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UCHWAIA NR XLIIIł4Ń8/10 

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

 z dnia 29 marca 2010 r. 

  
w s”rawie uchwalenia zmiany ｭMiejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla miasta Ozimek 
ｦ Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, czę`ci wsi Schodnia Stara oraz czę`ci wsi Antoniów  

po wschodniej i zachodniej stronie ulŁ PowstaLców _ląskich do skrzywowania z ulicą Śylakowskąｬ  
dla obszaru obejmującego dziaJki nr 37ŃłńŃ, 37Ńłń5, 37Ńłń6 i czę`ć dziaJki nr 39ŃłńŁ 

 

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

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591, wraz z ”óunŁ 
zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”ounŁ 
zmŁ) oraz w związku z uchwaJami Rady Miejskiej  
w Ozimku Nr XXIX/265/08 z dnia 22 grudnia 2008 r., 

Nr XXX/281/09 z dnia 26 stycznia 2009 r., o przy-

stą”ieniu do s”orządzenia zmiany ｭMiejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta 

Ozimek ｦ Schodnia w granicach administracyj-

nych, czę`ci wsi Schodnia Stara oraz czę`ci wsi 
Antoniów ”o wschodniej i zachodniej stronie  
ulŁ PowstaLców _laskich do skrzywowania z ulicą 
Śylakowskąｬ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu 
zmiany wwŁ ”lanu miejscowego ze ｭStudium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Ozimek - zmianaｬ z jednolitym 
rysunkiem studium - uchwalonym uchwaJą  
Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  

20 grudnia 2006 r., Rada Miejska w Ozimku 

uchwala, co nastę”uje: 
 

ŚźIAI I 
PRźśPISŹ OGÓLNś  
 

RozdziaJ ń 

Ustalenia w”rowadzające  
 

§ 1Ł1Ł Uchwala się zmianę "Miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozi-

mek ｦ Schodnia Nowa w granicach administracyj-

nych, czę`ci wsi Schodnia Stara oraz czę`ci wsi 
Antoniów ”o wschodniej i zachodniej stronie  
ulŁ PowstaLców _ląskich do skrzywowania z ulicą 
Śylakowskąｬ dla obszaru obejmującego dziaJki nr 
370ł10, 370ł15, 370ł16 i czę`ć dziaJki nr 390ł1, 
zwaną dalej ”lanem miejscowym.  

2Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy, ”onad-

to są:  
1) rysunek planu miejscowego w skali 1:500, 

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

uwag do projektu planu miejscowego, stanowią-
ce zaJącznik nr 2;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, sta-

nowiące zaJącznik nr 3 do uchwaJyŁ  
3Ł Ustalenia obejmujące obowiązkowy ”rzed-

miot ”lanu, okre`lony w artŁ 15 ustŁ 2 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

s”odarowaniu ”rzestrzennym, ujęte są w ”osta-

ci:  

1) ustaleL w”rowadzających, okre`lających 
zakres spraw 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 miejscowego;  

3) ustaleL szczegóJowych, odnoszących się 
do ”oszczególnych terenów wyznaczonych  
w obszarze objętym granicami ”lanu miejscowe-

go.  

4Ł Ustalenia okre`lone w ustŁ 3 obowiązują 
JącznieŁ  

 

§ 2Ł1. Granice planu miejscowego, przedsta-

wione na rysunku ”lanu, są okre`lone nastę”ująco:  
- po zewnętrznych granicach dziaJek nr 

370/10, 370/15, 370/16  

- ”o obrysie budynku byJej ”ortierni na czę`ci 
dziaJki nr 390ł1Ł  

2. Obszar planu miejscowego o powierzchni 

ok. 0,3864 ha wyznaczony granicami opisanymi 

w ust. 1 i oznaczonymi na rysunku planu, obej-

muje tereny ”rzemysJowe Ba jako grunty zurba-

nizowane i czę`ciowo zabudowane terenu istnie-

jącego ”arkingu i byJej ”ortierni huty oraz teren 
ulicy Hutniczej, w czę`ci obejmującej obrys 
fragmentu budynku portierni.  

 

§ 3Ł1Ł Obowiązujące ustalenia ”lanu miej-

scowego są zawarte:  
1) w tek`cie niniejszej uchwaJy,  
2) na rysunku planu miejscowego, w zakresie 

obejmującym nastę”ujące oznaczenia:  
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a) granice obszaru objętego ”lanem miejsco-

wym,  

b) `ci`le okre`lone linie rozgraniczające tereny 
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania,  

c) ”rzeznaczenie terenów oznaczone:  
- symbolem literowym identyfikującym tereny 

o okre`lonych rodzajach ”rzeznaczenia i zasa-

dach zagospodarowania,  

d) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego:  

- nieprzekraczalne linie zabudowy,  

- ochrona historycznego krajobrazu kulturo-

wego zabytkowego mostu weliwnegoŁ  
2Ł PozostaJe oznaczenia zawarte w rysunku 

planu miejscowego, nie wymienione w ust. 1 pkt 2 

niniejszego ”aragrafu, nie stanowią obowiązują-
cych ustaleL ”lanu i obejmują mŁinŁ:  

a) orientacyjne linie wewnętrznego ”odziaJu 
terenów o tym samym ”rzeznaczeniu,  

b) usytuowanie i cechy istniejącego budynku,  
c) orientacyjne usytuowanie planowanych 

budynków,  
d) orientacyjny ukJad jezdni ulic, ”arkingów  

i wjazdów,  
e) usytuowanie istniejącej i ”lanowanej zieleni 

wysokiej,  

f) granica terenu narawonego na niebez”ie-

czeLstwo ”owodzi,  
g) inne oznaczenia wykazane jako informacyj-

ne na rysunku planu miejscowego.  

3. Oznaczenia wymienione w ustŁ 2 mają 
charakter informacyjny bądu ”ostulatywnyŁ  

 

§ 4Ł1Ł Okre`lenia i nazwy stosowane w ”la-

nie miejscowym oznaczają od”owiednio:  
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 planu miejscowego 

`ci`le okre`lonymi liniami rozgraniczającymi;  
3) ”rzeznaczenie towarzyszące ｦ przeznacze-

nie terenu, które mowe wystę”ować na danym 
terenie jako drugie przeznaczenie terenu, ozna-

czone stosownym symbolem literowym, poda-

nym po przeznaczeniu podstawowym i oddzielo-

nym ”rzecinkiem, wystę”uje w ”ro”orcjach zaję-
cia terenu, zasad zagos”odarowania i wskauni-

ków zabudowy ustalonych ”lanem miejscowym;  
4) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ przeznaczenia 

terenu, które uzu”eJnia lub wzbogaca ”rzeznacze-

nie podstawowe terenu, oznaczone stosownym 

symbolem literowym, podanym w nawiasie po 

symbolu przeznaczenia podstawowego;  

5) obiekty towarzyszące ｦ obiekty maJej ar-

chitektury, alejki i `ciewki, ”lace rekreacyjne oraz 
inne obiekty ”eJniące sJuwebną rolę wobec pod-

stawowej funkcji terenu lub budynku;  

6) urządzenia budowlane ｦ obiekty i urządze-

nia techniczne, w tym: infrastruktura sieciowa, 

”rzyJącza, obiekty i urządzenia instalacyjne, drogi 
wewnętrzne, ”lace manewrowe i ”ostojowe, 
parkingi, ogrodzenia, place pod `mietniki, za-

”ewniające mowliwo`ć uwytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym  

w planie miejscowym;  

7) usJugi komercyjne ｦ usJugi dla ludno`ci  
w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosJa usJu-

gowego oraz inne, nie ”owodujące zagroweL  
i uciąwliwo`ci, ”rowadzone w wydzielonym loka-

lu uwytkowym, budynku lub terenie wJasnym,  
z za”ewnieniem niezbędnej ilo`ci miejsc ”osto-

jowych dla samochodów na dziaJce;  
8) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia okre-

`lająca najmniejszą, do”uszczoną ”lanem odlegJo`ć 
od ulicy i budynku lub granicy dziaJki, której nowo-

projektowany lub przebudowywany budynek nie 

mowe ”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;  

9) wskaunik zabudowania dziaJki ｦ warto`ć 
liczbowa stosunku powierzchni zabudowy, liczo-

nej w obrysie zewnętrznym murów wszystkich 
budynków zlokalizowanych na dziaJce budowla-

nej, do ”owierzchni dziaJki;  
10)  powierzchnia biologicznie czynna ｦ grunt 

rodzimy ”okryty ro`linno`cią na dziaJce budowlanej;  
11)  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, ”rzekracza-

jące standardy korzystania ze `rodowiska okre-

`lone w ”rze”isach odrębnych, a w szczególno-

`ci: szkodliwe ”romieniowanie i oddziaJywanie 
”ól elektromagnetycznych, haJas i wibracje, za-

nieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie grun-

tu i wód, zalewanie wodami, it”Ł;  
12)  walory krajobrazowe i kulturowe `rodo-

wiska ｦ warto`ci ekologiczne, estetyczne, wido-

kowe i kulturowe terenu i związane z nim ele-

menty ”rzyrodnicze, uksztaJtowane ”rzez siJy 
przyrody lub w wyniku dziaJalno`ci czJowieka;  

13)  znaczące oddziaJywanie na `rodowisko ｦ 

oddziaJywanie ”rzedsięwzięć, o których mowa  
w ”rze”isach odrębnych z zakresu ochrony `ro-

dowiska, mogących zawsze znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko oraz mogących ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko jeweli obo-

wiązek s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu 
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”rzedsięwzięcia na `rodowisko zostanie dla nich 
stwierdzony na ”odstawie ”rze”isów odrębnych 
lub indywidualnych decyzji administracyjnych;  

14)  odlegJo`ci i strefy ograniczeL dla zabudowy 

i zagospodarowania ｦ ograniczenia spowodowane 

obecno`cią lub dziaJaniem istniejącego lub ”rojek-

towanego ”rzeznaczenia terenu, urządzeL i sieci 
uzbrojeniowych, obiektów i urządzeL komunikacyj-

nych, wymagające zachowania odlegJo`ci od in-

nych terenów lub obiektów stosownie do wyma-

gaL standardów technicznych okre`lonych w ”rze-

”isach odrębnych;  
15)  modernizacja systemów komunikacji i sys-

temów infrastruktury technicznej ｦ okre`lenie od-

noszące się do wymiany, ”rzebudowy i rozbudowy 
dróg i uzbrojenia terenu, zastosowane wedJug 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym.  

2Ł Okre`lenia dotyczące ”rzeznaczenia terenu 
stosowane w ”lanie miejscowym, oznaczają 
odpowiednio:  

1) zabudowa usJugowa na terenie oznaczo-

nym symbolem U - ogólnodostę”ny budynek 

usJugowy z ”rzeznaczeniem dla usJug komercyj-

nych ty”u: obsJuga ruchu turystycznego, handel, 
gastronomia, rekreacja, w przebudowanym  

i rozbudowanym budynku byJej ”ortierni, z do-

puszczeniem funkcji mieszkaniowej lub hotelowej 

na ”oziomie ”iętra, usytuowany na wydzielonej 

dziaJce, wraz z obiektami towarzyszącymi i urzą-
dzeniami budowlanymi oraz zielenią;  

2) zabudowa usJugowa na czę`ci terenu ozna-

czonego KP,U - ogólnodostę”ne budynki usJugowe 
z ”rzeznaczeniem dla usJug komercyjnych ty”u: 
handel, maJa gastronomia, wolnostojące lub  
w zes”oJach, wraz z obiektami towarzyszącymi  
i urządzeniami budowlanymi oraz zielenią;  

3) ”arking ogólnodostę”ny na czę`ci terenu 
oznaczonego KP,U, przeznaczony dla samocho-

dów osobowych z za”ewnieniem dojazdów ko-

niecznych do dziaJek na terenach sąsiednich, 
wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami 
budowlanymi oraz zielenią;  

4) zieleL ”ubliczna ZP ｦ zagospodarowanie pu-

blicznie dostę”nego terenu zielenią niską i wysoką, 
wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami 
budowlanymi;  

5) zieleL naturalna ZN ｦ uksztaJtowanie tere-

nu czę`ci ”óJnocno-wschodniej skarpy rzeki Ma-

Ja”anew i zagos”odarowanie zielenią `redniowy-

soką i krzewami, urządzoną w s”osób kontynu-

ujący naturalne i istniejące nasadzenia oraz 
uwzględniającą zabez”ieczenie swobodnego 
s”Jywu wód rzeki;  

6) ciąg ”ieszy (KX) - jako uzu”eJniające ”rze-

znaczenie terenu KP,U dla prowadzenia ruchu 

pieszego z centrum miasta do punktu widoko-

wego na zabytkowy most.  

3Ł SformuJowanie - ｭzaleca sięｬ, uwyte w ”rze-

”isach niniejszej uchwaJy nie okre`la obligatoryjne-

go nakazu lub obowiązku wykonania ｭzaleconegoｬ 
uregulowania jako wymaganego warunku planu 

miejscowego ｦ jest to ustalenie wskazujące na 
mowliwo`ć o”tymalnego wyboru rozwiązania wg 
warunków okre`lonych ”lanemŁ  

4Ł Okre`lenia uwyte w ”lanie miejscowym  
a niezdefiniowane w ust. 1 i 2 niniejszego para-

grafu nalewy rozumieć zgodnie z aktualnie obo-

wiązującymi:  
1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

2) ustawą z dnia 7 li”ca 1994 rŁ Prawo bu-

dowlane;  

3) roz”orządzeniami wykonawczymi wydanymi 
na podstawie ustaw wymienionych w pkt 1 i 2 

niniejszego ustę”uŁ  
 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenówŁ  
 

§ 5Ł1Ł Śla wyznaczonych terenów w grani-

cach ”lanu miejscowego ustala się nastę”ujące 
rodzaje przeznaczenia podstawowego lub uzu-

”eJniającego, oznaczone w tek`cie i rysunku 
”lanu miejscowego nastę”ującymi symbolami 
literowymi:  

 

U - tereny usJug;  
KP - tereny parkingu; 

ZP - tereny zieleni publicznej; 

ZN - tereny zieleni naturalnej; 

KX) - teren ciągu ”ieszegoŁ 
 

2Ł W obrębie kawdego terenu o ustalonym  
w ”lanie miejscowym ”rzeznaczeniu zakazuje się 
realizacji zabudowy lub trwaJego zagos”odaro-

wania o innym ”rzeznaczeniu ”odstawowym niw 
to okre`lono w ”lanie miejscowymŁ  

 

ŚźIAI II 
USTALśNIA OGÓLNś OBOWIĄźUJĄCś W GRA-

NICACH PLANU MIEJSCOWEGO  

 

RozdziaJ ń 

Szczególne warunki zabudowy i zagos”oda-

rowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt-

kowaniu, w tym zakaz zabudowy  

 

§ 6Ł1. W granicach planu miejscowego zaka-

zuje się realizacji:  
1) obiektów handlowych o ”owierzchni s”rze-

dawy ”owywej 400 m²,  
2) masztów antenowych radiowych i stacji 

bazowych telefonii komórkowej;  
3) siJowni wiatrowych;  
4) budowy nadziemnych garawy boksowychŁ  
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2Ł Ustala się zakaz lokalizacji w obszarze ”la-

nu miejscowego, rodzaju ”rzedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko bądu rodzaju ”rzedsięwzięć mogących ”o-

tencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 

w rozumieniu ”rze”isów odrębnych - za wyjąt-

kiem inwestycji celu ”ublicznego, budowli ukJadu 
komunikacyjnego oraz sieci, urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej, ”odlegających budo-

wie, przebudowie i rozbudowie w obszarze planu 

miejscowego.  

3. 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”rodukcyjnych oraz 
zJomowania samochodówŁ  

4. Ustala się zakaz lokalizacji otwartych ”la-

ców skJadowych dla otwartego skJadowania 
materiaJów sy”kich mogących być uródJem za”y-

lenia i zanieczyszczenia powietrza.  

 

RozdziaJ 2 

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

 

§ 7Ł1Ł W obszarze objętym ”lanem nie wy-

stę”ują tereny lub obiekty ”odlegające ochronie, 
ustalone na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 
dla:  

a) terenów górniczych,  
b) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych.  

2Ł Teren narawony na niebez”ieczeLstwo ”o-

wodzi obejmuje koryto rzeki MaJa Panew, z któ-
rego w granicach ”lanu miejscowego znajduje się 
czę`ć ”óJnocno - wschodniej skarpy na terenie 

oznaczonym symbolem ZN.  

3Ł Śo”uszcza się na terenie narawonym na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi, dokonywanie zmian 
zarysu, uksztaJtowania i nasy”ów skar”y obej-

mujących ”odniesienie obecnego ”oziomu górnej 
krawędzi skar”y do ”oziomu ”arkingu, wyJącznie 
za zgodą wJa`ciwego organu gos”odarki wodnejŁ  

 

§ 8Ł1. Obszar ”lanu miejscowego jest ”oJowo-

ny w granicach zasięgu nastę”ujących zbiorni-

ków wód ”odziemnych, dla których brak jest 
decyzji administracyjnych okre`lających szcze-

gólne wymogi ochrony:  
1) Jednolitych Czę`ci Wód Podziemnych 

(JCWPd) kod PL_GB_6210-116, potencjalnie 

niezagrowonych;  
2) GJównego źbiornika Wód Podziemnych  

nr 334 "Śolina ko”alna MaJej Panwi", w utwo-

rach czwartorzędowych;  

3) GJównego źbiornika Wód Podziemnych  
nr 335 ｭźbiornik Kra”kowice ｦ Strzelce Opol-

skieｬ, zbiornik triasowo - szczelinowo - porowy  

o statusie wysokiej ochrony (OWO).  

2Ł Nalewy w caJym obszarze ”lanu nalewy 
chronić ”rzed zanieczyszczeniem ”oziomy wodo-

no`ne GJównych źbiorników Wód Podziemnych - 
wedJug zasad ”rze”isów ogólnych okre`lonych 
w wymogach § 9 ustŁ 1 niniejszej uchwaJyŁ  

 

RozdziaJ 3 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego  

 

§ 9Ł Okre`la się ogólne zasady ochrony `ro-

dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

które nalewy stosować w obszarze ”lanu miej-

scowego, res”ektując nakazy i zakazy obejmują-
ce: 

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

1) nakazuje się bezwzględnie chronić ”rzed 
znaczącym uszczu”leniem zasobów i zanieczysz-

czeniem ”oziomy wodono`ne oraz chronić ”rzed 
zanieczyszczeniem przypowierzchniowe wody 

”odziemne wg wymogów ”rze”isów odrębnych;  
2) zakazuje się od”rowadzania nie oczyszczo-

nych `cieków bytowych i komunalnych, do zie-

mi, rowów otwartych oraz wód ”owierzchnio-

wych;  

3) zakazuje się od”rowadzania nienalewycie 
oczyszczonych wód o”adowych i rozto”owych, 
”owstających z zanieczyszczonych utwardzo-

nych szczelnych nawierzchni i ”arkingów, ”la-

ców manewrowych i dróg - do ziemi, rowów 
otwartych i wód ”owierzchniowych;  

4) wody opadowe i roztopowe z utwardzo-

nych powierzchni ”arkingów samochodowych  
i ”laców manewrowych nalewy neutralizować na 
miejscu do ”arametrów zwykJych `cieków o”a-

dowych i do”iero ”o neutralizacji od”rowadzać 
do wskazanych odbiorników ”owierzchniowych 
lub do sieci kanalizacji deszczowej;  

5) nakazuje się w ”eJni res”ektować zasady 
uregulowaL gos”odarki wodno - `ciekowej i sys-

temów infrastruktury technicznej, okre`lone  
w § 18 - 26 niniejszej uchwaJyŁ  

2Ł W zakresie ochrony `rodowiska ”rzed ”o-

nadnormatywnym haJasem i zanieczyszczeniem 
powietrza:  

1) zakazuje się na terenach U i KP,U lokaliza-

cji obiektów lub urządzeL, których funkcjonowa-

nie spowoduje przekroczenie poziomu dopusz-

czalnego haJasu zewnętrznego, mierzonego na 
granicach sąsiednich terenów ”rzeznaczenia 
”odstawowego ”odlegających ochronie ”rzed 
haJasem, stosownie do ”arametrów okre`lonych 
w ”rze”isach odrębnych;  
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2) dziaJalno`ć usJugowa ”rowadzona na tere-

nie U i KP,U, w budynkach lub lokalach uwytko-

wych, nie mowe ”owodować haJasu i zanie-

czyszczeL ”owietrza uciąwliwych lub ”rzekracza-

jących normy okre`lone w ”rze”isach odrębnych;  
3) nakazuje się w ”eJni res”ektować zasady 

uregulowaL gos”odarki cie”lnej, okre`lone  
w § 23 niniejszej uchwaJyŁ  

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi:  

1) nakazuje się ”rzed realizacją obiektów bu-

dowlanych zdjęcie wierzchniej, ”róchniczej war-

stwy gruntu i wJa`ciwe jej zagos”odarowanie na 
miejscu budowy lub wykorzystanie na innym 

miejscu;  

2) nakazuje się w ”eJni res”ektować zasady 
uregulowaL gos”odarki od”adami, okre`lone  
w § 22 niniejszej uchwaJyŁ  

4. W zakresie ochrony przyrody:  

1) zaleca się realizować nowe nasadzenia zie-

leni uwytkowej i ozdobnej, w o”arciu o dobór 
rodzimych gatunków, ”owszechnie re”rezento-

wanych w miejscowym `rodowisku;  
2) nakazuje się wykonać i chronić istniejące ”o-

jedyncze nasadzenia drzew na terenach przezna-

czenia ”odstawowego oraz w ciągu sz”alerowym 
nad rzeką na terenie ZN oraz w miejscach wskaza-

nych na rysunku planu miejscowego.  

5. W zakresie ochrony ludzi przed promienio-

waniem elektromagnetycznym niejonizującym 
zakazuje się na obszarze ”lanu miejscowego 

lokalizacji stacji ”rzekaunikowych i wolnostoją-
cych wiew antenowych stacji ”rzekaunikowej 
telefonii bezprzewodowej.  

6. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego:  

1) okre`la się ogólne warunki ochrony histo-

rycznego krajobrazu kulturowego mostu weliw-

nego, jako zachowanie widoku na zabytek z ulicy 

Hutniczej na osi mostu oraz z terenu U, KP,U  

i ZN, nakazując uwzględniać jego kom”ozycję 
urbanistyczną i wglądy widokowe oraz ”rzy 
przebudowie i rozbudowie budynku na terenie U 

zachować walory architektoniczne;  

2) na terenie ZN nakazuje się uwzględniać  
w ksztaJtowaniu istniejącej i ”lanowanej zieleni 
wysokiej i niskiej zachowanie wglądu widoko-

wego z terenu U i KP,U na zabytkowy most.  

 

RozdziaJ 4 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego  

 

§ 10.1Ł Na obszarze objętym ”lanem miej-

scowym nakazuje się res”ektowanie wymogów 
ochrony Jadu ”rzestrzennego i zasad jego ksztaJ-
towania, zgodnie z ustaleniami tego planu miej-

scowego.  

2. Ochrona Jadu ”rzestrzennego i jego ”rawi-

dJowe ksztaJtowanie winno być realizowane po-

przez:  

1) zachowanie ustalonego planem miejsco-

wym rodzaju ”rzeznaczenia terenów zawartych 
w liniach rozgraniczających, ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę, zagos”odarowanie i zieleL;  

2) ”rzestrzeganie okre`lonych ”lanem miej-

scowym linii zabudowy, standardów ”rzestrzen-

nych, ”arametrów i cech zabudowy, skali i for-

my planowanej, przebudowywanej i rozbudo-

wywanej zabudowy oraz wskauników wykorzy-

stania i zagos”odarowania w obrębie kawdego  
z terenów oznaczonych symbolem ”rzeznaczenia 
i wydzielonych liniami rozgraniczającymi;  

3) zakaz umieszczania na elewacjach budyn-

ków, ogrodzeniach i innych no`nikach - tablic re-

klamowych niezwiązanych bez”o`rednio z ”rze-

znaczeniem obiektu lub jego czę`ci i umieszczania 
komercyjnych reklam ”odmiotów usytuowanych 
poza obszarem planu miejscowego.  

4) ochronę i wJa`ciwą ”ielęgnację istniejącej 
zieleni oraz ”rawidJową jej kom”ozycję w obrębie 
terenów zieleni i zabudowy;  

5) peJne res”ektowanie ustalonych ”lanem 
miejscowym wymogów ochrony `rodowiska  
i krajobrazu kulturowego.  

3Ł Ustala się nastę”ujące ogólne zasady 
ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego:  

1) na terenie usJug U do”uszcza się remont, 
”rzebudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz 
zmianę s”osobu uwytkowania istniejącego bu-

dynku zgodnie z ”rze”isami odrębnymi oraz na 
warunkach ustalonych w planie miejscowym,  

z zastrzeweniem ustaleL o których mowa w § 10 
niniejszej uchwaJy;  

2) ustala się na terenie KP,U dla zabudowy 

usJugowej wolnostojącej lub w zes”oJach, ”rzy 
jej budowie i ”rzebudowie obowiązek zachowa-

nia dla wszystkich budynków lub segmentów - 

jednolitych ”arametrów i cech architektonicz-

nych dotyczących: gabarytów, formy dachu, 
koloru ”okrycia dachowego, ”odziaJów stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz kolorystyki i materiaJu 
elewacji;  

3) nakazuje się dostosowanie obiektów w za-

budowie usJugowej na terenie U i KP,U do po-

trzeb osób nie”eJnos”rawnych okre`lonych  
w ”rze”isach odrębnych;  

4) nalewy sytuować nowe budynki i budowle 

zgodnie z ustalonymi nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy okre`lonymi w tek`cie lub na rysunku 
planu miejscowego;  

5) nie do”uszcza się, dla istniejących terenów 
zabudowanych, które ”osiadają mniejsze niw 
ustalone w ”lanie wskauniki ”owierzchni biolo-

gicznie czynnej, pomniejszania tej powierzchni.  

4Ł Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 
oraz ustalenia regulacyjne dla zasadniczych bryJ 
budynków oraz zieleni, okre`lone na rysunku 
”lanu miejscowego lub w tek`cie uchwaJy jako 
najmniejsze wymagane odlegJo`ci, dla:  
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1) nowych budynków usJugowych na terenie 
KP,U: 6,0 m - od linii rozgraniczającej teren zie-

leni publicznej ZP, odpowiednio: 16 m i 46 m - 

od linii rozgraniczającej ulicę Hutniczą oraz okoJo 
17 m od ”óJnocno - wschodniej `ciany istnieją-
cego budynku na terenie U;  

2) istniejącego budynku ”rzeznaczonego do 
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy na terenie 

U: 4,0 m - od linii rozgraniczającej teren zieleni 
naturalnej ZN, 4,0 m - od linii rozgraniczającej 
teren KP,U, utrzymanie obecnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczającej teren ulicy Hutniczej KŚ;  
3) zieleni wysokiej ｦ do”uszcza się nasadze-

nia ”rzy granicach terenów, okre`lonych liniami 
rozgraniczającymi, w odlegJo`ciach co najmniej 
1,5 ｦ 3,0 m od tych granic w zalewno`ci od ro-

dzaju i gatunku drzew lub krzewówŁ  
5Ł Ustala się obowiązek wydzielenia w obrę-

bie wJasnego terenu, miejsc ”ostojowych dla 
samochodów ”racowników, dostawców, klien-

tów i uwytkowników usJug, na ”arkingach we-

wnętrznych oraz ”ublicznie dostę”nych, w ilo-

`ciach wg wskauników okre`lonych w odpo-

wiednich ustaleniach szczegóJowych § 27 - 31 

niniejszej uchwaJyŁ  
6Ł Ustala się stosować zasady ochrony  

i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego dla ”oszcze-

gólnych terenów oznaczonych symbolem litero-

wym, okre`lone w ustaleniach szczegóJowych  
§ 27-31 niniejszej uchwaJyŁ  

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej  
 

§ 11Ł W obszarze objętym ”lanem miejsco-

wym nie wystę”ują tereny lub obiekty zabytko-

we ”odlegające ochronie ”rawnej ustalonej na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych ani zabytki obję-
te ochroną ustaloną w ”lanie miejscowymŁ  

 

RozdziaJ 6 

Ogólne wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej  

 

§ 12Ł1Ł Plan okre`la jako ”rzestrzenie ”u-

bliczne, oznaczone symbolami i wydzielone li-

niami rozgraniczającymi tereny ”rzeznaczenia 
”odstawowego, obejmujące:  

1) teren zieleni publicznej oznaczony symbo-

lem: ZP,  

2) teren zieleni naturalnej oznaczony symbo-

lami: ZN.  

2Ł Wymagania ksztaJtowania ”rzestrzeni ”u-

blicznych okre`la się nastę”ująco:  

1) nalewy zachować od”owiedni, ustalony 
planem rodzaj przeznaczenia terenu oraz stan-

dardy, ”arametry i wskauniki zagos”odarowania 
okre`lone ”lanem;  

2) tereny ”rzestrzeni ”ublicznych nie mogą 
być ”rzeznaczane na cele zagos”odarowania  
i zabudowy niepublicznej lub ograniczane po-

wierzchniowo i funkcjonalnie oraz nie mogą być 
”rzeznaczane do ”odziaJów i obrotu gruntami na 
cele niezgodne z ich ”rzeznaczeniem okre`lonym 
w ”lanie lub dla uwytkowania nie ”ublicznego, 
poza obiektami dopuszczonymi w pkt 3;  

3) okre`la się na terenie zieleni ZP, stosownie 

do warunków sytuacyjnych w zagos”odarowa-

niu terenu przeznaczenia podstawowego, za 

zgodą zarządcy terenu - mowliwo`ć sytuowania  
i lokalizowania elementów maJej architektury, 
hydrantów ulicznych, znaków informacyjnych  

i o`wietleniaŁ  
 

RozdziaJ 7 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu  

 

§ 13Ł Śla wyodrębnionych w ”lanie miejsco-

wym terenów o okre`lonym ”rzeznaczeniu ”od-

stawowym lub uzu”eJniającym, obowiązujące 
”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagos”odarowania terenu, zostaJy zawarte 
w ustaleniach szczegóJowych i okre`lone w § 27 
- 31 niniejszej uchwaJyŁ  

 

RozdziaJ 8 

źasady oraz warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci  
 

§ 14Ł1Ł Wydzielenie obszarów ”rzestrzeni pu-

blicznej z ”rzeznaczeniem na usJugi, ”arking, zieleL 
”ubliczną i naturalną nakazuje się dokonać na ”od-

stawie ustaleL ”lanu miejscowego ”o ”rze”rowa-

dzeniu ”odziaJu nieruchomo`ci, w ”rzy”adkach 
koniecznych ”o dokonaniu scalenia gruntów  
w oparciu o procedury okre`lone w ”rze”isach 
odrębnychŁ  

2Ł Nie ustala się obowiązku scalania nierucho-

mo`ci objętych ustaleniami ”lanu miejscowegoŁ  
3Ł W ”rojektach ”odziaJu nieruchomo`ci na-

kazuje się utrzymać okre`lone w rysunku ”lanu 
miejscowego linie rozgraniczające dla ukJadu 
komunikacyjnego oraz terenów o ustalonym 
przeznaczeniu.  

4Ł Śo”uszcza się, bez naruszania ustaleL ”lanu 
miejscowego, dokonywanie niezbędnych ”odzia-

Jów geodezyjnych na terenach przeznaczenia pod-

stawowego w celu wydzielenia dziaJek z dostę”em 
do drogi ”ublicznej ”od obiekty i urządzenia tech-

niczne komunalnej infrastruktury technicznej  
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o powierzchni do 50 m2 w oparciu o projekty bu-

dowlane systemów sieciowych nie naruszające 
”rze”isów odrębnych oraz ”o dokonaniu uzgodnieL 
z zarządcami terenów; do”uszczenie wydzielenia 
dotyczy dziaJek ”od takie obiekty jak n”Ł: stacje 
transformatorowe, se”aratory wód o”adowych 
oraz inne obiekty i urządzenia niezbędne dla funk-

cjonowania systemów sieciowych uzbrojenia, któ-
rych usytuowanie jest niemowliwe na terenach 
”rzestrzeni ”ublicznych okre`lonych ”lanem miej-

scowym dla ich lokalizacji.  

5Ł źakazuje się wydzielanie dziaJek nie mają-
cych dostę”u do drogi ”ublicznej, za wyjątkiem 
”rzy”adków ”owiększenia ”owierzchni istniejącej 
dziaJki, mającej dostę” do takiej drogiŁ  

 

RozdziaJ 9 

S”osób i termin tymczasowego zagos”oda-

rowania, urządzania i uwytkowania terenówŁ  
 

§ 15Ł1. Tereny lub obiekty przewidziane do 

nowego przeznaczenia, do czasu realizacji planu 

miejscowego mogą być uwytkowane i zagos”o-

darowane bez zmian w s”osób dotychczasowyŁ  
2Ł źakazuje się zmiany s”osobu uwytkowania, 

”rzebudowy i rozbudowy obiektów na cele nie-

zgodne z ”lanowanym ”rzeznaczeniem terenówŁ  
3. Na terenach przeznaczonych w planie 

miejscowym do zabudowy do”uszcza się realiza-

cję obiektów o innym ”rzeznaczeniu niw ustalone 
w ”lanie miejscowym, wyJącznie jako obiektów 
tymczasowych w rozumieniu ”rze”isów ”rawa 
budowlanego.  

 

RozdziaJ ńŃ 

Stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ciŁ  
 

§ 16Ł1Ł Ustala się stawki ”rocentowe od 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku  
z uchwaleniem ”lanu miejscowego, sJuwące nali-
czeniu i ”obraniu jednorazowej o”Jaty od wJa`ci-

ciela nieruchomo`ci na rzecz Gminy Ozimek, 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, w nastę”ującej wysoko`ci:  
1) od nieruchomo`ci wyznaczonych w obrę-

bie terenu przeznaczonego w planie miejscowym 

”od zabudowę U - ustala się na 0%;  

2) od nieruchomo`ci wyznaczonych w obrę-
bie terenu przeznaczonego w planie miejscowym 

”od ”arking i usJugi KP,U - ustala się na 20%;  

3) od nieruchomo`ci wyznaczonych w obrę-
bie terenu przeznaczonego w planie miejscowym 

na zieleL ZP i ZN - ustala się na 0%;  

ŚźIAI III 
USTALśNIA PLANU ŚOTŹCźĄCś TśRśNÓW 

KOMUNIKACJI KOIOWśJ I INFRASTRUKTURŹ 
TECHNICZNEJ  

 

RozdziaJ ń 

źasady systemu komunikacji koJowej i ”ieszej  
 

§ 17Ł Ustala się dostę” w zakresie komunika-

cji koJowej i ”ieszej do terenu usJug ｦ U i terenu 

”arkingu i usJug ｦ KP,U z ulicy dojazdowej KD ｦ 

ulicy Hutniczej, ”oJowonej ”oza obszarem ”lanu 
miejscowego oraz w zakresie komunikacji pieszej 

od ciągu ”ieszo - jezdnego KŹ, ”oJowonego ”oza 
obszarem ”lanu, wg ustaleL rysunku ”lanu miej-

scowego.  

 

RozdziaJ 2 

Zasady infrastruktury technicznej oraz zaopa-

trzenia w media  

 

§ 18Ł1. Jako elementy infrastruktury technicz-

nej w obszarze ”lanu miejscowego, ustala się ist-
niejące i ”lanowane: obiekty, urządzenia technicz-

ne, sieci ”odziemne wraz z urządzeniami towarzy-

szącymi, sJuwące zao”atrzeniu terenów zabudowy  
i zagos”odarowania w: energię elektryczną, wodę 
”rzeznaczoną do s”owycia i dla celów ”rzeciw”owa-

rowych, cie”Jo dla ogrzewania budynków, gaz 
”rzewodowy, teleinformację oraz od”rowadzeniu 
`cieków komunalnych ”ochodzących ze `cieków 
bytowych, ”rzemysJowych i wód o”adowych lub 
roztopowych.  

2Ł Istniejące obiekty, urządzenia techniczne  
i sieci z zakresu infrastruktury technicznej wraz  

z urządzeniami budowlanymi i obiektami towarzy-

szącymi mogą ”odlegać rozbiórce oraz odbudowie, 

przebudowie i rozbudowie pod warunkiem utrzy-

mania bez zmian ich przeznaczenia podstawowe-

go.  

3Ł Śo”uszcza się zmianę standardów tech-

nicznych bądu technologii obiektów, urządzeL 
technicznych i sieci z zakresu infrastruktury 

technicznej wraz z urządzeniami budowlanymi  
i obiektami towarzyszącymi ”od warunkiem, we 
nie będą ”owodowaJy, okre`lonych w ”rze”isach 
odrębnych znaczących oddziaJywaL na `rodowi-

sko i zdrowie ludzi.  

4Ł Ustala się zasadę sytuowania nowych odcin-

ków sieci i ”rzyJączy uzbrojenia technicznego jako 

urządzeL ”odziemnych w obrębie terenów ”rze-

znaczenia ”odstawowego i towarzyszącego,  
w nawiązaniu do sieci zewnętrznych w ”rzylegają-
cych ”asach ulic lub terenów sąsiednich zgodnie  
z wymogami ”rze”isów odrębnych, ”o uzyskaniu 
zgody i na warunkach technicznych okre`lonych 
”rzez zarządcę ulic lub wJa`ciciela terenuŁ  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 44 – 2435 – Poz. 593 

 

5Ł Śo istniejących lub ”rojektowanych komu-

nalnych sieci uzbrojenia technicznego, obiektów  
i urządzeL technicznych, nakazuje się za”ewnić 
mowliwo`ć swobodnego dostę”u ich zarządców, 
w celu nadzoru technicznego, remontu czy prze-

budowy na warunkach uzgodnionych z wJa`ci-

cielami terenówŁ  
 

§ 19Ł1Ł Ustala się zasadę zao”atrzenia zabu-

dowy w wodę ”rzeznaczoną do s”owycia oraz 
celów uwytkowych z istniejących i ”lanowanych 
sieci wodociągu komunalnego miastaŁ  

2Ł W obrębie terenów ”rzeznaczenia ”odsta-

wowego nakazuje się s”eJnić warunki ”eJnej 
dostę”no`ci do sieci wodociągowych dla celów 
”rzeciw”owarowych okre`lone w ”rze”isach od-

rębnych w s”rawie ”rzeciw”owarowego zao”a-

trzenia w wodę oraz dróg ”owarowychŁ  
3Ł źakazuje się lokalizacji obiektów wo-

dochJonnych, których za”otrzebowanie na wodę 
z lokalnej sieci wodociągu komunalnego mowe 
znacząco uszczu”lić miejscowe zasoby wód 
podziemnych.  

 

§ 20Ł1Ł Ustala się zasadę od”rowadzania  

i unieszkodliwiania caJo`ci `cieków bytowych  
i komunalnych z ”lanowanej zabudowy usJugo-

wej do istniejącej komunalnej sieci kanalizacji 
sanitarnej w ciągu ”rzylegającej ulicy KŚ i kolek-

torem do systemu obszarowej przepompowni 

`cieków, a nastę”nie tJoczonych do miejskiej 

oczyszczalni `ciekówŁ  
2Ł śwentualne `cieki ”rzemysJowe z zabudo-

wy usJugowej nakazuje się oczyszczać na miej-

scu do ”arametrów zwykJych `cieków komunal-

nych przed wprowadzeniem ich do sieci kanali-

zacji sanitarnej.  

3Ł Nakazuje się res”ektować zasady ochrony 
czysto`ci wód ”odziemnych okre`lone w § 8  
i § 9 niniejszej uchwaJyŁ  

 

§ 21Ł1Ł Ustala się zasadę od”rowadzania wód 
o”adowych i rozto”owych z terenów istniejącej  
i ”lanowanej zabudowy usJugowej i ”arkingu do 
istniejącej i ”lanowanej komunalnej sieci kanali-
zacji deszczowej, wody z powierzchni zanie-

czyszczonych substancjami ropopochodnymi 

nalewy oczyszczać na miejscu ”rzed ich od”ro-

wadzeniem do kanalizacji.  

2Ł Nakazuje się res”ektować zasady ochrony 
czysto`ci wód ”odziemnych okre`lone w § 8  
i § 9 niniejszej uchwaJyŁ  

 

§ 22Ł1Ł Ustala się nastę”ujące zasady gos”o-

darowania odpadami komunalnymi i ich usuwa-

nia:  

1) od”ady komunalne nakazuje się gromadzić 
czasowo w odrębnych ”ojemnikach kontenerach, 
usytuowanych na terenach istniejącej i ”lanowa-

nej zabudowy, s”eJniając je`li są okre`lone, wa-

runki segregacji tych od”adów na miejscu ich 
powstawania;  

2) nakazuje się usuwanie od”adów, okre`lo-

nych w ”kt 1 niniejszego ustę”u, ”rzez s”ecjali-
styczne sJuwby komunalne w zorganizowanym 

systemie oczyszczania miasta;  

3) ustala się, we od”ady komunalne będą 
wywowone na komunalne skJadowisko od”adów 
oraz do ”unktów zbioru lub utylizacji od”adówŁ  

2Ł źakazuje się na wszystkich obszarach ”la-

nu miejscowego skJadowania od”adów byto-

wych, zJomu, surowców wtórnych lub od”adów 
organicznych oraz czasowego gromadzenia od-

”adów ”oza kontenerami ustawionymi w zorga-

nizowanych miejscach.  

 

§ 23Ł1Ł źaleca się stosowanie zorganizowa-

nego systemu dostawy cie”Ja z komunalnej sieci 
cie”lnej do zabudowy usJugowej.  

2Ł Śo”uszcza się uzyskiwanie cie”Ja dla ce-

lów bytowych i grzewczych w o”arciu o ”aliwa 
”roekologiczne ”Jynne i gazowe, s”alane w in-

dywidualnych urządzeniach w s”osób nie”owo-

dujący ”rzekroczeL norm emisji zanieczyszczeL 
do”uszczonych ”rze”isami odrębnymi lub cie”Jo 
uzyskiwane w oparciu o wykorzystanie energii 

elektrycznej lub odnawialnej.  

3Ł Śo”uszcza się stosowanie indywidualnych 
wysokos”rawnych, atestowanych kotJowni na 
”aliwo staJe, których technologia za”ewnia za-

chowanie do”uszczalnych standardów emisyj-

nych, okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ  
 

§ 24Ł1Ł Ustala się mowliwo`ć zao”atrzenia  
w gaz ”rzewodowy zabudowy usJugowej z sieci 
gazowej dystrybucyjnej niskiego ci`nieniaŁ  

2. Zaopatrzenie w gaz przewodowy zabudo-

wy ”owinno być ”o”rzedzone analizą, z której 
będzie wynikać zasadno`ć realizacji inwestycji  
i uzyskanie o”Jacalnych wskauników ekonomicz-

nych.  

3. Realizacja sieci gazowej, po stwierdzeniu 

o”Jacalno`ci inwestowania wymaga uzyskania 
od dostawcy gazu warunków technicznych ”rzy-

Jączenia zgodnie z ”rze”isem odrębnymŁ  
 

§ 25Ł1Ł Ustala się zasadę zao”atrzenia w ener-

gię elektryczną zabudowy usJugowej i ”arkingu  
z istniejących lub ”lanowanych obiektów, urządzeL 
i podziemnych sieci elektroenergetycznych  

2Ł Ustala się mowliwo`ć wydzielenia dziaJki  
o powierzchni do 50 m2, przeznaczonej pod loka-

lizację nowej, niezbędnej dla zasilania obszaru, 
kontenerowej stacji transformatorowej, z mowli-
wym dojazdem od drogi publicznej lub we-

wnętrznej, lokalizowanej ”rzez zarządcę sieci 
elektroenergetycznej na terenach przeznaczenia 

”odstawowego, za zgodą wJa`ciciela nierucho-
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mo`ci na zasadach ustalonych w § 14 ustŁ 4 
niniejszej uchwaJyŁ  

3Ł Ustala się zasadę sukcesywnego kablowa-

nia wszystkich istniejących tras i odcinków, na-

powietrznych linii elektroenergetycznych NN 

przebiegających ”rzez tereny istniejącego i ”ro-

jektowanego zainwestowania; odcinki nowych 

sieci NN nalewy realizować jako kablowe, do-

ziemne.  

4. W przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych obiektów z istniejącymi urządzeniami elek-

troenergetycznymi, przebudowa urządzeL odby-

wać się będzie kosztem i staraniem inwestora,  
w o”arciu o warunki ”rzebudowy oraz umowę 
lub ”orozumienie na ”rzebudowę, którą zawrze 
inwestor zmian z zarządzającym urządzeniami 
elektroenergetycznymi.  

5. Celem ochrony ludzi przed promieniowa-

niem elektromagnetycznym niejonizującym naka-

zuje się res”ektować warunki okre`lone w § 9 
ustŁ 5 niniejszej uchwaJyŁ  

 

§ 26Ł1Ł Ustala się zasadę wy”osawenia caJej 
”rojektowanej zabudowy w sieci i ”rzyJącza tele-

informatyczne ”rzy udziale istniejących sieci 

funkcjonujących o”eratorów; ”rowadzone i roz-

budowane ”rzez wJa`ciciela tych sieci o nowe, 
podziemne jej odcinki.  

2Ł źakazuje się lokalizacji wolnostojących 
stacji telefonii bezprzewodowych na terenach 

”lanu miejscowego ze względu na oddziaJywania 

mogące s”owodować naruszenie warunków 
`rodowiska w obszarach terenów mieszkanio-

wych; nakazuje się res”ektować warunki okre-

`lone w § 9 ustŁ 5 niniejszej uchwaJyŁ  
 

ŚźIAI IV 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś  
 

RozdziaJ ń 

źasady i zakres stosowania ustaleL szczegó-
Jowych  

 

§ 27Ł1Ł Obszar ”lanu miejscowego jest objęty 
ustaleniami szczegóJowymi dla wyodrębnionych 
terenów ”rzeznaczenia ”odstawowego ujętymi  
w ”aragrafach od § 28 do § 31 niniejszej 
uchwaJyŁ  

2Ł Wyodrębnione tereny ”oJowone w obszarze 
”lanu miejscowego są oznaczone symbolem lite-

rowym rodzaju przeznaczenia podstawowego lub 

towarzyszącego, dla których okre`la się ustale-

nia szczegóJowe zawarte w rozdziale 2 niniejsze-

go dziaJuŁ  
3Ł Ustalenia szczegóJowe nalewy stosować 

Jącznie z ustaleniami ogólnymi ”lanu miejscowego.  

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie oraz parametry zabudowy i za-

gos”odarowania terenów  
 

§ 28Ł1. Dla terenu planowanej zabudowy 

usJugowej, oznaczonego na rysunku planu miej-

scowego symbolem: U ustala się ”rzeznaczenie 
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcja terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

usJug komercyjnych ｦ U w zakresie obsJugi ru-

chu turystycznego, handlu, gastronomii, rekreacji 

z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej lub hote-

lowej.  

2) rodzaje zabudowy okre`lonej planem:  

a) istniejący budynek usJugowy, ”lanowany 
do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, wol-

nostojący wraz z ”omieszczeniami ”omocniczymi 
i technicznymi oraz zagospodarowaniem i urzą-
dzeniami budowlanymi na wydzielonej dziaJce,  

b) do”uszcza się ”ojedyncze mieszkanie dla 
wJa`ciciela lub sJuwboweŁ  

3) warunki zagospodarowania terenu, obej-

mujące mŁinŁ:  
a) zagos”odarowanie terenu nalewy ”rojekto-

wać wg ustaleL ”lanu miejscowego stosując 
wskauniki, ”arametry zabudowy i zagos”odaro-

wania terenu, a nową zabudowę i urządzenia 
sytuować stosując jako zalecone ustalenia ry-

sunku planu miejscowego,  

b) wewnętrzny ukJad komunikacji koJowej za-

”ewniający dojazd i doj`cia z drogi ”ublicznej lub 
terenu ”arkingu oraz ”ublicznie dostę”ne utwar-

dzone miejsca ”ostojowe dla samochodów wg 
wskauników ustalonych w ”lanie,  

c) rozwiązanie ukJadu komunikacji wewnętrz-
nej w granicach terenu zabudowy usJugowej 
winno umowliwiać wjazdy i wyjazdy samocho-

dów osobowych, samochodów sJuwb ”ublicz-

nych i komunalnych ”rzodem ”ojazdu na drogę 
”ubliczną oraz s”eJniać wymogi w zakresie dróg 
”owarowych,  

d) maJą architekturę, zieleL, ogrodzenie terenu 
oraz plac gospodarczy z miejscami na pojemniki 

do czasowego gromadzenia od”adów,  
e) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 

o`wietlenie terenu, sieci i ”rzyJącza infrastruktu-

ry technicznej,  

f) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako 
”odziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL 
technicznych w budynek usJugowy;  

4) warunki dziaJaL inwestycyjnych:  
a) ustala się budowę, remont, ”rzebudowę, 

rozbudowę, nadbudowę i odbudowę budynku 
funkcji podstawowej terenu,  

b) ustala się budowę, ”rzebudowę i remonty 
obiektów towarzyszących i urządzeL budowla-

nych, w tym dojazdów, ”arkingów i zieleni, ”rzy 
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zachowaniu zasad zagos”odarowania i wskauni-

ków zabudowy ustalonych ”lanem miejscowymŁ  
3Ł Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
1) ustala się dojazd nowym zjazdem z ulicy 

Hutniczej lub z terenu KP,U;  

2) zjazdy nalewy ”rojektować w miejscach wg 
oznaczeL rysunku ”lanu miejscowego lub w in-

nych miejscach uzasadnionych projektem zago-

spodarowania terenu po uzgodnieniu ich usytu-

owania z zarządcą ulicy;  
3) ustala się doj`cie ”iesze od ulicy Hutniczej 

”oza granicą ”lanu, oznaczonej symbolem KŚ lub 
z ciągu ”ieszego oznaczonego symbolem (KX).  

4Ł Warunki ochrony `rodowiska:  
1) ustala się obowiązek utrzymania ”oziomu 

haJasu, ”ro”agowanego ”rzez dziaJalno`ć na 
terenach usJug na sąsiednie tereny, ”oniwej do-

”uszczalnego okre`lonego w ”rze”isach odręb-

nych, jak - dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej;  

2) ustala się utrzymać warunki korzystania ze 
`rodowiska, zachowania do”uszczalnych ”ozio-

mów zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych  
w ”rze”isach odrębnych oraz stosowania zasad 
ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9 ni-

niejszej uchwaJyŁ  
5. Warunki ochrony krajobrazu kulturowego.  

1) ustala się obowiązek ochrony historyczne-

go krajobrazu kulturowego mostu weliwnego, 
zachowując widok na zabytek z terenu U i KP,U,  

2) nakazuje się uwzględniać kom”ozycję 
urbanistyczną i wglądy widokowe oraz zacho-

wać walory architektoniczne ”rzy do”uszczonej 
planem przebudowie na terenie U.  

6Ł Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy usJugowej oraz zagos”odarowania terenu, 
ustala się w zakresie:  

1) wskauniki zabudowy:  
a) do”uszcza się Jączną ”owierzchnię zabu-

dowy wszystkich budynków na terenie nie ”rze-

kraczającą 60% ”owierzchni terenu,  
b) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na nie mowe być niwsza niw 20% ”owierzchni 
terenu;  

2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych usy-

tuowanych na terenie przeznaczenia podstawo-

wego: 2 miejsca ”ostojowe dla samochodów 
osobowych na kawde roz”oczęte 50 m² ”o-

wierzchni uwytkowej usJug na ”ublicznie dostęp-

nych miejscach parkingowych,  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) wysoko`ć ”lanowanych lub ”rzebudowy-

wanych budynków usJugowych:  
- do 2 kondygnacji nadziemnych, wysoko`ć 

caJkowita do 10,0 m,  
- maszty i znaki reklamowe nie mogą ograni-

czać wglądu na zabytkowy most,  
b) szeroko`ć elewacji frontowej - nie limituje 

się;  

4) forma i cechy dachów:  
a) dach wysoki o jednakowym kącie nachyle-

nia ”oJaci, o nachyleniu ”oJaci dachowych 40 - 

45º, kryty materiaJem nie roz”rzestrzeniającym 
ognia,  

b) kierunek usytuowania budynków i gJównej 
kalenicy dachów:  

- równolegJy lub ”rosto”adJy do ”rzylegJej uli-
cy KD, ustalony w projekcie budowlanym.  

7. Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne, 

ustala się nastę”ująco:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla plano-

wanej rozbudowy istniejącego budynku, ”oJowone-

go na terenach przeznaczenia podstawowego U, 

ustala się od linii rozgraniczającej ”rzylegającej 
ulicy Hutniczej, terenu zieleni nieurządzonej ZN, 

terenu ”arkingu i usJug KP,U w odlegJo`ciach okre-

`lonych w § 10, ustŁ 4 niniejszej uchwaJy oraz 
oznaczonych na rysunku planu miejscowego;  

2) Ustalenia regulacyjne:  

a) ogrodzenia nalewy wznosić jako awurowe 
nie ”rzekraczające 1,6 m wysoko`ci, z wyklu-

czeniem stosowania ”refabrykatów welbetono-

wych,  

b) nalewy ”ozostawiać nie ogrodzone fronty  
i wej`cia do budynków i lokali usJugowychŁ  

8. Warunki modernizacji, rozbudowy i budo-

wy systemów infrastruktury technicznej, ustala 
się wg od”owiednich zasad zao”atrzenia i odbio-

ru mediów okre`lonych w § 19 ｦ26 niniejszej 

uchwaJyŁ  
 

§ 29Ł Dla terenu planowanego parkingu i pla-

nowanej zabudowy usJugowej, oznaczonych na 

rysunku planu miejscowego symbolem: KP,U 

ustala się ”rzeznaczenie oraz warunki zabudowy 
i zagospodarowania.  

1. Przeznaczenie podstawowe i funkcje tere-

nu:  

1) ”arking ”ubliczny dla samochodów oso-

bowych ｦ KP 

2) zabudowa usJug komercyjnych - U w za-

kresie: obsJugi ruchu turystycznego, handlu, 

gastronomii, itp.,  

2. Rodzaje i warunki zabudowy dopuszczonej 

planem na terenie KP,U:  

1) ”arking ”ubliczny dla samochodów oso-

bowych:  

a) w czę`ci terenu ”rzeznaczonego na ”arking 
zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej 
nie związanej z ”arkingiem; zaleca się urządzenie 
towarzyszącej zieleni niskiej i wysokiej,  

b) do”uszcza się organizowanie na terenie 
KP,U publicznych imprez lokalnych, pod warun-

kiem zachowania zgodno`ci rodzaju im”rezy  
z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz po 

uzyskaniu warunków i zgody zarządcy lub wJa-

`ciciela terenu;  
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2) ”lanowane budynki usJugowe na terenie 
ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabu-

dowy okre`lonymi na rysunku ”lanu, wolnosto-

jące lub w zes”oJach wraz z ”omieszczeniami 
pomocniczymi i technicznymi oraz zagospodaro-

waniem i urządzeniami budowlanymi:  
a) Jączna ”owierzchnia zabudowy budynków 

usJugowych, wolnostojących lub w zes”oJach 
nie mowe ”rzekroczyć 15% ”owierzchni terenu 
KP,U,  

b) zaleca się budynki usJugowe lub segmenty 
w zes”ole usJug o ”owierzchni zabudowy nie 
”rzekraczającej 30 m2 kawdyŁ  

3. Warunki zagospodarowania terenu KP,U 

obejmujące mŁinŁ:  
1) zagos”odarowanie terenu lub dziaJki, które 

zaleca się ”rojektować wg ustaleL ”lanu miej-

scowego stosując wskauniki, ”arametry zabu-

dowy, a nową zabudowę i urządzenia sytuować 
wg rozwiązaL ”rojektu zagos”odarowania tere-

nu, uwzględniając ustalenia rysunku ”lanu miej-

scowego;  

2) wewnętrzny ukJad komunikacji koJowej za-

”ewniający dojazd i doj`cia z drogi ”ublicznej 
oraz ”ublicznie dostę”ne utwardzone miejsca 
”ostojowe dla samochodów wg wskauników 
ustalonych w planie;  

3) maJą architekturę (w tym ”unkt widokowy 
na zabytkowy most), zieleL, ogrodzenie terenu 

oraz place gospodarcze z miejscami na pojemniki 

do czasowego gromadzenia od”adów, a takwe 
znaków i ”lanów informacyjnych;  

4) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 
o`wietlenie terenu, sieci i ”rzyJącza infrastruktu-

ry technicznej;  

5) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe ja-

ko ”odziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL 
technicznych w trwaJe budynki usJugoweŁ  

4Ł Warunki i zakazy dziaJaL inwestycyjnych 
na terenie KP,U:  

a) ustala się:  
- budowę, remont, ”rzebudowę, rozbudowę  

i odbudowę budynków i obiektów ”odstawowej  
i uzu”eJniającej funkcji terenu,  

- budowę i remonty obiektów i urządzeL to-

warzyszących, w tym dojazdów, ”arkingów  
i zieleni, przy zachowaniu zasad zagospodaro-

wania i wskauników zabudowy ustalonych ”la-

nem miejscowym,  

b) zakazuje się: na terenie KP,U budowy gara-

wy boksowych wolnostojącychŁ  
5Ł Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
1) ustala się dojazd zjazdem z ulicy Hutniczej, 

wg oznaczeL rysunku ”lanu miejscowego lub  
w innych miejscach uzasadnionych projektem 

zagospodarowania terenu po uzgodnieniu ich 

usytuowania z zarządcą ulicyŁ  

2) ustala się doj`cie ”iesze od ulicy Hutniczej 

”oza granicą ”lanu oznaczonej symbolem KŚ lub 
z ciągu ”ieszego oznaczonego (KX).  

3) ustala się rozwiązanie ukJadu komunikacji 
wewnętrznej w granicach terenu, które winno 
s”eJniać wymogi w zakresie dróg ”owarowychŁ  

6Ł Warunki ochrony `rodowiska dla terenu 
KP,U:  

1) ustala się obowiązek utrzymania ”oziomu 
haJasu, ”ro”agowanego ”rzez dziaJalno`ć na 
terenach usJug i ”arkingu ”oniwej do”uszczalne-

go, okre`lonego w ”rze”isach odrębnych, jak - 

dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej;  

2) ustala się utrzymać warunki korzystania ze 
`rodowiska, zachowania do”uszczalnych ”ozio-

mów zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych w 
”rze”isach odrębnych oraz stosowania zasad 
ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9 ni-

niejszej uchwaJyŁ  
7Ł Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy usJugowej oraz zagos”odarowania terenu, 
ustala się na terenie KP,U w zakresie:  

1) wskauniki zabudowy:  
a) do”uszcza się Jączną ”owierzchnię zabu-

dowy wszystkich budynków na terenie nie ”rze-

kraczającą 15% ”owierzchni terenu KP,U ,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na nie mowe być niwsza niw 20% ”owierzchni 
terenu;  

2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych dla 
usJug, usytuowanych na terenie ”rzeznaczenia 

”odstawowego, okre`la się jak ”oniwej:  
a) 2 miejsca ”ostojowe dla samochodów oso-

bowych na kawde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni 
uwytkowej usJug na ”ublicznie dostę”nych miej-

scach ”arkingowych, lecz nie mniej niw 2 miejsca 
na 1 lokal usJugowy,  

b) 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 10Ł  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) usJugowych: do 2 kondygnacji nadziem-

nych, wysoko`ć caJkowita do 8,0 m,  
b) pomocniczych i technicznych: 1 kondygna-

cja, wysoko`ć caJkowita do 4,0 m,  
c) wysoko`ć masztów i znaków reklamowych 

nie ogranicza się,  
d) szeroko`ć elewacji frontowej: dla budyn-

ków usJugowych - nie limituje się;  
4) forma i cechy dachów budynków:  
a) usJugowych - jednakowe dla wszystkich 

budynków lub segmentów:  
- zalecane dachy niskie, dwuspadowe o jed-

nakowym kącie nachylenia ”oJaci do 15º, kryte 
materiaJem nie roz”rzestrzeniającym ognia,  
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- do”uszcza się dachy Jukowe, namiotowe  
i inne indywidualne formy dachów w wyodręb-

nionym zes”ole zabudowy usJugowej,  
b) budynków ”omocniczych i technicznych  
- dachy ”Jaskie lub inne nawiązujące formą 

geometrią do dachów budynków w zes”ole za-

budowy usJugowej,  

c) zaleca się utrzymać kierunek usytuowania 
budynków i gJównej kalenicy dachów budynków 
usJugowych  

- równolegJy lub ”rosto”adJy do ”rzylegJej uli-
cy Hutniczej, lub ustalony w projekcie budowla-

nym indywidualnie w nawiązaniu do ukJadu bu-

dynków na terenach sąsiednichŁ  
8. Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne:  

1) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 
dla ”lanowanych nowych budynków w odlegJo-

`ciach okre`lonych w § 10 oraz oznaczonych na 
rysunku planu miejscowego;  

2) ustalenia regulacyjne:  

a) ogrodzenia nalewy wznosić jako awurowe 
nie ”rzekraczające 1,6 m wysoko`ci, z wyklu-

czeniem stosowania ”refabrykatów welbetono-

wych,  

b) nalewy ”ozostawiać nie ogrodzone fronty  
i wej`cia do budynków i lokali usJugowychŁ  

9. Warunki modernizacji, rozbudowy i budo-

wy systemów infrastruktury technicznej, ustala 
się wg od”owiednich zasad zao”atrzenia i odbio-

ru mediów okre`lonych w § 19 ｦ 26 niniejszej 

uchwaJy, które na terenie KP,U nalewy ”lanować 
jako od”owiednie czę`ci systemu kom”leksowe-

go infrastruktury dla obszaru planu miejscowego.  

 

§ 30Ł1Ł Śla terenów istniejącej i ”lanowanej 
zieleni publicznej, oznaczonej na rysunku planu 

miejscowego symbolem: ZP - ustala się ”rzezna-

czenie oraz warunki zabudowy i zagospodaro-

wania:  

2. Przeznaczenie i funkcje terenów:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

tereny ”ublicznej zieleni urządzonej - ZP, jako 

zieleL rekreacyjna uzu”eJniająca ciągi ”iesze 
wzdJuw chodników ulicy Hutniczej, Jączące za-

bytkowy weliwny most wiszący z terenami mia-

sta Ozimek;  

2) s”osób zagospodarowania terenu i zabu-

dowy okre`lony ”lanem:  
a) zagos”odarowanie, wskauniki i ”arametry 

zagospodarowania terenu ZP nalewy utrzymywać 
wg warunków ustalonych ”lanem miejscowym,  

b) na terenie ZP do”uszcza się:  
- urządzony ”lac rekreacyjny, Jączący się  

z ”rzylegającym chodnikiem ulicy Hutniczej,  

- nasadzenia szpalerowe drzew przy granicy  

z terenem KP,U,  

c) zieleL niska i wysoka oraz zagos”odarowa-

nie terenu, chodniki, Jawki, maJa architektura,  

d) urządzenia infrastruktury technicznej, w tym 
o`wietlenie i odwodnienie terenu,  

e) ustala się wszystkie ”lanowane ”rzyJącza 
sieciowe jako podziemne;  

3) do”uszczone rodzaje dziaJaL inwestycyj-

nych:  

a) dokonywanie nowych nasadzeL drzew, 
krzewów i zakJadanie trawników, budowa chod-

ników i ”laców rekreacyjnych,  
b) trzymanie i ”ielęgnacja istniejącej zieleni 

oraz remont, ”rzebudowę, odbudowę obiektów  
i urządzeL terenowych;  

4) zakazuje się na terenie zieleni ZP - budowy 

budynków oraz obiektów nie związanych z ”od-

stawowym przeznaczeniem terenu.  

3Ł  Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
- ustala się dojazdy dla sJuwb komunalnych ja-

ko nie ”ubliczne z ”rzylegJych ulic lub terenów 
sąsiednichŁ  

4Ł  Warunki ochrony `rodowiska:  
- ustala się obowiązek stosowania zasad 

ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9 ni-

niejszej uchwaJy oraz zachowania do”uszczal-

nych ”oziomów zanieczyszczeL `rodowiska usta-

lonych w ”rze”isach odrębnychŁ  
5Ł Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się 

nastę”ująco:  
- zakazuje się na terenach zieleni ZP dokony-

wać ”odziaJów i wydzielać nowe dziaJki budow-

lane, za wyjątkiem dziaJek ”od obiekty infra-

struktury technicznej wedJug zasad do”uszczo-

nych w § 14, ustŁ 4 niniejszej uchwaJy  
6Ł Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania na terenie ZP, 

ustala się:  
1) w ”rzy”adku nowych obiektów maJej ar-

chitektury, wskaunik zabudowy nie mowe być 
wywszy niw 5% ”owierzchni terenu,  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna, 

nie mowe być niwsza niw 50% ”owierzchni terenu, 
wliczając ”owierzchnię ”lacu rekreacyjnego.  

 

§ 31Ł1Ł Śla terenów istniejącej i ”lanowanej 
zieleni naturalnej, oznaczonej na rysunku planu 

miejscowego symbolem: ZN - ustala się ”rzezna-

czenie oraz warunki zagospodarowania.  

2Ł Przeznaczenie i funkcje terenów:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

- tereny zieleni naturalnej - ZN, na skarpie te-

renowej rzeki MaJa Panew;  
2) s”osób zagos”odarowania terenu okre`lo-

ny planem miejscowym:  

a) do”uszcza się umocnienie, uzu”eJnienie  
i rekultywację skar”y w miejscach jej deformacji, 
obsadzenie darnią i odwodnienie,  

b) do”uszcza się ”rze”rowadzenie ”rzez skar-

”ę ”rzewodu kanalizacji burzowej, ”od warun-

kiem ochrony istniejącej zieleni,  
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c) nakazuje się obsadzenie skar”y zielenią 
krzewiastą re”rezentującą gatunki rodzime ro`lin, 
wystę”ujących w lokalnych systemach przyrod-

niczych,  

d) zakazuje się sytuowania wszelkich obiek-

tów budowlanych i urządzeL uzbrojenia narusza-

jących ksztaJt i strukturę skar”y, za wyjątkiem 
okre`lonych ”od litŁ a i b,  

e) ustala się dojazdy dla sJuwb komunalnych 
jako nie ”ubliczne z terenów sąsiednichŁ  

3) w razie prowadzenia prac rekultywacyj-

nych, budowlanych i nasadzenia zieleni ustala się 
obowiązek uzyskania zgody wJa`ciwego organu 
gospodarki wodnej.  

 

ŚźIAI V 

PRźśPISŹ KOKCOWś  
 

RozdziaJ ń 

Ustalenia koLcowe  
 

§ 32Ł W granicach terenów objętych ”lanem 
miejscowym traci moc obowiązującą: Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta 

Ozimek ｦ Schodnia Nowa w granicach administra-

cyjnych, czę`ci wsi Schodnia Stara oraz czę`ci wsi 
Antoniów ”o wschodniej i zachodniej stronie  
ulŁ PowstaLców _ląskich do skrzywowania z ulicą 
Śylakowską ｬ uchwalony ”rzez Radę Miejską  
w Ozimku uchwaJą Nr XXXVIIIł245ł01 z dnia  
28 wrze`nia 2001 rŁ, w czę`ci dotyczącej terenów 
objętych niniejszym ”lanem miejscowymŁ  

 

§ 33Ł1. Inwestycjami celu publicznego o zna-

czeniu lokalnym, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy miejskiej Ozimek za”isaną w ”lanie miej-

scowym, jest ”rzebudowa terenów zieleni, 
obejmująca zadania:  

1) teren zieleni publicznej oznaczony ZP,  

o ”owierzchni okoJo 250 m2,  

2) teren zieleni naturalnej oznaczony ZN,  

o ”owierzchni okoJo 400 m2.  

2Ł Wykonanie zadaL inwestycyjnych okre`lo-

nych w ustŁ 1, ”rzyjętych do realizacji i za”isa-

nych w ”lanach budwetowych miasta ”owinna 
”rzebiegać eta”owo w kolejno`ci ”otrzeb w za-

gos”odarowywaniu terenów ”rzeznaczenia ”od-

stawowego objętych ”lanem miejscowymŁ  
 

§ 34Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Bur-

mistrzowi Ozimka.  

 

§ 35Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego oraz 

na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta 
Ozimek.  

§ 36Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiegoŁ  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 
 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIII/408/10 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 29 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Ozimku  
 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Ozimek ｦ Schodnia 

Nowa w granicach administracyjnych, czę`ci wsi 
Schodnia Stara oraz czę`ci wsi Antoniów ”o 
wschodniej i zachodniej stronie ulicy PowstaL-
ców _ląskich do skrzywowania z ulicą Śylakow-

ską", zwanej dalej planem miejscowym.  

 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

z ”óunŁ zmŁ: z 2004 rŁ Nr 6 ”ozŁ 41, Nr 141 ”ozŁ 
1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1 

635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r.  

Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201 

poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) oraz na podsta-

wie o`wiadczenia Burmistrza Ozimka z dnia 17 
lutego 2010 rŁ, w którym stwierdza, we do wyJo-

wonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu ”lanu 
miejscowego nie zostaJy zgJoszone uwagiŁ  

Rada Miejska w Ozimku uznaje za bezprzed-

miotowe ”odejmowanie rozstrzygnięcia o s”oso-

bie roz”atrzenia uwag wniesionych do wyJowo-

nego do ”ublicznego wglądu ”rojektu ｭMiejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miasta Ozimek ｦ Schodnia Nowa w grani-

cach administracyjnych, czę`ci wsi Schodnia 
Stara oraz czę`ci wsi Antoniów ”o wschodniej  
i zachodniej stronie ulicy PowstaLców _ląskich 
do skrzywowania z ulicą Śylakowską"Ł  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIII/408/10 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 29 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Ozimku  
 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz za-

sadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  

o finansach ”ublicznych w zmianie ｭMiejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego dla 

miasta Ozimek ｦ Schodnia Nowa w granicach 

administracyjnych, czę`ci wsi Schodnia Stara 

oraz czę`ci wsi Antoniów ”o wschodniej i za-

chodniej stronie ulŁ Śylakowskiejｬ, zwanej dalej 
planem miejscowym.  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, ”óunŁ zmŁ: z 2004 rŁ Nr 6 ”ozŁ 41, Nr 141 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 

poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 

1 635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r.  

Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 

1237, Nr 220 poz. 1413) oraz w związku  
z uchwaleniem ww. planu miejscowego Rada 

Miejska w Ozimku rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

IŁ Inwestycje stanowiące zadanie wJasne 
Gminy 

 

Nie ”rzewiduje się inwestycji infrastruktural-

nych związanych z uchwaleniem ”lanu miejsco-

wego.  

Zadaniami wJasnymi gminy za”isanymi w ”la-

nie miejscowym są ”rzebudowy terenów zieleni:  
a) zagospodarowanie terenu zieleni naturalnej, 

oznaczonej symbolem ZP,  

b) zagospodarowanie terenu zieleni publicznej, 

oznaczonej symbolem ZN.  

IIŁ S”osób realizacji za”isanych w planie in-

westycji  

 
Zadanie Szacowa-

ny nakJad 
jednost-

kowy 

ŻzJłar] 

Powierzchnia 

poddawana 

zagospodaro-

waniu [ar] 

Szacowa-

ny nakJad 
ŻzJ] 

Tereny 

zieleni 

natural-

nej ZP 

5000 2,5 12500 

Tereny 

zieleni 

publicz-

nej ZN 

2000 4,0 8000 

Iącznie 20500 

 

III. źasady finansowania inwestycji okre`lo-

nych w planie 

 

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez:  

1) wydatki z budwetu Gminy Ozimek;  
2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrzny-

mi, ”o”rzez budwet miasta - w ramach m.in.:  

a) dotacji unijnych, dotacji samorządu woje-

wództwa,  
b) dotacji i ”owyczek z funduszy celowych,  
c) innych `rodków zewnętrznych;  
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o charakterze cywilno - praw-

nym lub w formie partnerstwa publiczno - pry-

watnego, a takwe wJa`cicieli nieruchomo`ciŁ  
 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 
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