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UCHWAIA NR XXXVI/238/10 

RADY GMINY JEMIELNICA 

 

 z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Iaziska  

w Gminie Jemielnica 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

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

poz. 717 z ”óunŁ zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.  

Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.), oraz w związku 

uchwaJą Rady Gminy Jemielnica Nr XVIII/134/08 

z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ”rzystą”ie-

nia do s”orządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Iaziska  

w Gminie Jemielnica zmienioną uchwaJą nr XXII/ 

161/08 z dnia 9 grudnia 2008 r., po stwierdzeniu 

jego zgodno`ci z ustaleniami studium uwarunko-

waL i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Jemielnica, Rada Gminy Jemielnica 

uchwala, co nastę”uje: 
 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne  

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Iaziska, 
uchwalonego uchwaJą Nr XXVIII/191/2001 Rady 

Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2001 r.  

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego jest obszar obrębu 

geodezyjnego Iaziska, którego granice okre`lono 

na rysunku planu w skali 1:2000.  

3. źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są:  
1) rysunek planu, będący integralną czę`cią 

uchwaJy, stanowiący zaJącznik nr 1;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu stanowiące zaJącznik nr 2;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny stanowiące zaJącznik nr 3.  

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale ”owoJane są 

artykuJy bez bliwszego okre`lenia, nalewy przez to 

rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

§ 3.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są 

nastę”ujące oznaczenia graficzne rysunku planu:  

1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem 

literowym lub literowym wraz z numerem wyrów-
niającym go s”o`ród innych terenów;  

2) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) obiekty o walorach historycznych wymaga-

jące ochrony;  

5) granica strefy ochrony konserwatorskiej.  

2. PozostaJe oznaczenia graficzne ”osiadają zna-

czenie informacyjne i sugerujące okre`lone rozwią-
zania przestrzenne i regulacyjne, w tym wynikające 

z ”rze”isów odrębnychŁ  
 

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaJy 

jest mowa o:  

1) planie ｦ nalewy przez to rozumieć ustalenia 

dotyczące obszaru okre`lonego w § 1 ust. 1 ni-

niejszej uchwaJy, o ile z tre`ci przepisu nie wyni-

ka inaczej;  

2) rysunku planu ｦ nalewy przez to rozumieć 

rysunek planu na mapie w skali 1: 2 000 stano-

wiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy;  
3) przepisach odrębnych ｦ nalewy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi, normy branwowe a takwe ograniczenia  

w dysponowaniu terenem wynikające z ostatecz-

nych decyzji administracyjnych;  

4) terenie ｦ nalewy przez to rozumieć obszar  

o okre`lonym przeznaczeniu, ograniczony liniami 

rozgraniczającymi, oznaczony symbolem litero-

wym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;  

5) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy 

przez to rozumieć funkcję wraz z obiektami  

i urządzeniami towarzyszącymi, której ustalenia 

obowiązują w ramach danego terenu wydzielone-

go liniami rozgraniczającymi;  
6) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy 

przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niw 
podstawowe, które uzu”eJniają lub wzbogacają 

przeznaczenie podstawowe;  

7) obiektach i urządzeniach towarzyszących ｦ 

nalewy przez to rozumieć obiekty maJej architektury, 

obiekty i urządzenia technicznego wy”osawenia  

i infrastruktury technicznej (stacje transformatoro-

we, przepompownie `cieków, itp.), drogi we-

wnętrzne, parkingi, garawe, budynki gospodarcze 

oraz inne urządzenia ”eJniące sJuwebną rolę wobec 

funkcji przeznaczenia podstawowego i dopuszczal-

nego, tym niezwiązanych z terenem, na którym są 

lokalizowane;  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 62 – 3834 – Poz. 835 

 

8) powierzchni zabudowy ｦ nalewy przez to 

rozumieć ”owierzchnię dziaJki zajętą przez budy-

nek w stanie wykoLczonym;  
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 

przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na 

którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 

budowli naziemnych nie będących liniami przesy-

Jowymi i sieciami uzbrojenia terenu lub tereno-

wymi urządzeniami komunikacji;  

10)  usJugach publicznych ｦ nalewy przez to 

rozumieć obiekty i tereny administracji publicznej, 

wymiaru s”rawiedliwo`ci, kultury, o`wiaty, 
szkolnictwa wywszego, nauki, opieki zdrowotnej, 

opieki s”oJecznej i socjalnej, rekreacji i sportu, 

bez”ieczeLstwa obywateli (posterunki policji, 

straw ”owarna itp.);  

11)  przebudowie ｦ nalewy przez to rozumieć 

wykonywanie robót budowlanych, w wyniku któ-
rych nastę”uje zmiana ”arametrów uwytkowych lub 

technicznych istniejącego obiektu budowlanego,  

z wyjątkiem charakterystycznych ”arametrów, jak: 

kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko`ć, dJu-

go`ć, szeroko`ć bądu liczba kondygnacji;  

12)  ciekach naturalnych ｦ nalewy przez to ro-

zumieć cieki naturalne, o których mowa w prze-

pisach odrębnychŁ  
 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe  

 

§ 5. Okre`la się, ograniczone liniami rozgrani-

czającymi, tereny o równym przeznaczeniu lub 

równych zasadach zagospodarowania, oznaczone 

na rysunku planu symbolem:  

1) MN1 do MN41 ｦ tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, dla których ustala się:  
a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w rozumieniu prze-

”isów odrębnych w formie zabudowy wolnosto-

jącej lub bliuniaczej,  
b) przeznaczenie dopuszczalne: usJugi o po-

wierzchni caJkowitej nie większej niw 30% po-

wierzchni caJkowitej budynków zlokalizowanych na 

dziaJce budowlanej, obiekty maJej architektury oraz 

dla terenu MN35 stacja obsJugi samochodów oso-

bowych w zakresie elektryki i elektroniki samocho-

dowej skJadającej się maksymalnie z 1 stanowiska 

warsztatowego,  

2) MN/UT ｦ teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i/lub usJug turystyki, dla którego 

ustala się:  
a) przeznaczenie podstawowe:  

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w ro-

zumieniu ”rze”isów odrębnych w formie zabudo-

wy wolnostojącej lub bliuniaczej,  
- usJugi turystyki (hotel, motel, pole kempin-

gowe, pola namiotowe i inne związane z krótko-

trwaJym zakwaterowaniem),  

- usJugi gastronomi,  

b) przeznaczenie dopuszczalne: usJugi, inne niw 
usJugi turystyki, o powierzchni caJkowitej nie 

większej niw 30% powierzchni caJkowitej budyn-

ków zlokalizowanych na dziaJce budowlanej oraz 

obiekty maJej architektury,  

3) MU1 do MU8 ｦ tereny zabudowy mieszka-

niowo-usJugowej, dla których ustala się przezna-

czenie podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w ro-

zumieniu ”rze”isów odrębnych,  
b) usJugi,  
c) obiekty maJej architektury,  

4) U1 do U3 ｦ tereny zabudowy usJugowej, 
dla których ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe: usJugi oraz dla 

terenu U2 funkcje związane z obsJugą gospo-

darstw le`nych,  
b) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja miesz-

kaniowa lecz nie więcej niw 150 m2 powierzchni 

uwytkowej dla dziaJki budowlanej oraz obiekty 

maJej architektury,  

5) UP1 i UP2 ｦ tereny usJug publicznych, dla 

których ustala się:  
a) przeznaczenie podstawowe: usJugi publicz-

ne w rozumieniu niniejszej uchwaJy,  
b) przeznaczenie dopuszczalne:  

- usJugi o Jącznej powierzchni uwytkowej nie 

większej niw 100 m2 dla danego terenu,  

- funkcja mieszkaniowa o Jącznej powierzchni 

uwytkowej nie większej niw 450 m2 dla danego 

terenu,  

- obiekty maJej architektury,  

6) UK ｦ teren obiektów kultu religijnego, dla 

którego ustala się:  
a) przeznaczenie podstawowe: ko`cioJy i inne 

obiekty kultu religijnego,  

b) przeznaczenie dopuszczalne:  

- zabudowa mieszkaniowa,  

- administracja i edukacja,  

- usJugi związane z dziaJalno`cią charytatywną,  
- obiekty maJej architektury,  

7) P ｦ teren ”rzemysJu, dla którego ustala się:  
a) przeznaczenie podstawowe:  

- obiekty produkcyjne,  

- skJady,  
- magazyny,  

- usJugi,  
b) przeznaczenie dopuszczalne:  

- usJugi publiczne,  

- usJugi handlu w tym handlu hurtowego,  

- obiekty maJej architektury  

8) ZL1 do ZL33 ｦ tereny lasów, dla których 

ustala się:  
a) przeznaczenie podstawowe: dolesienia i la-

sy w rozumieniu ”rze”isów odrębnych,  
b) przeznaczenie dopuszczalne: zgodnie z przepi-

sami odrębnymi dotyczącymi lasów,  
9) R1 do R41 ｦ tereny rolnicze, dla których 

ustala się:  
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a) przeznaczenie podstawowe: grunty rolne  

w rozumieniu ”rze”isów odrębnych,  
b) przeznaczenie dopuszczalne:  

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

z zastrzeweniem §7 ust. 1 pkt 8 uchwaJy,  
- obiekty maJej architektury,  

- zalesianie,  

10)  RM1 do RM31 ｦ tereny zabudowy zagro-

dowej i/lub mieszkaniowej jednorodzinnej, dla 

których ustala się:  
a) przeznaczenie podstawowe:  

- zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

w formie zabudowy wolnostojącej lub bliuniaczej,  
b) przeznaczenie dopuszczalne: usJugi, obiekty 

maJej architektury oraz ”rzetwórstwo mleka  

i wyrób serów,  
11)  E1 i E2 ｦ tereny urządzeL elektroenerge-

tyki, dla których ustala się przeznaczenie pod-

stawowe: tereny stacji transformatorowych  

z mowliwo`cią lokalizacji innych obiektów i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej nie kolidujących  

z przeznaczeniem podstawowym,  

12)  WS1 do WS8ｦ tereny wód powierzch-

niowych, dla których ustala się przeznaczenie 

podstawowe: tereny wód powierzchniowych - 

cieki naturalne;  

13)  KDL.1, KDL.2 i KDD.1 do KDD.19 ｦ tere-

ny dróg, dla których ustala się przeznaczenie 

podstawowe - drogi publiczne,  

14)  KDp.1 do KDp.5 ｦ tereny ciągów pieszo-

jezdnych, dla których ustala się przeznaczenie 

podstawowe: ciągi pieszo-jezdne publiczne,  

15)  KDR.1 do KDR.16 ｦ tereny dróg transpor-

tu rolnego i dróg le`nych, dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe drogi transportu rol-

nego lub le`nego,  
16)  KDw.1 i KDw.2 ｦ tereny dróg wewnętrz-

nych, dla których ustala się przeznaczenie pod-

stawowe: drogi wewnętrzneŁ  
 

§ 6. Okre`la się zasady ochrony i ksztaJtowa-

nia Jadu przestrzennego:  

1) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej w ukJadzie szeregowym;  

2) dla inwestycji lokalizowanych na terenach po-

Jowonych w granicy strefy ochrony konserwatorskiej 

obowiązują ustalenia § 8 niniejszej uchwaJyŁ  
 

§ 7.1. Okre`la się nastę”ujące zasady ochrony 

`rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) kawdy teren, na którym mowe doj`ć do zanie-

czyszczenia powierzchni substancjami ropopochod-

nymi lub innymi substancjami chemicznymi, nalewy 

utwardzić i skanalizować, a zanieczyszczenia winny 

być zneutralizowane zgodnie z przepisami odręb-

nymi;  

2) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-

nych `cieków do gruntu, wód gruntowych oraz 

powierzchniowych,  

3) dziaJalno`ć usJugowa i produkcyjna realizu-

jąca ustalenia niniejszego planu nie mowe powo-

dować uciąwliwo`ci oraz ponadnormatywnego 

obciąwenia `rodowiska poza granicami terenu, do 

którego inwestor posiada tytuJ prawny;  

4) wyznacza się wymóg zachowania pozio-

mów haJasu nie większy niw okre`lony w przepi-

sach odrębnych dotyczących ochrony `rodowi-

ska, na terenach oznaczonych symbolem:  

a) MN1 do MN41 i MN/UT jak dla terenów za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b) MU1 do MU8, RM1 do RM31: jak dla tere-

nów odpowiednio zabudowy mieszkaniowo-

usJugowej i zabudowy zagrodowej,  

c) UP1 i UP2: w przypadku lokalizacji zabudo-

wy związanej ze staJym lub wielogodzinnym po-

bytem dzieci i mJodziewy jak dla terenów związa-

nych ze staJym lub wielogodzinnym pobytem 

dzieci i mJodziewy,  
5) dla terenów oznaczonych symbolem:  

a) MN1 do MN41, MN/UT, UP1, UP.2, MU1 

do MU8, RM1 do RM31 ustala się zakaz lokaliza-

cji ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko i ”rzedsięwzięć mo-

gących potencjalnie znacząco oddziaJywać na 

`rodowisko,  
b) U1, U2 i U3 ustala się zakaz lokalizacji 

”rzedsięwzięć, mogących zawsze znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko,  
6) ograniczenia okre`lone w pkt 5 nie dotyczą 

inwestycji związanych z realizacją dróg publicznych, 

”arkingów, stadionów, sieci i urządzeL infrastruktu-

ry technicznej a takwe zalesiania i wylesiania tere-

nów mających na celu zmianę sposobu uwytkowa-

nia terenu, ”rzedsięwzięć istniejących w dniu wej-

`cia w wycie niniejszej uchwaJy oraz dla terenu 

MN35 stacji obsJugi samochodów osobowych  

w zakresie elektryki i elektroniki samochodowej 

skJadającej się maksymalnie z 1 stanowiska warsz-

tatowego;  

7) caJy obszar objęty planem znajduje się  

w obszarze chronionego krajobrazu ｭLasy Stob-

rawsko ｦ Turawskieｬ dla którego obowiązują 

ograniczenia okre`lone zgodnie z przepisami od-

rębnymi dotyczącymi ochrony przyrody;  

8) w granicach obszaru objętego planem usta-

la się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz 

stacji bazowych telefonii komórkowej;  
9) przy zalesianiu terenów rolnych nalewy 

uwzględnić interesy osób trzecich a w szczegól-

no`ci w zakresie nasJonecznienia nalewących do 

nich gruntów;  
10)  gospodarowanie odpadami innymi niw nie-

bezpieczne nalewy ”rowadzić zgodnie z gminnym 

planem gospodarki odpadami.  
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2. Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu:  
1) GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP nr 355 ｭźbiornik Krapkowice ｦ Strzelce 

O”olskieｬ i GJównego Zbiornika Wód Podziem-

nych GZWP nr 333 ｭźbiornik Opole - źawadzkieｬ;  
2) dla wywej wymienionych zbiorników brak 

jest decyzji administracyjnych ustanawiających 

nakazy, zakazy oraz ograniczenia w uwytkowaniu 

terenów ”oJowonych w ich zasięguŁ  
3. Do terenów wód powierzchniowych nalewy 

za”ewnić dostę”, zgodnie z przepisami odrębnymi 
dotyczącymi wódŁ  

 

§ 8.1. Okre`la się nastę”ujące zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej:  

1) W granicach obszaru objętego planem wy-

znacza się obiekty o walorach historycznych wy-

magające ich ochrony:  

a) dom, ul. Strzelecka 4,  

b) dom, ul. Strzelecka 48,  

c) szkoJa, ul. Strzelecka 37,  

d) dom, ul. Le`na 8,  

e) dom, ul. Le`na 24,  

f) kapliczka Maryjna, ul. Rynek,  

g) dom, ul. Śzierwonia 2.  

2) Dla obiektów, o których mowa w pkt 1 

ustala się ochronę w zakresie:  

a) zachowania zachowanych elementów archi-

tektonicznych:  

- bryJy obiektu i dachu co do ksztaJtu i mate-

riaJu,  
- ”odziaJów elewacji,  

- stolarki okiennej i drzwiowej,  

- wystroju architektonicznego.  

b) zakazu prowadzenia ”rzewodów wentyla-

cyjnych i dymowych po elewacji obiektu,  

c) dziaJania projektowe, remontowe i inwesty-

cyjne związane z tymi obiektami w zakresie,  

o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a) nalewy 

zao”iniować ze sJuwbami ochrony zabytków (Opol-

ski Wojewódzki Konserwator źabytków)  
2. Wprowadza się strefę ochrony konserwa-

torskiej, w której nowe inwestycje nalewy dosto-

sować do zabudowy historycznej w zakresie:  

a) formy dachu,  

b) wysoko`ci budynku,  

c) ”odziaJów poziomych i pionowych elewacji.  

3. W granicach obszaru objętego planem znaj-

duje się trzyna`cie stanowisk archeologicznych, 

w tym:  

1) 3 z okre`loną lokalizacją, wpisane do reje-

stru zabytków:  
a) nr 10 (epoka brązu; dziaJka nr 650, 667, 

694 i 692; nr rejestru zabytków A 1081/98),  

b) nr 11 (X-XI w, XIV-XV w; dziaJka nr 789; 

nr rejestru zabytków A 1079/98),  

c) nr 12 (XI-XII w, XIV w; dziaJka nr 732;  

nr rejestru zabytków A 1080/98),  

2) 5 z okre`loną lokalizacją:  
a) nr 2 (epoka kamienia, brązu, pradzieje; 

dziaJka nr 80/1),  

b) nr 7 (okres w”Jywów rzymskich; dziaJka  

nr 335/1, 335/2, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 

338/1 i 338/2),  

c) nr 8 (epoka kamienia, XI-XII w, XIV-XV w; 

dziaJka 812 i 821),  

d) nr 9 (epoka kamienia, mezolit, XIV-XV w, 

dziaJka nr 843/2),  

e) nr 13 (datowanie nieokre`lone; dziaJka nr 247 

i 248),  

3) 5 o nieokre`lonej lokalizacji:  

a) nr 1 (wczesne `redniowiecze; teren dawnej 

piaskowni),  

b) nr 3 (epoka kamienia, brązu, pradzieje),  

c) nr 4 (epoka kamienia, `redniowiecze),  
d) nr 5 (neolit),  

e) nr 6 (pradzieje),  

4) w obrębie stanowisk obowiązują ustalenia:  

a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z pracami ziemnymi nalewy uzgodnić ze sJuwbami 
ochrony zabytków (Opolski Wojewódzki Konser-

wator źabytków) co do konieczno`ci ich prowa-

dzenia pod nadzorem archeologicznym i za po-

zwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwa-

tora źabytków;  
b) ratownicze badania archeologiczne muszą 

być prowadzone przez uprawnionych archeolo-

gów lub pod nadzorem archeologicznym;  

c) pozwolenie konserwatorskie nalewy uzyskać 

przed wydaniem pozwolenia na budowę a dla 

robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na 

budowę przed terminem roz”oczęcia inwestycji.  

 

§ 9.1. Tereny okre`lone w § 5 pkt 5, 13 i 14 

stanowią obszary przestrzeni publicznych.  

2. Okre`la się wymagania wynikające z po-

trzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych:  

1) dopuszcza się umieszczanie urządzeL tech-

nicznych i zieleni oraz prowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej w formie nie kolidującej z przezna-

czeniem podstawowym i zgodnie z przepisami od-

rębnymi;  
2) dopuszcza się umieszczanie obiektów maJej 

architektury i no`ników reklamowych na warun-

kach zgodnie z przepisami odrębnymi;  
3) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów usJugowo-handlowych.  

 

§ 10.1. Okre`la się nastę”ujące, chyba we  

z rysunku planu wynika inaczej, nieprzekraczalne 

linie zabudowy od strony dróg publicznych i in-

nych terenów oznaczone na rysunku planu, liczo-

ne w odlegJo`ci od linii rozgraniczającej terenu dla 

”oszczególnych terenów:  
1) MN1 do MN11, MN13 do MN16, MN18 do 

MN22, MN26, MN27, MN28, MN30, MN31, 

MN35, MN36, MN38, MN40 i MN41: 6 m;  
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2) MN12, MN23, MN24, MN25, MN29, 

MN32, MN33, MN34 i MN39: w nawiązaniu do 

istniejącej zabudowy;  

3) MN17 i MN37: 6 m oraz w nawiązaniu do 

istniejącej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

4) MN/UT: 6 m;  

5) MU1, MU3, MU4, MU.7 i MU8: 6 m;  

6) MU5: 6 m oraz w nawiązaniu do istniejącej 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

7) MU2 i MU6: w nawiązaniu do istniejącej 
zabudowy;  

8) U1: 5 m od strony drogi KDw.1;  

9) U2 i U3: 6 m;  

10)  UP1: 6 m;  

11)  UP2 i UK: w nawiązaniu do istniejącej za-

budowy;  

12)  P: 6 m;  

13)  RM1, RM2, RM11, RM16, RM18 do 

RM20, RM23 do RM25, RM27 i RM29: w nawią-
zaniu do istniejącej zabudowy;  

14)  RM3 do RM10, RM12 do RM15, RM21, 

RM22, RM26, RM28, RM30 i RM31: 6 m;  

15)  RM17: 6 m od strony KDD.5 i 5 m od 

strony KDw.1;  

16)  E1: dopuszcza się sytuowanie w odlegJo-

`ci 1,5 m od granicy dziaJki sąsiedniej;  
17)  E2: bez ograniczeL;  
18)  przy realizacji zabudowy nalewy uwzględniać 

przepisy dotyczące warunków technicznych jakim 

powinny od”owiadać budynki i ich usytuowanie,  

a w szczególno`ci przepisy dotyczące nasJonecz-

nienia oraz bez”ieczeLstwa ”owarowego;  
19)  nastę”ujące czę`ci budynku, z zastrzewe-

niem § 8 ust. 1 pkt 2 lit. c), nie mogą pomniej-

szać odlegJo`ci liczonej od linii rozgraniczającej do 

nieprzekraczalnej linii zabudowy:  

a) balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrz-
ne, wej`cia do budynków, wykusze, pochylnie  

i rampy o więcej niw 1,30 m, ,  

b) okapy i gzymsy o więcej niw 0,8 m,  

c) pomniejszenia, o których mowa w lit. a) i b) 

dopuszcza się wyJącznie dla nieprzekraczalnych 

linii zabudowy wyznaczonych w odlegJo`ci mini-

mum 6 m od linii rozgraniczającej,  
d) ograniczenie, o którym mowa w lit. c) nie 

dotyczy pochylni dla ruchu osób nie”eJnos”raw-

nych,  

20)  w przypadku budynku zwróconego `cianą 

bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 

granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej dopuszcza 

się sytuowanie tej `ciany w odlegJo`ci 1,5 m od 

tej granicy lub bez”o`rednio przy granicy;  

21)  od strony cieków naturalnych nalewy za-

chować pas wolny od zabudowy minimum 1,5 m.  

2. Ustalenia dotyczące wysoko`ci zabudowy:  

1) wysoko`ć zabudowy na ternach oznaczo-

nych symbolem:  

a) MN1 do MN41, MN/UT i RM1 do RM31: nie 

mowe ”rzekroczyć 10 m dla budynków mieszkal-

nych i usJugowych,  
b) RM1 do RM31: nie mowe ”rzekroczyć 12 m 

dla budynków gospodarczych i inwentarskich,  

c) MU1 do MU8, U1 do U3, UP1 i UP2: zabu-

dowa niska w rozumieniu ”rze”isów odrębnych,  
d) dla wolnostojących budynków gospodar-

czych i garawy lokalizowanych na terenach MN1 

do MN41, MN/UT, MU1 do MU7, U1 do U3 nie 

mowe ”rzekroczyć 5 m,  

2) wysoko`ć budynku nalewy mierzyć zgodnie 

z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków 

technicznych jakim powinny od”owiadać budynki 

i ich usytuowanie.  

3. Okre`la się maksymalną ”owierzchnię za-

budowy dla zabudowy lokalizowanej na terenach:  

1) MN1 do MN41 i MN/UT ｦ 35 % po-

wierzchni dziaJki budowlanej,  

2) MU1 do MU8, U1 do U3 ｦ 45 % po-

wierzchni dziaJki budowlanej,  

3) UP1, RM1 do RM31 i P ｦ 60% powierzchni 

terenu,  

4) UP2, UK ｦ 90% powierzchni terenu,  

4. Okre`la, nastę”ującą zasadę ksztaJtowania 

dachów:  
1) w strefie ochrony konserwatorskiej ustala 

się obowiązek stosowania dachów spadzistych  

o symetrycznym ukJadzie ”oJaci dachowych  

i kątem spadku ”omiędzy 30º a 45º,  
2) okre`lone w pkt 1 dopuszczalne kąty spad-

ku ”oJaci dachowych nie dotyczą lukarn, zada-

szeL wej`ć do budynków i tarasów oraz budyn-

ków gospodarczych i garawowych, z zastrzewe-

niem § 8 ust. 1 pkt 2 lit. c),  

3) dla ”ozostaJej zabudowy dopuszcza się sto-

sowanie dowolnych form dachówŁ  
5.  Dla terenów MN1 do MN41, MN/UT, MU1 

do MU8, U1 do U3, UP1 minimum 25% po-

wierzchni dziaJki, lecz nie mniej niw zgodnie  

z przepisami odrębnymi nalewy zagos”odarować 

jako powierzchnie biologicznie czynnąŁ  
6. Dla budynków lub ich czę`ci istniejących  

w momencie wej`cia w wycie niniejszej uchwaJy, 
a nies”eJniających ”arametrów i wskauników 

okre`lonych w niniejszej uchwale a w szczegól-

no`ci w § 10:  

1) dopuszcza się, z zastrzeweniem § 8 ust. 1 

pkt 2 lit. c) ich remont, rozbiórkę, ”rzebudowę 

lub odbudowę a takwe nadbudowę, przy czym 

nadbudowa dopuszczalna jest jedynie do parame-

trów okre`lonych w niniejszej uchwale;  

2) dopuszcza się rozbudowę zgodnie z para-

metrami okre`lonymi w niniejszej uchwale.  

 

§ 11. W obszarze objętym planem nie wystę-
”ują tereny lub obiekty ”odlegające ochronie, 

ustalonej na podstawie odrębnych ”rze”isów,  
w tym tereny górnicze, a takwe narawone na nie-
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bez”ieczeLstwo powodzi oraz zagrowone osuwa-

niem się mas ziemnych.  

 

§ 12.1. W granicach terenu objętego planem 

nie wystę”ują obszary wymagające okre`lenia 

szczegóJowych zasad i warunków scalania i po-

dziaJu nieruchomo`ciŁ  
2. Ustala się minimalne powierzchnie, dla no-

wowydzielanych dziaJek na terenach oznaczonych 

symbolami:  

1) MN1 do MN41: 1000 m2 dla zabudowy 

wolnostojącej i 600 m2 dla zabudowy bliuniaczej;  
2) MU1 do MU8 i MN/UT: 1200 m2;  

3) RM1 do RM31, U1 do U3 oraz UP1 i UP2: 

1500 m2;  

4) dopuszcza się:  
a) w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie 

minimalnych powierzchni okre`lonych w pkt 1-3 

o nie więcej niw 10%,  

b) aby nie więcej niw 1 dziaJka budowlana  

w wyniku jednokrotnego ”oddziaJu pierwotnej 

dziaJki miaJa mniejszą ”owierzchnię o nie więcej 
niw 15 % w stosunku do okre`lonej powierzchni 

w pkt 1 do 3,  

c) wydzielanie dziaJek o mniejszej powierzchni 

niw okre`lonej w pkt 1 do 3:  

- jeweli wynika to z rysunku planu. To znaczy 

jeweli wyznaczony teren ma mniejszą powierzch-

nię niw minimalna powierzchnia przewidziana dla 

dziaJki budowlanej,  

- pod warunkiem, we dziaJka ta zostanie prze-

znaczona na ”owiększenie sąsiedniej nieruchomo-

`ci lub dokonana zostanie regulacja granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciamiŁ  
3. Dopuszcza się wydzielenie niezbędnych dzia-

Jek dla realizacji ukJadów komunikacyjnych (dróg 

publicznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pie-

szych, `ciewek rowerowych, dróg wewnętrznych 

itp.) oraz urządzeL infrastruktury technicznej z za-

chowaniem warunków wynikających z ”rze”isów 

odrębnychŁ  
4. W ”ozostaJych przypadkach zgodnie z prze-

pisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki nieru-

chomo`ciamiŁ  
 

§ 13. Okre`la się szczególne warunki zago-

spodarowania terenów oraz ograniczeL w ich 

uwytkowaniu, w tym zakazu zabudowy: dla tere-

nu ZL3 przy jego zalesianiu nalewy uwzględnić 

strefy ochronne dla istniejącej napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej `redniego na”ięciaŁ  
 

§ 14. W granicach obszaru objętego planem 

dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i uwytkowanie terenów na zasadach:  

1) dla terenów niezabudowanych przeznaczo-

nych pod zainwestowanie kubaturowe dopuszcza 

się ich tymczasowe zagospodarowanie poprzez 

lokalizację obiektów maJej architektury, zieleni 

oraz uwytkowanie w s”osób dotychczasowy,  

2) tymczasowe zagospodarowania mowe być 

wykonywanie do czasu zagospodarowania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub do-

puszczalnym,  

3) w ”ozostaJych przypadkach zgodnie z art. 35 

ustawy.  

 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej  

 

§ 15. W zakresie infrastruktury technicznej 

ustala się co nastę”uje:  
1) dopuszcza się, w uzgodnieniu z zarządcą 

sieci, ”rzebudowę sieci infrastruktury technicznej 

kolidującej z zagospodarowaniem realizującym 

ustalenia planu;  

2) sieci infrastruktury technicznej nalewy pro-

wadzić w pierwszej kolejno`ci w liniach rozgrani-

czających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi,  
a jeweli warunki terenowe nie ”ozwalają na takie 

usytuowanie to sieci te dopuszcza się sytuować 

poza liniami rozgraniczającymi dróg pod warun-

kiem zachowania odlegJo`ci okre`lonych w prze-

pisach odrębnych od obiektów budowlanych ist-

niejących i projektowanych;  

3) zaopatrzenie w wodę: z lokalnej sieci wo-

dociągowej;  
4) `cieki:  
a) odprowadzenie `cieków bytowych, komu-

nalnych lub ”rzemysJowych, do lokalnej sieci 

kanalizacyjnej,  

b) odprowadzenie `cieków ”rzemysJowych do 

lokalnej sieci kanalizacyjnej dopuszczalne jest na 

zasadach okre`lonych w przepisach odrębnych 

dotyczących `cieków ”rzemysJowych,  
c) dopuszcza się odprowadzanie `cieków do 

zbiorników bezod”Jywowych (szamb) oraz do 

przydomowych oczyszczalni `cieków na warun-

kach zgodnie z przepisami odrębnymi,  
d) `cieki w postaci wód opadowych i rozto-

powych nalewy od”rowadzić zgodnie z przepisami 

odrębnymi dotyczącymi ochrony wód;  
5) zaopatrzenie w gaz ze zbiorników przydo-

mowych lub lokalnej sieci gazowej po jej wybu-

dowaniu;  

6) zaopatrzenie w energię elektryczną:  
a) z lokalnej sieci energetycznej,  

b) na rysunku planu wyznaczone zostaJy miej-

sca lokalizacji stacji transformatorowych, jedno-

cze`nie dopuszcza się lokalizacje stacji transfor-

matorach na terenach innych niw wyznaczone  

w planie w s”osób zgodny z przepisami odręb-

nymi,  

c) dopuszcza się sytuowanie na terenach prze-

znaczonych dla lokalizacji stacji transformatoro-
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wych innych obiektów i urządzeL infrastruktury 

technicznej,  

7) zaopatrzenie w cie”Jo ｦ nalewy stosować 

paliwa oraz urządzenia wytwarzające cie”Jo wy-

korzystujące paliwa (w tym takwe paliwa staJe) 
oraz technologie o niskiej emisji zanieczyszczeL 

do atmosfery;  

8) gospodarka odpadami:  

a) zgodnie z przepisami odrębnymi,  
b) w projekcie zagospodarowania dziaJki nale-

wy ”rzewidzieć miejsce na lokalizację ”ojemników 

do zbierania i segregacji od”adówŁ  
 

§ 16. W zakresie komunikacji ustala się, co 

nastę”uje:  
1) ustala się, chyba, we z rysunku planu wyni-

ka inaczej, szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

dla ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem:  

a) KDL.1 i KDL.2 drogi klasy ｭLｬ lokalne  

(w ciągu drogi powiatowej nr 1842O) ｦ z uwagi 

na istniejące zainwestowanie szeroko`ć zgodnie  

z rysunkiem planu, przy zachowaniu ”ozostaJych 

”arametrów jak dla drogi lokalnej,  

b) KDD.1, KDD.6, KDD.9 i KDD.15 drogi klasy 

ｭŚｬ dojazdowe ｦ 10 m,  

c) KDD16 droga klasy ｭŚｬ dojazdowa ｦ 8 m,  

d) KDD.2 do KDD.5, KDD.7, KDD.8, KDD.10 

do KDD.13, KDD.17, KDD.18 i KDD.19 drogi 

klasy ｭŚｬ dojazdowe - szeroko`ć zgodnie z ry-

sunkiem planu,  

e) KDD.14 droga klasy ｭŚｬ dojazdowa ｦ 10 m 

z lokalnym ”rzewęweniem na wysoko`ci istnieją-
cej zabudowy,  

f) KDp.1 do KDp.5 ciagi pieszo-jezdne - szero-

ko`ć zgodnie z rysunkiem planu,  

g) KDw.1 i KDw.2 drogi wewnętrzne ｦ szero-

ko`ć zgodnie z rysunkiem planu,  

h) KDR.1 ｦ KDR.16 wydzielone drogi le`ne  

i drogi transportu rolnego,  

2) dla noworealizowanej zabudowy ustala się 

obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla 

samochodów uwytkowników staJych i przebywa-

jących okresowo w ilo`ciach co najmniej:  

a) 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkal-

ny jednorodzinny w granicach dziaJki budowlanej,  

b) 1 miejsce postojowe, z zastrzeweniem lit. c) 

na kawde roz”oczęte 25 m2 powierzchni uwytko-

wej funkcji usJugowej,  
c) 1 miejsce na ”okój hotelowy (noclegowy) 

plus 2 miejsca postojowe.  

3) w linach rozgraniczających dróg dopuszcza 

się lokalizowanie zieleni, sieci uzbrojenia tech-

nicznego oraz `ciewek rowerowych;  

4) dopuszcza się zmianę kategorii dróg we-

wnętrznych na drogi publiczne oraz dróg publicz-

nych na drogi wewnętrzneŁ  
 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 17. Ustala się stawkę ”rocentową, na pod-

stawie, której ustala się o”Jatę, o której mowa  

w art. 36 ust. 4 w wysoko`ci 30%.  

 

RozdziaJ 5 

Przepisy koLcowe  

 

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwaJy powierza 

się Wójtowi Gminy Jemielnica.  

 

§ 19. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od daty ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

Antoni Drzyzga 
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źaJącznik  

do UchwaJy nr XXXVI/238/10 

Rady Gminy Jemielnica 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 
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UCHWAIA NR XLV/276/10 

 RADY MIEJSKIEJ W Lś_NICY 

 

 z dnia 4 maja 2010 r. 

  
w sprawie przeniesienia pomnika 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku 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, Nr 116, poz. 1203,  

i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128  

i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, i Nr 40, poz. 

230) uchwala się, co nastę”uje:  
 

§ 1. Wyrawa się zgodę na przeniesienie pomni-

ka ku czci PowstaLców _laskich, zlokalizowane-

go na dziaJce nr 2538 km.6 obręb Le`nica Plac 

Narutowicza i umieszczenie go w obrębie w/w 

dziaJki w miejscu oznaczonym kolorem czerwo-

nym na mapie stanowiącej zaJącznik niniejszej 

uchwaJyŁ  
 

§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Le`nicyŁ  
 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

mgr inw. Ryszard FroL 

 
 
 
 

  

 


