymiary terenów zachować wg ry-

sunku planu,  

c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej ｦ 

co najmniej 80 % terenu,  

d) zakaz budowy nawierzchni asfaltowych  

i nierozbieralnych na `ciewkach i ”arkingach,  
e) zakaz budowy ogrodzeL; do”uszcza się za-

Jowenie wywo”Jotów o wysoko`ci nie ”rzekracza-

jącej 2 m od strony zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i mieszkaniowej z obsJugą ”roduk-

cji rolnej i usJugami ”rzy granicy terenów.  
 

§ 43.1. Dla terenów zieleni izolacyjnej, ozna-

czonych na rysunku planu symbolami: 1-ZI, 2-ZI, 

3-ZI, 4-ZI, 5-ZI, 6-ZI, ustala się niwej okre`lone 
przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospo-

darowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: zieleL izolacyj-

na ZI;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: zieleL izolacyj-

na (ZI) ｦ zakJadana na terenach innego ”rzezna-

czenia ”odstawowego jako funkcja uzu”eJniająca 
zagos”odarowanie terenów ”oJowonych:  

a) przy ul. Strzeleckiej:  

- ”o ”oJudniowej stronie ulicy: 3-U, 5-U,  

17-MN, 8-MU, 4-MNU 

- ”o ”óJnocnej stronie ulicy: 1-U, 1-MN,  

1-MNU, 1-MU, 10-MU, 2-U 

b) przy planowanej ulicy 8-KŚL: teren usJug 
sportowych ｦ boisko 1-US,  

c) przy ul. Polnej 2-KDW - teren planowanej 

zawrotnicy,  

3) ustala się obowiązek realizacji na terenach 
ZI ”asów zieleni i urządzeL tJumiących:  

a) haJas komunikacyjny od ruchu na drodze 

krajowej nr 94 względem sąsiedniej zabudowy 
mieszkaniowej i usJugowej wsi,  

b) haJas komunikacyjny od ruchu ”ociągów na 
linii kolejowej nr 123 względem sąsiedniej zabu-

dowy mieszkaniowej i usJugowej wsi,  
c) haJas od uwytkowania boiska s”ortowego  

1-US, mogący zakJócać w ”orze dnia funkcję 
usJugi na terenie 1-UO; ”owinien być tJumiony 
sz”alerami zieleni izolacyjnej zakJadanej wzdJuw 
granic terenu boiska sportowego.  

3. S”osób zagos”odarowania terenu:  
a) planowane pasy terenu ZI urządzone ziele-

nią wysoką lub sz”alery (ZI) ｦ drzewa i krzewy 

lub sz”alery nasadzone wielorzędowo jako osJony 
”rzeciwhaJasowe,  

b) zagos”odarowanie uzu”eJniające:  
- nasypy ziemne o stromych umocnionych 

skar”ach obsadzone zielenią,  
- ekrany akustyczne, jako budowle trwaJe, za-

lecone obsadzenie zielenią ”nącą,  
c) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych 

sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia 
budowlane i obiekty towarzyszące, lokalizowane 
za zgodą zarządcy terenu w s”osób nie narusza-

jący zieleni izolacyjnej,  
d) nalewy uwzględnić ustalenia ”rze”isów od-

rębnych w zakresie odlegJo`ci urzączeL tJumią-
cych i zieleni od dróg i kolei.  

4. Dopuszczenia i ograniczenia zainwestowania:  

a) tereny wyJączone s”od zabudowy oraz 
wznoszenia budowli technicznych, n”.: masztów 
reklamowych, zbiorników, wiatraków, wiew ante-

nowych lub sygnaJowych,  
b) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę, rozbu-

dowę terenowych budowli ekranujących i nasy-

”ów ziemnych bez naruszania nasadzeL zieleni,  
c) do”uszcza się zakJadanie, konserwację i ”ie-

lęgnację zieleni izolacyjnej,  
d) zakazuje się ustawiania staJych reklam ko-

mercyjnych oraz budowy wielkoformatowych 

tablic reklamowych,  

e) zaleca się stosować nasadzenia zieleni z ga-

tunków ”ochodzenia rodzimego; zakaz dokony-

wania wycinki drzew i krzewów w s”osób naru-

szający zasady ochrony ”rzyrody ustalone  
w ”rze”isach odrębnych.  
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5. Warunki ochrony `rodowiska: ustala się na 
terenach ZI, a takwe w ”asach zieleni izolacyjnej 
(ZI) na terenach: 3-U, 5-U, 17-MN, 8-MU, 4-MNU 

oraz 1-U, 1-MN, 1-MNU, 1-MU, 10-MU, 2-U - 

nasadzenia formowanych osJon z drzew i krze-

wów, budowę waJów ziemnych lub ekranów ”o-

zwalających na utrzymanie stwierdzonego ”omia-

rami haJasu komunikacyjnego ”oniwej ”oziomu 
do”uszczalnego okre`lonego w ”rze”isach odręb-

nych, jak dla terenów:  
a) MNU, MU, MN, U chronionych przez pasy 

zieleni izolacyjnej ZI oraz (ZI),  

b) usJug o`wiaty ｦ przedszkole 1-UO, jako za-

budowy związanej ze staJym lub czasowym ”oby-

tem dzieci i mJodziewy chronionej ”rzez ”as zieleni 
izolacyjnej od strony boiska sportowego na tere-

nie 1-US.  

6. Zakaz dokonywania ”odziaJów dla wydzie-

lenia nowych dziaJek o innym ”rzeznaczeniu, za 
wyjątkiem terenów ”od obiekty i urządzenia in-

frastruktury okre`lone w ust. 3 lit. c.  
7. ObsJuga komunikacyjna - dojazd i doj`cie:  

a) do terenów: 1-ZI, 2-ZI, 3-ZI od planowanej 

drogi transportu rolnego 12-Dr i 13-Dr lub przez 

tereny rolnicze ”rzylegające,  
b) do terenów: 4-ZI, 5-ZI, 6-ZI od ul. Strzelec-

kiej i ul. Toszeckiej, drogą trans”ortu rolnego 1-Dr 

oraz przez tereny rolnicze ”rzylegające.  
8. Nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ustala 

się; dla usytuowania na terenach zieleni do”usz-

czonych obiektów infrastruktury nalewy zachować 
odlegJo`ci od jezdni ulic okre`lone w ”rze”isach 
odrębnych.  

9. Cechy planowanego zagospodarowania te-

renu:  

a) ”arametry terenowych urządzeL ”rzeciwa-

kustycznych: wg rozwiązaL s”ecjalistycznych 
ustalonych ”o ”rze”rowadzeniu ”omiarów haJasu,  

b) lokalizację terenów zieleni izolacyjnej ZI  

i orientacyjną szeroko`ć ”asa terenu 15 - 25 m 

zaleca się zachować wg rysunku ”lanu,  
c) do”uszcza się zmianę szeroko`ci ”asa ziele-

ni izolacyjnej uwarunkowaną ”arametrami zieleni 
lub budowli ”rzeciwhaJasowych ustalonymi  
w projektach budowlanych,  

d) wskaunik powierzchni biologicznie czynnej 

ｦ co najmniej 80 % terenu,  

e) ustala się na terenach ZI zaJowenie zwartej 
zieleni izolacyjnej, a ponadto na terenach 1-ZI do 

3-ZI budowę nasy”ów ziemnych bądu ekranów 
tJumiących haJas lub zaJowenie ”asów zieleni izo-

lacyjnej wg standardów ustalonych w ”rojektach 
budowlanych.  

 

§ 44.1. Dla terenów lasów, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: 1-ZL, 2-ZL, 3-ZL, dla 

planowanych terenów dolesieL, oznaczonych 

symbolami: 1-ZLd, 2-ZLd, 3-ZLd, 4-ZLd, 5-ZLd, 

dla planowanych terenów zadrzewieL, oznaczo-

nych symbolami: 1-ZLz, 2-ZLz, 3-ZLz, 4-ZLz oraz 

istniejącego zadrzewienia 5-ZLz, ustala się niwej 
okre`lone ”rzeznaczenie oraz warunki zabudowy  
i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenów:  
1) przeznaczenie podstawowe: lasy ZL;  

2) przeznaczenie podstawowe: dolesienia ZLd;  

3) przeznaczenie podstawowe: zadrzewienia ZLz.  

3. S”osób zagos”odarowania terenu:  
a) istniejące tereny lasów: 1-ZL, 2-ZL, 3-ZL - 

utrzymać w dotychczasowym ”rzeznaczeniu  
i uwytkowaniu,  

b) ”lanowane tereny dolesieL: 1-ZLd, 2-ZLd, 

3-ZLd, 4-ZLd, 5-ZLd - urządzone i nasadzone jako 
zagos”odarowanie gruntów rolnych na cele le`ne 
w wyniku ”lanowanych zmian w ukJadach komu-

nikacyjnych przebiegu trasy drogi krajowej nr 94 

oraz modernizacji pierwszorzędnej linii kolejowej,  
c) ”lanowane tereny zadrzewieL: 1-ZLz do  

4-ZLz - urządzone i zadrzewione jako zagos”oda-

rowanie gruntów rolnych ”oJowonych na terenach 
”rzylegających do trasy rowu Wr oraz istniejący 
teren zadrzewienia 5-ZLz.  

4. Dopuszczenia i ograniczenia zainwestowania:  

1) ustala się na terenach: 1-ZL, 2-ZL, 3-ZL 

”rowadzenie, utrzymanie, zakJadanie i eks”loata-

cję istniejących u”raw le`nych oraz na terenach: 
1-ZLd, 2-ZLd, 3-ZLd, 4-ZLd, 5-ZLd zakJadanie no-

wych u”raw le`nych, w s”osób okre`lony w pla-

nach urządzenia lasów s”orządzonych wg ”rze”i-

sów odrębnych;  
2) kierunkowa trasa drogi krajowej nr 94 przez 

teren 2-ZL - teren lasu oraz tereny rolnicze, okre-

`lona symbolami [KŚ-GP], stanowi rezerwę ”od 
orientacyjny ”as korytarza o szeroko`ci 50 m dla 
obwodnicy drogi krajowej we wsi Warmątowice  
z ustalonym w niniejszym planie utrzymaniem 

dotychczasowego ”rzeznaczenia i uwytkowania 
tych terenów jako terenów lasów;  

3) ustala się na terenach ZLz utrzymanie, za-

kJadanie, u”rawę i ”ielęgnację zieleni naturalnej 

wg zasad ochrony przyrody i prowadzenia gospo-

darki wodnej, okre`lonych w ”rze”isach odręb-

nych;  

4) tereny ZL są wyJączone s”od zabudowy 
oraz wznoszenia budowli technicznych nie zwią-
zanych z gos”odarką le`ną, takich jak n”.: masz-

tów radiowych, wiatraków, a takwe trwaJych 
budowli rolniczych mogących ograniczyć ustalone 
”lanem ”rzeznaczenie terenów ZLd i ZLz;  

5) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę, rozbu-

dowę terenowych budowli sJuwących gos”odarce 
le`nej, takich jak n”.: wiewe antenowe lub sygna-

Jowe, wiewe obserwacyjne okre`lone w ”lanach 
urządzenia lasów;  

6) do”uszcza się ”rowadzenie ”odziemnych 
sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia 
budowlane i obiekty towarzyszące, lokalizowane 
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za zgodą zarządcy terenu w s”osób nie ograni-

czający nasadzeL zieleni;  
7) zaleca się na terenach: ZL, ZLd, ZLz stoso-

wać nasadzenia zieleni z gatunków ”ochodzenia 
rodzimego.  

5. Warunki ochrony `rodowiska: ustala się na 
terenach: ZL, ZLd, ZLz obowiązek stosowania 
od”owiednich warunków ochrony ”rzyrody  

i ochrony `rodowiska, okre`lonych wg ”rze”isów 
odrębnych.  

6. Zakaz dokonywania ”odziaJów dla wydzie-

lenia nowych dziaJek o innym ”rzeznaczeniu, za 
wyjątkiem terenów ”od obiekty i urządzenia in-

frastruktury okre`lone w ust. 4 ”kt 6.  
7. ObsJuga komunikacyjna terenów: ZL, ZLd, 

ZLz od ulic: Strzeleckiej, Le`nej i Centawskiej od 
”rojektowanych dróg trans”ortu rolnego (Śr) oraz 
”rzez tereny ”rzylegające.  

8. Linie zabudowy: przy usytuowaniu upraw  

i nasadzeL zieleni oraz lokalizacji obiektów infra-

struktury nalewy zachować odlegJo`ci od jezdni 
ulic i dróg oraz od terenów i urządzeL kolejowych 
okre`lone w ”rze”isach odrębnych.  

9. Cechy planowanego zagospodarowania te-

renu:  

a) do”uszcza się zmianę granic terenów: ZL, 

ZLd, ZLz wyznaczonych orientacyjnymi liniami 

rozgraniczającymi, udokumentowaną ”arametrami 
”rzedsięwzięć na terenach komunikacji i usJug, 
ustalonych w projektach budowlanych,  

b) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
ｦ co najmniej 90 %.  

 

§ 45.1. Dla terenów obiektów i urządzeL in-

frastruktury technicznej ｦ ujęcie wody, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami: 1-W, 2-W, 

ustala się niwej okre`lone ”rzeznaczenie oraz wa-

runki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: istniejące ko-

munalneujęcie wody W;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: zieleL izolacyj-

na (ZI) - na terenie przeznaczenia podstawowego 

jako funkcja uzu”eJniająca zagos”odarowanie 
terenów W w granicy strefy ochrony bez”o`red-

niej wewnętrznej.  
3. S”osób zagos”odarowania terenu:  
1) budynek rezerwowej studni i budowla 

zbiornika wraz z urządzeniami budowlanymi oraz 
sieci uzbrojenia podziemnego i kablowe linie 

energetyczne NN, a takwe zewnętrzne urządzenia 
i obiekty towarzyszące wg tras istniejących;  

2) do”uszcza się ”rzebudowę i odbudowę 
obiektów studni: 1-W, 2-W oraz sieci uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego na terenach zabu-

dowanych studni;  

3) do”uszcza się budowę i ”rowadzenie no-

wych podziemnych sieci infrastruktury technicznej 

oraz urządzeL budowlanych i obiektów towarzy-

szących, lokalizowanych za zgodą zarządcy terenu 
w s”osób nie naruszający zieleni izolacyjnej.  

4. Dopuszczenia i ograniczenia zagospodaro-

wania i uwytkowania terenów:  
1) nalewy zachować ”odstawowe ”rzeznacze-

nie terenów, z mowliwo`cią zmian ”arametrów 
technicznych budowli;  

2) ustala się obowiązek zachowania w nalewy-

tym stanie technicznym: budynków, budowli, 
urządzeL, ogrodzeL na terenach ujęć oraz ”rowa-

dzenie ”ielęgnacji zieleni niskiej w granicach tere-

nów studni;  
3) ustala się utrzymanie ogrodzenia terenów 

studni w granicach oznaczonych na rysunku pla-

nu; zalecana jest jednolita dla terenów wszystkich 
studni forma metalowego ogrodzenia awurowego 
oraz stosowanie niskich wywo”Jotów li`ciastych; 
nie do”uszcza się stosowania w ogrodzeniu ”re-

fabrykatów welbetowych i elementów ostro za-

koLczonych;  
4) zaleca się stosować nasadzenia zieleni z ga-

tunków ”ochodzenia rodzimego.  
5. Warunki ochrony `rodowiska: ustala się za-

sady uwytkowania terenu i eks”loatacji studni 
”ozwalające zachować warunki i ograniczenia 
okre`lone aktualnymi ”rze”isami odrębnymi obo-

wiązującymi w zewnętrznej ”o`redniej strefie 
ochrony ujęcia wody, w obszarze zasobowym 
komunalnego ujęcia wody, a takwe zbiornika wód 
podziemnych.  

6. Zakaz dokonywania ”odziaJów dla wydzie-

lenia nowych dziaJek o innym ”rzeznaczeniu, za 

wyjątkiem terenów ”od obiekty i urządzenia in-

frastruktury okre`lone w ust. 3 ”kt 3.  
7. ObsJuga komunikacyjna terenów: od ul. BJot-

nickiej do terenu 1-W oraz ”rzez ”rzylegający teren 
1-UO do terenu 2-W.  

8. Nieprzekraczalna linia zabudowy: ustala się 
wg rysunku planu; dla usytuowania lub przebu-

dowy urządzeL infrastruktury nalewy zachować 
odlegJo`ci od jezdni ulicy okre`lone w ”rze”isach 
odrębnych.  

9. Cechy planowanego zagospodarowania te-

renu:  

a) gabaryty budynku - zachować wg stanu ist-

niejącego, tj. 1 kondygnacja, wysoko`ć do 4 m, 
dach ”Jaski ”ul”itowy; zaleca się ”rzebudowę 
dachu na dwus”adowy z kalenicą ”rosto”adJą do 
ul. BJotnickiej,  

b) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
ｦ co najmniej 20 %.  

 

§ 46.1. Śla istniejących terenów stacji trans-

formatorowych, obejmujących: 1 stację wiewową 
”rzy ul. Wiejskiej na dziaJce zabudowanej 1-E oraz 

2 stacje sJu”owe ”oJowone od”owiednio ”rzy  
ul. BJotnickiej i ul. Strzeleckiej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 2-E, 3-E, ustala się niwej 
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okre`lone ”rzeznaczenie oraz warunki zabudowy  
i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny i obiek-

ty elektroenergetyki - stacje transformatorowe E;  

2) zagospodarowanie terenu:  

a) ustala się utrzymanie istniejącej stacji w bu-

dynku zabytkowym na wydzielonej dziaJce na 
terenie 1-E,  

b) ustala się wyznaczenie 2 dziaJek wydzielo-

nych dla docelowej ”rzebudowy istniejących sta-

cji sJu”owych i usytuowanie 2 stacji kioskowych 
typu kontenerowego na terenach 2-E i 3-E,  

c) tereny stacji transformatorowych od strony 

ulic i terenów rolnych nieogrodzone, od strony 
sąsiadujących terenów zabudowanych wydzielo-

ne ogrodzeniami dziaJek sąsiednich,  
d) urządzenia budowlane: ”rzyJącza sieciowe 

_N i NN, obecnie na”owietrzne, docelowo kablo-

we, doziemne;  

3) rodzaj zabudowy:  

a) istniejąca stacja transformatorowa, na wy-

dzielonej dziaJce na terenie 1-E, wiewowa,  
b) planowane 2 parterowe stacje transforma-

torowe, usytuowane na nowych, wydzielonych 

dziaJkach na terenach: 2-E, 3-E.  

3. Dopuszczenia i ograniczenia zagospodaro-

wania i uwytkowania terenów:  
1) ustala się zachowanie formy architektonicz-

nej stacji na terenie 1-E;  

2) do”uszcza się ”rzebudowę lub likwidację 
stacji sJu”owych, budowę stacji kontenerowych, 
wymianę urządzeL elektrycznych stacji oraz pod-

ziemnych sieci elektrycznych;  

3) ustala się zasady dokonywania ”odziaJów 
dla wydzielenia nowych dziaJek 2-E i 3-E wg pa-

rametrów okre`lonych w ”rojektach budowlanych 
stacji kontenerowych, lecz o szeroko`ci frontu co 
najmniej 6 m, przylegającym do ulic: Strzeleckiej 
lub BJotnickiej.  

4. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków ustala się w zakresie ochrony budynku 
zabytkowego stacji istniejącej na terenie 1-E  

i obowiązku utrzymania warunków ochrony krajo-

brazu wsi w strefie ｭKｬ na terenie 1-E wg ustaleL 
ogólnych, o których mowa w § 12 i 13 uchwaJy.  

5. ObsJuga komunikacyjna terenu: doj`cie i do-

jazd do stacji 1-E - istniejącym zjazdem z ul. Wiej-

skiej, do terenu stacji 2-E ｦ planowanym zjazdem 

z ul. BJotnickiej, do terenu stacji 3-E ｦ planowa-

nym zjazdem z ul. Strzeleckiej ｦ drogą 15-Dr.  

6. Cechy planowanej zabudowy na terenach 

2-E i 3-E ustala się nastę”ująco:  
a) liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondy-

gnacja,  

b) wskaunik zabudowy terenu: nie ustala się,  
c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej ｦ 

co najmniej 10 %; zalecane wokóJ granic dziaJki 
wywo”Joty o wysoko`ci do 1,5 m,  

d) ”arametry i cechy zabudowy nalewy utrzy-

mać wg standardów technologicznych ”roducen-

ta urządzenia; zaleca się budowę stacji jako 

obiektu kontenerowego.  

7. Nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) wg oznaczeL na rysunku ”lanu,  
b) frontowy obrys zabytkowego budynku ist-

niejącej stacji trafo na terenie 1-E zachować wg 
usytuowania istniejącego,  

c) dla usytuowania, budowy lub przebudowy 

obiektów infrastruktury na terenach 2-E i 3-E 

nalewy zachować odlegJo`ci od jezdni ulic: Strze-

leckiej i BJotnickiej okre`lone w ”rze”isach odręb-

nych.  

 

§ 47.1. Śla istniejących terenów obsJugi komu-

nikacji ｦ obejmujących 2 przystanki autobusowe, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-KS, 

2-KS, ustala się niwej okre`lone ”rzeznaczenie oraz 
warunki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsJugi 
komunikacji - przystanki autobusowe KS;  

2) zagos”odarowanie terenu: ustala się utrzy-

manie istniejących 2 ”rzystanków komunikacji 
autobusowej, po obu stronach ul. Strzeleckiej, na 

wydzielonych dziaJkach na terenach: 1-KS, 2-KS:  

a) od strony sąsiadujących terenów zabudo-

wanych wydzielone ogrodzeniami dziaJek sąsied-

nich lub wywo”Jotem formowanym,  
b) obiekty towarzyszące i urządzenia budowla-

ne: o`wietlenie i kablowe ”rzyJącza sieciowe NN;  
3) rodzaj zabudowy: istniejące wiaty ”rzystan-

ków na wydzielonych dziaJkach.  
3. Dopuszczenia i ograniczenia zagospodaro-

wania i uwytkowania terenów:  
1) ustala się zachowanie lub zmianę formy ar-

chitektonicznej wiat ”rzystanków;  
2) do”uszcza się ”rzebudowę lub wymianę 

wiat i urządzeL ”rzystanków oraz ”odziemnych 
”rzyJączy elektrycznych;  

3) ustala się zakaz dokonywania ”odziaJu tere-

nu ”rzystanków.  
4. ObsJuga komunikacyjna terenu - istniejący-

mi zjazdami z ul. Strzeleckiej.  

5. Cechy planowanej zabudowy:  

a) liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondy-

gnacja,  

b) wskaunik zabudowy terenu: nie ustala się,  
c) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej ｦ 

nie ustala się; zaleca się ”rzy tylnych granicach 
dziaJek ”rzystanków nasadzenia wywo”Jotów  
o wysoko`ci do 1,5 m,  

d) ”arametry i cechy zabudowy nalewy utrzy-

mać wg ws”óJczesnych standardów wy”osawenia 
ulic w obiekty obsJugi komunikacji ”ublicznej; 
ustala się utrzymać formę obu wiat ”rzystanków 
jako obiektów o jednakowych cechach architek-

tonicznych i funkcjonalnych.  
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6. Nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) wg oznaczeL i usytuowania terenów na ry-

sunku planu,  

b) dla usytuowania, budowy lub przebudowy 

wiat ”rzystanków zachować odlegJo`ci od jezdni 
okre`lone w ”rze”isach odrębnych i uzgodnione  
z zarządcą drogi.  

 

RozdziaJ 3 

Przeznaczenie oraz s”osób zagos”odarowania  
i ”arametry terenów komunikacji drogowej  

§ 48.1. Dla terenów komunikacji drogowej, 
obejmujących odcinki drogi ”ublicznej, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 1-KDG(Z), 2-KDG(Z), 

3-KDG(Z), ustala się niwej okre`lone ”rzeznaczenie 
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komuni-

kacji drogowej - droga klasy gJównej KDG(Z), 
jako:  

a) obecna trasa drogi krajowej nr 94 w ciągu 
ul. Strzeleckiej- droga i ulica klasy gJównej G,  

b) docelowo, po realizacji obwodnicy wsi 

Warmątowice - droga i ulica klasy zbiorczej (Z); 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: planowane 

skrzywowanie jedno”oziomowe na terenie  
1-KDG(Z) dla wJączenia do obwodnicy drogi kra-

jowej nr 94.  

3. S”osób zagos”odarowania terenu:  
1) trasę istniejącej drogi krajowej na terenach 

1-KDG(Z) i 2-KDG(Z) oraz ulicy na odcinku  

3-KDG(Z) nalewy utrzymać wg istniejącego ”rze-

biegu ustalonego na rysunku planu wraz z plano-

wanym skrzywowaniem jedno”oziomowym na 
terenie 1-KDG(Z) dla wJączenia od ”oJudnia ”la-

nowanej obwodnicy miasta Strzelce Opolskie oraz 

mowliwo`cią wJączenia od ”óJnocy zamierzonej 
obwodnicy wsi Warmątowice jako docelowej 
trasy drogi krajowej nr 94;  

2) ”odstawowe ”arametry i wy”osawenie drogi:  
a) szeroko`ci ”asa drogowego w liniach roz-

graniczających utrzymać wg stanu istniejącego, 
planowanego lub zmierzonego:  

- dla odcinka oznaczonego 1-KDG(Z) z plano-

wanym skrzywowaniem jedno”oziomowym dla 
wJączenia:  

- - od ”oJudnia ｦ pasa drogowego planowanej 

obwodnicy miasta Strzelce Opolskie ok. 50 m,  

- - od ”óJnocy ｦ z mowliwo`cią wJączenia za-

mierzonej obwodnicy wsi Warmątowice z koryta-

rzem drogowym ok. 50 m,  

- dla odcinka oznaczonego 2-KDG(Z) do 23 m,  

- dla odcinka oznaczonego 3-KDG(Z) do 20 m,  

b) podstawowe elementy przekroju poprzecz-

nego drogi 1-KDG(Z) i 2-KDG(Z) oraz ulicy  

3-KDG(Z) utrzymać wg stanu istniejącego:  
- 1 jezdnia z 2 ”asami ruchu o szeroko`ci  

ok. 10,5 m i utwardzone pobocza drogi,  

- chodniki obustronne - w przekroju ulicznym,  

- korona drogi, skar”y i rowy odwadniające - 

w przekroju drogowym,  

- zatoki ”rzystanków autobusowych oznaczo-

ne symbolem KS,  

c) skrzywowanie drogi z ”lanowaną ”oJudnio-

wą obwodnicą miasta Strzelce O”olskie nalewy 
realizować w o”arciu o ”rojekt budowlany 
uwzględniający ustalenia ”lanu i zamierzenia do-

celowe w zakresie modernizacji drogi krajowej,  

d) wy”osawenie w infrastrukturę: o`wietlenie  
i kanalizacja opadowa odcinka ulicznego;  

3) ”as drogowy o szeroko`ciach okre`lonych 
w ”kt 2 lit. a ”rzeznacza się:  

- obecnie - na utrzymanie drogi krajowej nr 94 

o funkcjach drogi gJównej tranzytowej w klasie 
ｭGｬ oraz jako ulicy obsJugującej obszar wsi,  

- docelowo - ”o realizacji we wsi Warmątowi-

ce obwodnicy drogi krajowej nr 94, na potrzeby 

związane z modernizacją i utrzymaniem drogi 
zbiorczej w klasie ｭZｬ o funkcji obsJugi ruchu 
lokalnego w obszarze wsi;  

4) ustala się utrzymanie istniejących skrzywo-

waL ulic: Le`nej, Centawskiej, Wiejskiej i Polnej 

oraz utrzymanie istniejących zjazdów bez”o`red-

nich obsJugujących zabudowę istniejącą;  
5) do”uszcza się realizację nowych zjazdów od 

ulicy Strzeleckiej ”rzez wewnętrzne ulice i ciągi 
pieszo-jezdne KŚW ”rzylegające do ”asa drogo-

wego dla obsJugi komunikacyjnej planowanej 

zabudowy na warunkach uzgodnionych z zarząd-

cą drogi;  
6) nalewy dokonać wzdJuw ”asa drogowego, na 

terenach ZI, nasadzenia zieleni wysokiej lub wywo-

”Joty o wysoko`ci do 6 m, a w ”rzy”adkach uza-

sadnionych badaniami akustycznymi przeprowa-

dzonymi na terenach zabudowy mieszkaniowej  

w ”asie do 50 m od jezdni ulicy KŚG(Z), zaleca się 
zaJowenie ekranów duwiękochJonnych w miejscach 
stwierdzonego pomiarami przekroczenia poziomu 

haJasu okre`lonego w ”rze”isach odrębnych.  
4. Nieprzekraczalne linie zabudowy:  

1) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy 
dla ”lanowanej nowej zabudowy w odlegJo`ci  
10 m i 15 m od istniejących linii rozgraniczają-
cych ul. Strzelecką i ul. Toszecką oraz od”owied-

nio do ustaleL rysunku ”lanu,  
2) do”uszcza się utrzymać istniejące budynki 

wg stanu obrysów frontów istniejącej zabudowy; 
do”uszcza się ”rzebudowy, rozbudowy lub nad-

budowy budynków usytuowanych bliwej niw nie-

przekraczalna linia zabudowy ustalona w pkt 1  

w uzgodnieniu z zarządcą drogi, zgodnie z ”rze”i-

sami odrębnymi.  

5. Warunki ochrony `rodowiska: ustala się dla 
terenów: 1-KDG(Z), 2-KDG(Z) i 3-KDG(Z) ｦ  

w przypadku potwierdzonej pomiarami koniecz-

no`ci zastosowania zabez”ieczeL akustycznych 
wzdJuw ”asa drogowego na terenach ZI ｦ wyko-
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nanie nasadzenia formowanych osJon z drzew  

i krzewów, budowę waJów ziemnych lub ekra-

nów, ”ozwalających na granicy ”rzylegJych i są-
siednich terenów mieszkaniowych, ”oJowonych na 
”oJudnie od obecnej trasy drogi krajowej nr 94, 
na utrzymanie haJasu komunikacyjnego ”oniwej 
poziomu dopuszczalnego okre`lonego w ”rze”i-

sach odrębnych.  
 

§ 49.1. Dla terenów komunikacji drogowej, 
obejmujących istniejące odcinki drogi ”ublicznej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1-KDZ, 

2-KDZ, ustala się niwej okre`lone ”rzeznaczenie 
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komuni-

kacji drogowej - droga klasy zbiorczej KDZ, jako 

ulica i droga klasy zbiorczej Z w ciągu istniejącej 
drogi gminnej w przebiegu ul. Centawskiej:  

a) planowana jako ulica 1-KDZ do skrzywowa-

nia z linią kolejową nr 132 na terenach zamknię-
tych KK i nowym jednopoziomowym przejazdem 

strzewonym,  
b) planowana jako droga 2-KDZ do wsi Cen-

tawa;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: docelowo na 

odcinku 2-KDZ most drogowy z podjazdami nad 

zamierzoną obwodnicą drogi krajowej nr 94, na 
terenach rezerwy korytarza komunikacyjnego  

3-R[KD-GP] i 4-R[KD-GP], jako inwestycja celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, realizo-

wanym w trybie okre`lonym odrębnie.  
3. S”osób zagospodarowania terenu:  

1) podstawowe parametry drogi:  

a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach roz-

graniczających ”lanowanej ulicy 1-KDZ - naj-

mniejsza 12 m, drogi 2-KDZ - zalecana 15 m,  

b) podstawowe elementy przekroju poprzecz-

nego drogi (docelowo):  

- 1 jezdnia z 2 ”asami ruchu o szeroko`ci  
2 - 3 m, utwardzone ”obocza o szeroko`ci co 
najmniej 1 m,  

- `ciewka rowerowa jednostronna,  
- korona drogi, skar”y i rowy odwadniające ｦ 

w przekroju drogowym,  

- obustronne chodniki ｦ w przekroju ulicznym,  

c) wy”osawenie w infrastrukturę: o`wietlenie 
”odjazdów i mostu oraz kanalizacja o”adowa;  

2) ”as drogowy o szeroko`ciach okre`lonych 
w ”kt 1 lit. a ”rzeznacza się na docelowe ”otrze-

by związane z budową, modernizacją i utrzyma-

niem drogi;  

3) wJączenie ulicy 1-KDZ do ulicy Strzeleckiej 

na odcinku 3-KDG(Z), jako drogi krajowej nr 94  

w obecnym jej ”rzebiegu, nalewy utrzymać jako 
skrzywowanie jedno”oziomowe;  

4) do”uszcza się utrzymanie i realizację no-

wych zjazdów dla obsJugi komunikacyjnej tere-

nów i dziaJek bez”o`rednio ”rzylegJych do istnie-

jącej trasy ul. Centawskiej ”lanowanej w ”rzekro-

ju ulicy, na warunkach uzgodnionych z zarządcą 
drogi.  

4. Nie”rzekraczalne linie zabudowy ustala się 
dla ”lanowanej zabudowy w odlegJo`ci 6 m od 
linii rozgraniczającej ”lanowanej ulicy 1-KDZ.  

 

§ 50.1. Dla terenów komunikacji drogowej, 
obejmujących drogi ”ubliczne, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 1-KDL, 2-KDL, 3-KDL,  

4-KDL, 5-KDL, 6-KDL, 7-KDL, 8-KDL, 9-KDL, 

ustala się niwej okre`lone ”rzeznaczenie oraz wa-

runki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komuni-

kacji drogowej ｦ drogi klasy lokalnej KDL, jako 

ulice i drogi klasy lokalnej L w ciągach istnieją-
cych ulic i dróg gminnych:  

a) ul. Wiejska - oznaczona symbolem 1-KDL 

jako ulica w istniejącym ”asie o zmiennej szero-

ko`ci 10 ｦ 12 m,  

b) ul. Olszowska - oznaczona symbolami:  

2-KDL, 3-KDL jako ulica w planowanym pasie  

o szeroko`ci do 12 m oraz: 4-KDL, 5-KDL jako 

droga w istniejącym ”asie o szeroko`ci do 10 m,  

c) ul. BJotnicka - oznaczona symbolami: 6-KDL 

jako ulica w ”lanowanym ”asie o szeroko`ci do 
12 m i 7-KDL jako droga w istniejącym ”asie  
o szeroko`ci do 10 m,  

d) planowane drogi: 8-KDL jako ulica w pla-

nowanym ”asie o szeroko`ci do 12 m i 9-KDL 

jako droga w istniejącym ”asie o szeroko`ci do  
6 - 10 m;  

2) funkcja ulic: 1-KDL, 2-KDL, 3-KDL, 6-KDL, 

8-KDL i dróg: 4-KDL, 5-KDL, 7-KDL, 9-KDL ｦ 

lokalne ciągi komunikacyjne obsJugujące tereny 
istniejącej i ”lanowanej zabudowy mieszkaniowej, 
usJugowej oraz tereny rolnicze.  

3. S”osób zagos”odarowania terenu: trasy ulic 
wymienionych w ust. 2 ”kt 1, utrzymuje się bez 
zmian w istniejących lub ustala się w ”lanowa-

nych pasach ulic:  

1) podstawowe parametry drogi:  

a) szeroko`ć ”asów drogowych w liniach roz-

graniczających ulic lub dróg okre`lonych w ust. 2 
”kt 1 nalewy zachować wg wywej okre`lonych 
wymiarów oraz wg oznaczeL na rysunku ”lanu,  

b) podstawowe elementy przekroju poprzecz-

nego ulicy (docelowo):  

- 1 jezdnia z 2 ”asami ruchu o szeroko`ci 2-3 m,  

- chodniki obustronne,  

- `ciewka rowerowa jednostronna,  
c) podstawowe elementy przekroju poprzecz-

nego drogi (docelowo):  

- 1 jezdnia o szeroko`ci 5,5 - 6 m,  

- w koronie drogi ”obocza o szeroko`ci co 
najmniej 0,5 m,  

- rowy odwadniające;  
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2) wy”osawenie ulic w infrastrukturę: o`wie-

tlenie oraz kanalizacja opadowa;  

3) ”as drogowy o szeroko`ciach okre`lonych 
w ust. 2 ”kt 1 ”rzeznacza się docelowo na ”o-

trzeby związane z budową, modernizacją i utrzy-

maniem drogi;  

4) zaleca się dokonać nasadzenia zieleni wy-

sokiej lub wywo”Joty w ”asach drogowych dróg;  
5) ustala się realizację nowych zjazdów dla 

obsJugi komunikacyjnej terenów i dziaJek bez”o-

`rednio ”rzylegJych do ”lanowanych tras ulic  
i dróg oraz utrzymanie wjazdów istniejących na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.  

4. Linie zabudowy:  

1) ustala się obowiązujące lub nie”rzekraczal-

ne linie zabudowy dla planowanej zabudowy  

w odlegJo`ci 8 m od linii rozgraniczającej ”lano-

wane drogi KDL lub 14 m od osi pasa drogowego 

tych ulic (dot. ul. BJotnickiej 6-KDL) lub wg ozna-

czeL okre`lonych na rysunku ”lanu;  
2) ustala się obowiązujące lub nie”rzekraczal-

ne linie zabudowy dla planowanej zabudowy  

w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej istnieją-
ce ulice KDL, 5 m - od ul. Wiejskiej 1-KDL lub wg 

oznaczeL okre`lonych na rysunku planu;  

3) do”uszcza się utrzymać istniejące budynki 
wg stanu obrysów frontów istniejącej zabudowy; 
do”uszcza się ”rzebudowy, rozbudowy lub nad-

budowy budynków usytuowanych bliwej niw nie-

przekraczalna linia zabudowy ustalona w pkt 1 i 2 

w uzgodnieniu z zarządcą drogi, zgodnie z ”rze”i-

sami odrębnymi.  
 

§ 51.1. Dla terenów komunikacji drogowej, 
obejmujących istniejące drogi ”ubliczne, oznaczo-

ne na rysunku planu miejscowego symbolami:  

1-KDD, 2-KDD, ustala się niwej okre`lone ”rze-

znaczenie oraz warunki zabudowy i zagospoda-

rowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komuni-

kacji drogowej ｦ drogi klasy dojazdowej KDD, 

jako ulice klasy dojazdowej Ś w ciągach istnieją-
cych dróg gminnych:  

a) ul. Polna - oznaczona symbolem 1-KDD jako 

ulica w istniejącym ”rzebiegu i ”asie o szeroko`ci 
do 9 m,  

b) ulica oznaczona symbolem 2-KDD jako ulica 

w istniejącym ”rzebiegu i ”lanowanym ”asie  
o szeroko`ci do 8 m;  

2) funkcja ulic: 1-KDD, 2-KDD ｦ drogi gminne 

jako lokalne ciągi komunikacyjne obsJugujące 
tereny istniejącej i ”lanowanej zabudowy MNU, 
MU, MN oraz bez”o`redniego ich otoczenia.  

3. S”osób zagos”odarowania terenu:  
1) trasy ulic wymienionych w ust. 2 pkt 1 

utrzymuje się bez zmian w istniejących ”asach 
ulic;  

2) podstawowe parametry ulicy:  

a) szeroko`ć ”asów drogowych w liniach roz-

graniczających ulic okre`lonych w ust. 2 ”kt 1 
nalewy zachować wg wywej okre`lonych wymia-

rów i wg oznaczeL na rysunku ”lanu,  
b) podstawowe elementy przekroju poprzecz-

nego ulicy (docelowo):  

- 1 jezdnia z 2 ”asami ruchu o szeroko`ci 5 - 6 m,  

- chodniki obustronne;  

3) wy”osawenie ulic w infrastrukturę: o`wie-

tlenie oraz kanalizacja opadowa;  

4) ”as drogowy ulicy o szeroko`ciach okre`lo-

nych w ust. 2 pkt 1 przeznacza się na ”otrzeby 
związane z budową, modernizacją i utrzymaniem 
ulicy;  

5) ustala się realizację nowych zjazdów dla 
obsJugi komunikacyjnej terenów i dziaJek bez”o-

`rednio ”rzylegJych do ”lanowanych tras ulic oraz 
utrzymanie wjazdów istniejących na warunkach 

uzgodnionych z zarządcą drogi.  
4. Linie zabudowy:  

1) ustala się obowiązujące lub nie”rzekraczal-

ne linie zabudowy dla planowanej zabudowy  

w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej ul. Polną 
1-KDD lub 10,5 m od osi pasa drogowego tej 

ulicy;  

2) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 
dla planowanej zabudowy przy ulicy 2-KDD  

w odlegJo`ciach co najmniej 10 m dla zabudowy 
23-MN i 6 m dla zabudowy 22-MN lub wg ozna-

czeL na rysunku ”lanu;  
3) do”uszcza się utrzymać istniejące budynki 

wg stanu obrysów frontów zabudowy; do”uszcza 
się ”rzebudowy, rozbudowy lub nadbudowy bu-

dynków usytuowanych bliwej niw nie”rzekraczalna 
linia zabudowy ustalona w pkt 1 i 2 w uzgodnie-

niu z zarządcą drogi, zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymi.  

 

§ 52.1. Dla terenów komunikacji drogowej, 

obejmujących istniejącą i ”lanowane ulice we-

wnętrzne, oznaczone na rysunku ”lanu symbola-

mi: 1-KDW, 2-KDW, 3-KDW oraz istniejące i ”la-

nowane ulice wewnetrzne pieszo-jezdne ozna-

czone na rysunku planu symbolami: 4-KDW,  

5-KDW, ustala się niwej okre`lone ”rzeznaczenie 
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komuni-

kacji drogowej ｦ drogi wewnętrzne KDW, jako 

ulice wewnętrzne oraz ulice wewnętrzne ”ieszo-

jezdne klasy dojazdowej D:  

a) ulica oznaczona symbolem 1-KDW jako uli-

ca w istniejącym ”rzebiegu do zes”oJu folwarcz-

nego 1-RU,  

b) planowane ulice oznaczone symbolami:  

2-KDW do 5-KDW dla obsJugi dojazdów do ”la-

nowanych dziaJek budowlanych;  
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2) funkcja ulic wewnętrznych: istniejąca  
1-KDW i planowane ulice: 2-KDW, 3-KDW - nie 

stanowiące wJasno`ci gminnej, jako wewnętrzne 
ulice komunikacyjne obsJugujące o`rodek obsJugi 
produkcji w gospodarstwie hodowlanym RU, te-

reny planowanej zabudowy mieszkaniowej MN 

oraz teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej MW;  

3) funkcja ulic wewnętrznych ”ieszo-jezdnych: 

4-KDW, 5-KDW ｦ nie stanowiące wJasno`ci 
gminnej, jako wewnętrzne ciągi dojazdowe, ist-

niejące lub ”lanowane doj`cia i dojazdy, obsJugu-

jące bez”o`rednimi zjazdami tereny istniejącej  
i planowanej zabudowy na terenach: MNU, U, 

MN i MU.  

3. S”osób zagos”odarowania terenu:  
1) trasy ulic wymienionych w ust. 2 pkt 1:  

a) utrzymuje się istniejący ”as ulicy 1-KDW 

wg oznaczenia na rysunku planu,  

b) ustala się ”as o szeroko`ci 10 m dla ulicy  
2-KDW,  

c) ustala się ”as o szeroko`ci 12 m dla ulicy  
3-KDW,  

d) ustala się orientacyjne ”asy ulic ”ieszo-

jezdnych o szeroko`ci 8 m dla ulic: 4-KDW, 5-KDW; 

w przypadkach uzasadnionych w projekcie zago-

s”odarowania terenu do”uszcza się zmniejszenie 
szeroko`ci ”asa drogi dojazdowej do 6 m;  

2) podstawowe parametry ulicy:  

a) szeroko`ć ”asów drogowych w liniach roz-

graniczających ulic okre`lonych w ust. 3 ”kt 1 
nalewy zachować wg wywej okre`lonych wymia-

rów i oznaczeL na rysunku ”lanu,  
b) podstawowe elementy przekroju poprzecz-

nego wewnętrznej ulicy dojazdowej:  
- 1 jezdnia z 2 ”asami ruchu o szeroko`ci 5 -  

6 m, zawrotnica na koLcu dojazdu wg oznaczenia 
na rysunku planu,  

- chodniki obustronne lub bezpieczniki,  

c) podstawowe elementy przekroju poprzecz-

nego wewnętrznej ulicy ”ieszo-jezdnej:  

- 1 jezdnia z 1 ”asem ruchu o szeroko`ci 3,5 ｦ 

4,5 m, przy wlotach mijanki 6 m; zawrotnica na 

koLcu dojazdu wg oznaczenia na rysunku ”lanu,  
- zieleL w formie ”asa wywo”Jotu o szeroko`ci 

1 m i wysoko`ci do 3 m od strony ul. Strzeleckiej;  
3) wy”osawenie w infrastrukturę stosownie do 

”otrzeb: o`wietlenie oraz kanalizacja o”adowa;  
4) ”as drogowy ulic o szeroko`ciach okre`lo-

nych w ust. 3 ”kt 1 ”rzeznacza się na ”otrzeby 
związane z budową, modernizacją i utrzymaniem 
ulicy;  

5) ustala się realizację nowych zjazdów dla 
obsJugi komunikacyjnej terenów i dziaJek bez”o-

`rednio ”rzylegJych do ”lanowanej trasy ulic oraz 
utrzymanie wjazdów istniejących w uzgodnieniu  
i na warunkach okre`lonych ”rzez zarządę lub 
wJa`ciciela drogi.  

4. Linie zabudowy:  

1) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 
dla ”lanowanej zabudowy w odlegJo`ci co naj-

mniej 5 m od linii rozgraniczającej istniejącą ulicę 
wewnętrzną 1-KDW lub w linii zabudowy istnie-

jących budynków na terenach: 3-MW, 9-MN, wg 

oznaczeL na rysunku ”lanu;  
2) ustala się obowiązujące linie zabudowy dla 

planowanej zabudowy przy ulicach: 2-KDW,  

3-KDW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgraniczającej 
”lanowane ulice wewnętrzne, wg oznaczeL na 
rysunku planu;  

3) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 
dla planowanej zabudowy przy ulicach pieszo-

jezdnych: 4-KDW, 5-KDW w odlegJo`ci co naj-

mniej 15 m od linii rozgraniczającej ul. Strzelecką 
lub wg oznaczeL na rysunku ”lanu dla terenów: 
1-U, 1-MN, 1-MNU, 1-MU, 3-MNU.  

 

§ 53.1. Dla terenów komunikacji drogowej, 
obejmujących istniejące ulice pieszo-jezdne, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1-KDY, 

2-KDY, 3-KDY, 4-KDY, 5-KDY, ustala się niwej 
okre`lone ”rzeznaczenie oraz warunki zabudowy  
i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komuni-

kacji drogowej ｦ drogi dojazdowe KDY, jako ulice 

pieszo-jezdne Y:  

a) ul. Le`na - oznaczona symbolem 1-KDY jako 

ulica pieszo-jezdna w istniejącym ”rzebiegu,  
b) ul. Stawowa - oznaczona symbolami:  

2-KDY, 3-KDY jako ulica pieszo-jezdna w istnieją-
cym przebiegu,  

c) ul. Wiejska - oznaczona symbolem 4-KDY 

jako ulica pieszo-jezdna w istniejącym ”rzebiegu,  
d) ulica oznaczona symbolem 5-KDY jako ulica 

pieszo-jezdna w istniejącym ”rzebiegu;  
2) funkcja ulic: jako istniejące ulice, stanowią-

ce wJasno`ć gminną, obsJugujące tereny istnieją-
cej i planowanej zabudowy U, MN, MU, MW oraz 

bez”o`redniego ich otoczenia.  
3. S”osób zagos”odarowania terenu:  

1) trasy istniejących ulic wymienionych w ust. 2 

”kt 1 utrzymuje się bez zmian w istniejących 
pasach ulic,  

2) podstawowe parametry ulic:  

a) szeroko`ć ”asów drogowych w liniach roz-

graniczających ulic okre`lonych w ust. 2 ”kt 1 
nalewy zachować wg oznaczeL rysunku ”lanu,  

b) podstawowe elementy przekroju poprzecz-

nego ulicy (docelowo):  

- szeroko`ć ulicy ”ieszo ｦ jezdnej w liniach 

rozgraniczających 3 - 5 m lub wg oznaczeL na 
rysunku planu,  

- 1 jezdnia z 1 lub 2 ”asami ruchu o szeroko`ci 
odpowiednio: 2,5 - 4,5 m,  

- zalecane obustronne bezpieczniki;  
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3) wy”osawenie ulic w infrastrukturę: o`wie-

tlenie oraz kanalizacja opadowa;  

4) ”as drogowy ulicy o szeroko`ciach okre`lo-

nych w ust. 3 ”kt 2 ”rzeznacza się na ”otrzeby 
związane z budową, modernizacją i utrzymaniem 

ulicy;  

5) ustala się utrzymanie wjazdów istniejących 
oraz realizację nowych zjazdów dla obsJugi ko-

munikacyjnej terenów i dziaJek bez”o`rednio ”rzy-

legJych do ”lanowanej trasy ulic na warunkach 
okre`lonych ”rzez zarządcę drogi.  

4. Linie zabudowy:  

1) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy 
dla nowych lub rozbudowywanych budynków  
w odlegJo`ci co najmniej 5 m, licząc od granicy 
dziaJki ”rzylegającej do ulicy KŚY lub wg ozna-

czeL na rysunku ”lanu;  
2) do”uszcza się utrzymać istniejące budynki 

wg stanu obrysów frontów istniejącej zabudowy; 
do”uszcza się ”rzebudowy, rozbudowy lub nad-

budowy budynków usytuowanych bliwej niw nie-

przekraczalna linia zabudowy ustalona w pkt 1  

w uzgodnieniu z zarządcą drogi, w o”arciu  
o ”rze”isy odrębne.  

 

§ 54.1. Dla terenów rolniczych, obejmujących 
istniejące i ”lanowane drogi trans”ortu rolnego, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1-Dr,  

2-Dr, 3-Dr, 4-Dr, 5-Dr, 6-Dr, 7-Dr, 8-Dr, 9-Dr,  

10-Dr, 11-Dr, 12-Dr, 13-Dr, 14-Dr, 15-Dr, ustala 

się niwej okre`lone ”rzeznaczenie oraz warunki 

zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze 

- drogi transportu rolnego Dr, w istniejących  
i planowanych przebiegach;  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: drogi dojaz-

dowe, godpodarcze, dojazdy do ”ól i gos”o-

darstw nie wydzielone z terenów rolniczych (Śr);  
3) funkcja dróg: drogi trans”ortu rolnego  

w ukJadzie obsJugującym tereny oznaczone sym-

bolami: R, MNU, RU, ZI, U, MU ｦ jako istniejące 
lub planowane wydzielone drogi na gruntach rol-

nych, stanowiące wJasno`ć gminną lub drogi 
dojazdowe nie wydzielone z nieruchomo`ci rolni-

czych, stanowiące wJasno`ć ”rywatną lub s”óJ-
dzielczą.  

3. S”osób zagos”odarowania terenu:  
1) drogi transportu rolnego Dr, jako przezna-

czenie ”odstawowe lub uzu”eJniające (Śr) dla 
istniejących i ”lanowanych dróg trans”ortu rolne-

go, dróg gos”odarczych oraz dojazdów do ”ól  
i gospodarstw;  

2) szeroko`ć drogi trans”ortu rolnego w liniach 
rozgraniczających: zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu - zmienna w zalewno`ci od mowli-
wo`ci terenowych i istniejących wydzieleL geo-

dezyjnych;  

3) trasy dróg istniejących i ”lanowanych wg 
ustaleL na rysunku ”lanu.  

4. Linie zabudowy: ustala się nie”rzekraczalną 
linię zabudowy dla nowych lub rozbudowywa-

nych budynków lub budowli rolniczych w odle-

gJo`ci co najmniej 6 m, licząc od granicy dziaJki 
”rzylegającej do drogi Śr lub wg oznaczeL na 
rysunku planu.  

 

DZIAI V. PRZEPISY KOKCOWE  
 

RozdziaJ ń 

Ustalenia koLcowe  

§ 55. W granicach terenów objętych ”lanem 
tracą moc obowiązującą:  

1. ｭMiejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego dla terenu ”oJudniowej obwodnicy 
miasta Strzelce O”olskie w ciągu drogi krajowej 
nr 94" uchwalony UchwaJą Nr XLVIII/419/06 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia  

30 sierpnia 2006 r. w obszarze oznaczonym na 

rysunku planu.  

2. ｭZmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej (byJe szkoJy) 
we wsiach: Osiek, Warmątowice, Grodzisko, 
Kalinów, Kalinowice" uchwalona UchwaJą Nr V/ 
23/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z dnia 22 stycznia 2003 r. w obszarze oznaczo-

nym na rysunku planu.  

 

§ 56. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Strzelec Opolskich.  

 

§ 57. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego oraz na 

stronie internetowej Gminy Strzelce Opolskie.  

 

§ 58. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 w Strzelcach Opolskich 

Teresa SmoleL 
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ZaJącznik nr 2 

do UchwaJy Nr XLIII/371/10 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do projektu planu  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 

poz. 1413), Rada Miejska w Strzelcach Opolskich 

rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

§ 1. Projekt miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we 

wsi Warmątowice zostaJ wyJowony do publiczne-

go wglądu, wraz z ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko, w dniach od 18 marca 2009 r. do  

17 kwietnia 2009 r.; uwagi i wnioski mowna byJo 
skJadać w terminie do 4 maja 2009 r.; dyskusja 

”ubliczna zostaJa ”rze”rowadzona w dniu  
3 kwietnia 2009 r.  

 

§ 2. W wyniku wyJowenia ”rojektu ”lanu do ”u-

blicznego wglądu, jak równiew dyskusji ”ublicznej 
nad ”rzyjętymi w ”rojekcie ”lanu rozwiązaniami,  
w wyznaczonym terminie do 4 maja 2009 r. 

w”JynęJy na ”i`mie cztery uwagi zJowone:  
a) w dniu 26 marca 2009 r. ”rzez Panią Luzie 

Haiduk i Pana Petera Haiduk ｦ (adres w aktach 

sprawy) ｦ w sprawie braku ich zgody na prowa-

dzenie ”lanowanej ulicy wewnętrznej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 2-KŚW, ”rzez dziaJkę 
gruntową nr 337/2, stanowiącą ich wJasno`ć,  

b) w dniu 2 kwietnia 2009 r. przez Pana Da-

miana Macioszek i Panią Luizę Macioszek ｦ (ad-

res w aktach sprawy) ｦ w sprawie braku ich zgo-

dy na ”rowadzenie ”lanowanej ulicy wewnętrz-
nej, oznaczonej na rysunku planu symbolem  

2-KŚW, ”rzez dziaJkę gruntową nr 336/5, stano-

wiącą ich wJasno`ć,  
c) w dniu 10 kwietnia 2009 r. przez Pana Je-

rzego Wolnik ｦ (adres w aktach sprawy) ｦ  

w sprawie braku jego zgody na dojazd do plano-

wanych budynków mieszkalnych na dziaJce  
nr 139/1, stanowiącej jego wJasno`ć, od ulicy 
pieszo-jezdnej, oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem 5-KŚY, usytuowanej na ”oJudnie od dziaJ-
ki, wnosząc o dojazd od strony ”óJnocnej do ww 
dziaJki obok istniejącego budynku mieszkalnego,  

d) w dniu 4 maja 2009 r. ”rzez PaLstwa 
Agnieszkę i Śariusza Janic ｦ (adres w aktach 

sprawy) ｦ w s”rawie zmiany ustaleL ”rojektu 

”lanu w zakresie ”rzeznaczenia dziaJek nr 128  
i 409/2, stanowiących ich wJasno`ć, ”ro”onując 
nowe ”rzeznaczenie terenu na usJugi na”rawy 
samochodów osobowych - blacharstwo oraz bu-

dynek mieszkalny dla wJa`cicieli.  
 

§ 3. Uwzględnia się w ”rojekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Strzelce O”olskie we wsi Warmątowice uwagi 
wymienione w § 2:  

a) litera a ｦ ”rzez dokonanie zmiany ukJadu 
”lanowanej ulicy wewnętrznej oznaczonej jako  
2-KDW, rezygnując z jej ”oJączenia z ulicą Polną 
oznaczoną jako 1-KŚŚ oraz koLcząc ”lanowaną 
ulicę zawrotnicą na terenie czę`ci dziaJek nr 338  
i 339,  

b) litera b ｦ ”rzez dokonanie zmiany ukJadu 
”lanowanej ulicy wewnętrznej oznaczonej jako  
2-KŚW, rezygnując z jej ”oJączenia z ulicą Polną 
oznaczoną jako 1-KŚŚ oraz koLcząc ”lanowaną 
ulicę zawrotnicą na terenie czę`ci dziaJek nr 338  
i 339,  

c) litera c ｦ ”rzez za”lanowanie na dziaJce  
nr 139/1 dojazdu wewnętrznego oznaczonego 
jako (KŚW) od strony ”óJnocnej,  

d) litera d ｦ ”o”rzez zmianę ”rzeznaczenia te-

renu oznaczonego na rysunku planu symbolami: 

6-MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z usJugami i 4-KDW - teren ulicy dojaz-

dowej - na 5-U - teren zabudowy usJugowej dla 
lokalizacji warsztatu samochodowego i czę`ć 
terenu 17-MN - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej dla lokalizacji budynku mieszkalne-

go wJa`cicieli.  
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 

ZaJącznik nr 3 

do UchwaJy Nr XLIII/371/10 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 

”oz. 1413), w związku z art. 7 ust. 1 ”kt 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r.  
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Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 

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

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

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

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

i Nr 157 poz. 1241) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1240), Rada Miejska w Strzelcach Opolskich roz-

strzyga, co nastę”uje: 
 

§ 1. Lista inwestycji o znaczeniu lokalnym, 

za”isanych w ”lanie jako zadania wJasne gminy. 
1. W zakresie ukJadu komunikacyjnego:  
a) budowa ulicy klasy lokalnej na odcinku  

o dJugo`ci okoJo 150mb oznaczonej symbolem  
8-KDL,  

b) budowa ulicy klasy lokalnej na odcinku  

o dJugo`ci okoJo 100mb oznaczonej symbolem  
7-KDL.  

2. W zakresie infrastruktury wodno - kanaliza-

cyjnej: budowa sieci i obiektów uzbrojenia wod-

no-kanalizacyjnego o dJugo`ci okoJo 750 mb 

wzdJuw ulic oznaczonych symbolami: 7-KDL,  

8-KDL, 2-KDW i 3-KDW.  

3. W zakresie ”ozostaJych inwestycji o charak-

terze publicznym:  

a) budowa boiska sportowego o powierzchni 

okoJo 1 ha na terenie oznaczonym symbolem  

1-US,  

b) urządzenie terenów zieleni ”ublicznej o ”o-

wierzchni okoJo 800 m2 na terenie oznaczonym 

symbolem 4-ZP.  

 

§ 2. Prognozowane wydatki na ”oszczególne 
zadania.  

 

Lp. Wyszczególnienie Szacowany 

koszt 

1.  Koszty rozbudowy ukJadu ko-

munikacyjnego: 

 

 -ulica 7-KDL  60.000 zJ 
 -ulica 8-KDL  90.000 zJ 
2.  Budowa urządzeL sJuwących do 

zao”atrzenia ludno`ci w wodę  
i ”rzesyJania `cieków: 

 

 -sieci wodociągowej   300.000 zJ 
 -sieci kanalizacji sanitarnej   525.000 zJ 
 -sieci kanalizacji deszczowej   675.000 zJ 

 

3. Zagos”odarowanie terenów 
publicznych: 

 

 -budowa boiska z sztuczną 
murawą i za”leczem socjalnym  

 400.000 zJ 

 -zagospodarowanie terenu zie-

leni publicznej  

 15.000 zJ 

 IĄCZNE NAKIADY INWESTY-

CYJNE 

2.065.000 zJ 

 

§ 3. Sposoby realizacji.  

1. Rozbudowa ukJadu komunikacyjnego:  
w ramach realizacji ulic nalewy ”rzewidzieć reali-
zację jezdni szeroko`ci okoJo 6mb wraz z ko-

nieczną infrastrukturą techniczno-sanitarną  
- termin realizacji: 2010÷2020 r.  

2. Budowa urządzeL sJuwących do zao”atrze-

nia w wodę i ”rzesyJania `cieków: ”owinna być 
realizowana równolegle z budową ukJadu komu-

nikacyjnego  

- termin realizacji: 2010÷2020 r.  

3. Budowa boiska s”ortowego: ”owinna być 
realizowana w momencie pozyskania korzystnego 

finansowania ze `rodków ”ublicznych  
- termin realizacji: 2010÷2020 r.  

 

§ 4. Zasady finansowania.  

1. Śo finansowania zadaL za”isanych w ”lanie 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy, nalewy stosować mon-

taw finansowy, na który będą się skJadać:  
a) `rodki wJasne,  
b) fundusze strukturalne,  

c) kredyty preferencyjne,  

d) `rodki ”rywatne,  
e) kredyty komercyjne.  

2.  Śo”uszcza się mowliwo`ć zmiany ustaleL 
zawartych w niniejszym zaJączniku, jeweli wzglę-
dy formalne i interes gminy będą tego wymagaJy.  
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