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3) Burmistrz GJogów—a, po zaciągnięciu opinii 

Komisji Budwetu i Finansów Rady Miejskiej w GJo-

gów—u, –eweli kwota nalewno`ci przekracza 3.000 zJ, 
2. Przez —wotę nalewno`ci, o —tóre– mowa w ust. 1 

rozumie się nalewno`ć gJównąŁ 
3. Kwoty nalewno`ci tego samego dJuwni—a wy-

ni—a–ące z równych tytuJów nie ulega–ą kumulacji. 

4. W przypadku zastosowania ”rze”isów niniejszej 

uchwaJy, kierownik jednostki organizacyjnej s—Jada 
Burmistrzowi GJogów—a ”isemną informac–ę o skut-

kach w terminie 30 dni po za—oLczeniu —wartaJuŁ 
 

§ 5. W stosunku do dJuwni—ów będących przed-

siębiorcami, stosowanie umorzeL, odraczania lub 

roz—Jadania na raty s”Jaty nalewno`ci stosuje się 

dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o ”ostę”owaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 

404 z ”óunŁ zm.). 

§ 6. Traci moc UchwaJa Nr XXXVIII/265/2006 

Rady Miejskiej w GJogów—u z dnia 29 maja 2006 r. 

w sprawie szczegóJowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania i roz—Jadania na raty nalewno`ci ”ienięw-
nych Gminy GJogówe— oraz jednostek organizacyj-

nych gminy, do —tórych nie stosuje się ”rze”isów 

ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania orga-

nów do tego uprawnionych. 

 

§ 7. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi GJogów—aŁ 
 

§ 8. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od daty ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Wo–ewództwa Opolskiego. 
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UCHWAIA NR XXXI/342/2010 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

 

 z dnia 16 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi vuwela 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, 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  

i Nr 223, poz. 1453 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 

i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142  

i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 20 ust. 1 w związ-
ku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

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

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

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

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

Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124) 

po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagospodarowania prze-

strzennego gminy Krapkowic, postanawia się, co 

nastę”u–e: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego wsi vuwela w granicach 

o—re`lonych na rysunku planu. 

 

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego wsi vuwela, s—Jada się z: 

1. Tekstu miejscowego planu zawartego w ni-

niejszej uchwale; 

2. Rysunku miejscowego planu w skali 1 : 2000 

obe–mu–ącego tereny wsi, stanowiącego zaJączni— 

nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadach ich finansowania stanowiącego zaJącz-

nik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
4. Rozstrzygnięcia o rozpatrzeniu uwag sta-

nowiącego zaJączni— nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
 

DziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

§ 3.1. Przedmiotem ustaleL planu są warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu obe–mu–ące: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

cza–ące tereny o równym przeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania; 
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2) zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz parametry i ws—auni—i —sztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

byt—ów; 
5) wymagania wyni—a–ące z potrzeb —sztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych ”rze”isów; 
7) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i uwyt—owania terenów; 
10) stawki procentowe stanowiące ”odstawę 

do o—re`lania o”Jaty, o —tóre– mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy. 

2. W planie nie wprowadza się ustaleL dla 

drogi krajowej nr 45 zgodnie z przepisami szcze-

gólnymiŁ 
 

§ 4Ł1. Nastę”u–ące oznaczenia graficzne rysunku 

planu są obowiązu–ącymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru ob–ętego planem, jako gra-

nica obowiązywania ustaleL planu; 

2) linie rozgranicza–ące tereny - `cisJe i orien-

tacyjne; 

3) nieprzekraczalne i obowiązu–ące linie zabu-

dowy; 

4) symbole o—re`la–ące podstawowe zagospo-

darowanie terenówŁ 
2. PozostaJe oznaczenia graficzne ma–ą cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

§ 5. Ile—roć w przepisach niniejszej uchwaJy 

jest mowa o:  

1. Przeznaczeniu podstawowym terenu (wiodą-
cym uwyt—owaniu terenu) ｦ nalewy przez to rozumieć 

przeznaczenie terenu, —tóre dominuje na danym tere-

nie wyznaczonym liniami rozgranicza–ącymi; 
2. Przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ nalewy 

przez to rozumieć alternatywne przeznaczenie  

w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie 

uzu”eJnia–ące ”odstawową fun—c–ę tego terenu; 

3. Obiektach i urządzeniach towarzyszących ｦ 

nalewy przez to rozumieć obiekty technicznego wy-

”osawenia, dojazdy i do–`cia, parkingi i garawe, bu-

dynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, maJą archi-

te—turę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym 

lub ozdobnym oraz inne urządzenia ”eJniące sJuweb-

ną rolę wobec funkcji o—re`lonych w przeznaczeniu 

podstawowym lub dopuszczalnym; 

4. Zasadniczym u—Jadzie dachu ｦ nalewy przez 

to rozumieć podstawowy u—Jad dachu gJównego 

budynku dziaJ—i; u—Jad taki dopuszcza realizac–ę 

dachów o zrównicowanych formach ”od”orząd-

kowanych bryle dachu zasadniczego (np. dachy  

z naczóJ—ami, dachy kopertowe, formy kalenico-

we z fragmentami szczytowymi itp.); 

5. UsJugach nalewy przez to rozumieć usJugi 
handlu (detalicznego i hurtowego), usJugi kultury, 

niepubliczne usJugi zdrowia i opieki s”oJeczne–, 
usJugi gastronomii, usJugi Jączno`ci i telekomunika-

cji, usJugi rzemiosJa usJugowego (np. szewc, tapi-

cer), biura, banki, miejsca kultu religijnego (z wyJą-
czeniem —o`cioJów) oraz inne usJugi na zasadzie 

analogii do funkcji wymienionych ”owywe– lub ana-

logicznym stopniu uciąwliwo`ci wraz z urządzeniami 
infrastruktury technicznej potrzebnymi do obsJugi 
ww. obie—tów usJugowych oraz usJugi rzemiosJa, 
zaliczone zgodnie z przepisami szczególnymi do 

”rzedsięwzięć mogących ”ogorszyć stan `rodowi-

ska, dla —tórych s”orządzenie raportu mowe być 

wymagane; 

6. Nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｧ na-

lewy przez to rozumieć linię o—re`la–ącą minimalną 

odlegJo`ć, w jakiej mogą zna–dować się budynki 

od linii rozgranicza–ące– tereny; 

7. Zabudowie zbiorowego zamieszkania - nale-

wy przez to rozumieć zabudowę ”rzeznaczoną do 

okresowego pobytu ludzi, obe–mu–ącą w szcze-

gólno`ci internat, pensjonat, dom wypoczynko-

wy, dom wycieczkowy, itp. 

8. Maksymalnej wyso—o`ci zabudowy ｦ nalewy 

przez to rozumieć odlegJo`ć ”omiędzy na–wywe– 
”oJowonym elementem dachu, a `rednim poziomem 

terenu; 

9. OWKZ nalewy przez to rozumieć Opolski 

Wo–ewódz—i Konserwator źabyt—ów 

 

DziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 

ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz 

parametrów i wskauników ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu 

 

§ 6.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 2.MN, 11.MN, 14.MN, 16.MN, 

17.MN, 18.MN, 19.MN, 20.MN, 21.MN, 27.MN, 

36.MN, 37.MN,U 39.MN, 40.MN, 43.MN, 

45.MN, 48.MN, 49.MN, 51.MN o podstawowym 

przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, ustala się nastę”u–ące zasady, para-

metry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy i za-

gospodarowania terenu: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

o—re`lone na rysunku planu; na terenach istnie–ące– 
zabudowy, na —tórych na rysunku planu nie okre-

`lono linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabu-

dowy ”rzy–ąć w nawiązaniu do istnie–ących budyn-

—ów dziaJe— sąsiednich lub wJasnych o stanie tech-

nicznym umowliwia–ącym ich docelowe uwyt—owa-
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nie, ”rzy–mu–ąc nie”rze—raczalną linię zabudowy 

jako —ontynuac–ę linii zabudowy tego budynku, któ-
ry znajduje się w wię—sze– odlegJo`ci od pasa dro-

gowego, lecz na terenach o więce– niw 2 niezabu-

dowanych dziaJ—ach budowlanych ”rzy–mować 

nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6,0 m 

od frontowej granicy dziaJ—i; 
2) nakazuje się ”owierzchnię zabudowy nie 

”rze—racza–ącą 50% powierzchni dziaJ—i; a po-

wierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niw 
45% powierzchni dziaJ—i; 

3) nakazuje się dla nowej zabudowy mieszkalnej: 

a) max. wyso—o`ć zabudowy nie przekraczają-
cą 4,5 m do okapu dachu i 8,0 m do kalenicy; 

przy wbudowaniu jednej kondygnacji w poddasze 

uwyt—owe; 
b) zasadniczy dach budyn—ów mieszkalnych 

(gJównych) dwuspadowy, o jednakowym nachy-

leniu ”oJaci w granicach 30°÷45°; kryty da-

chów—ą lub materiaJami dachów—o”odobnymi  
w kolorach tradycyjnych; 

c) liczbę kondygnacji nadziemnych ｦ do 2; 

d) elewacje `cian tynkowane, kamienne ele-

menty w kolorze naturalnym; 

4) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc po-

stojowych na samochody osobowe na terenie 

dziaJ—i; 
5) zakazuje się lokalizacji obie—tów tymczaso-

wych; 

6) dopuszcza się lo—alizac–ę budyn—ów gospo-

darczych i garawy, dla —tórych nakazuje się: 
- max. wyso—o`ć nie wywszą niw 5,0 m; ogra-

niczoną do 1 kondygnacji nadziemnej; 

- wystró– architektoniczny nawiązu–ący do bu-

dynku gJównego; 
7) dopuszcza się wiaty na samochody osobo-

we o max. wyso—o`ci nie wywsze– niw 3,5 m; 

8) na terenie 37.MN,U dopuszcza się usJugi 
wbudowane lub wolnosto–ące w budynkach o pa-

rametrach jak w pkt 6, przy czym nakazuje się 

ograniczenie uciąwliwego oddziaJywania usJug do 

granic terenu o—re`lonego tytuJem prawnym do 

uwyt—owania; 
9) dopuszcza się obiekty i urządzenia towarzy-

szące oraz obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej; 

10) dopuszcza się ”odziaJy nieruchomo`ci, pod 

warunkiem zapewnienia dla wydzielonych dziaJe— 

obsJugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi  
z drogi publicznej lub drogi wewnętrzne– o szeroko-

`ci w liniach rozgranicza–ących min. 8,0 m i szero-

—o`ci jezdni min. 5,0 m, s”eJnia–ącymi wymogi dróg 

”owarowych; –ednocze`nie powierzchnia nowych 

dziaJe— budowlanych nie mowe być mniejsza niw 500 m2. 

 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 6.RM, 7.RM, 15.RM, 22,RM, 24.RM, 

26.RM, 41.RM, 42.RM, 44.RM, 50.RM, 52.RM  

o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy 

zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodow-

lanych i ogrodniczych ustala się nastę”u–ące za-

sady, parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy 

o—re`lone na rysunku planu; na terenach istnie–ące– 
zabudowy, na —tórych na rysunku planu nie okre-

`lono linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabu-

dowy ”rzy–ąć w nawiązaniu do istnie–ących budyn-

—ów dziaJe— sąsiednich lub wJasnych, o stanie tech-

nicznym umowliwia–ącym ich docelowe uwyt—owa-

nie, jako —ontynuac–ę linii zabudowy tego budynku, 

—tóry znajduje się w wię—sze– odlegJo`ci od pasa 

drogowego, lecz na terenach o więce– niw 2 nieza-

budowanych dziaJ—ach budowlanych ”rzy–mować 

nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6,0 m 

od frontowej granicy dziaJ—i; 
2) nakazuje się ”owierzchnię zabudowy nie 

”rze—racza–ącą 40% powierzchni dziaJ—i; a po-

wierzchnię biologicznie czynną nie mnie–szą niw 
55% powierzchni dziaJ—i; 

3) nakazuje się dla przebudowywanej zabudowy 

mieszkalnej max. wyso—o`ć nie ”rze—racza–ącą 6,0 m 

do okapu dachu i 9,5 m do kalenicy; do 3 kondy-

gnacji nadziemnych, przy wbudowaniu jednej kon-

dygnacji w poddasze uwyt—owe; 
4) nakazuje się dla nowej zabudowy mieszkal-

nej max. wyso—o`ć zabudowy nie ”rze—racza–ącą 

4,5 m do okapu dachu i 8,0 m do kalenicy; do  

2 kondygnacji nadziemnych, przy wbudowaniu 

jednej kondygnacji w poddasze uwyt—owe; 
5) nakazuje się dla nowej zabudowy oraz ist-

nie–ące– poddawanej przebudowie lub rozbudowie 

zasadniczy dach budyn—ów mieszkalnych (gJów-

nych) dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu 

”oJaci w granicach 30°÷45°; kryty dachów—ą 

lub materiaJami dachów—o”odobnymi w kolorze 

czerwonym, brązowym, szarym lub czarnym; 

6) nakazuje się dla nowych budyn—ów gospo-

darczych i garawy max. wyso—o`ć nie przekracza-

–ącą 6,0 m; 

7) nakazuje się nawiązanie wystroju architek-

tonicznego budynku gospodarczego i garawu do 

budynku mieszkalnego 

8) nakazuje się elewacje `cian tynkowane; 

kamienne elementy w kolorze naturalnym; 

9) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc posto-

jowych na samochody osobowe na terenie dziaJ—i; 
10) nakazuje się ograniczenia uciąwliwego od-

dziaJywania dziaJalno`ci rolniczej i usJugowe– do 

granic terenu o—re`lonego tytuJem prawnym do 

uwyt—owania; 
11) zakazuje się lokalizacji inwestycji (przed-

sięwzięć) związanych z hodowlą zwierząt, zali-

czanych do mogących znacząco oddziaJywać na 

`rodowis—o, dla —tórych wymagane jest ustalenie 

obowiąz—u s”orządzenia raportu o oddziaJywaniu 

przedsięwzięcia na `rodowis—o i dla —tórych spo-

rządzenie raportu mowe być wymagane; 
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12) zakazuje się prowadzenia chowu zwierząt 
w technologii bez`cióJ—owe–; 

13) dopuszcza się ”rze—sztaJcenie ”arterów 

budyn—ów mieszkalnych i budyn—ów gospodar-

czych na cele usJugowe; 
14) dopuszcza się lo—alizac–ę wiat na samo-

chody osobowe i s”rzęt rolniczy o max. wysoko-

`ci nie wywsze– niw 5 m z dachem ”Jas—im 

15) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL towarzyszących oraz obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej; 

16) dopuszcza się ”odziaJy nieruchomo`ci, pod 

warunkiem zapewnienia dla wydzielonych dziaJe— 

obsJugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi  
z drogi publicznej lub drogi wewnętrzne– o szeroko-

`ci w liniach rozgranicza–ących min. 8,0 m i szero-

—o`ci jezdni min. 5,0 m, s”eJnia–ącymi wymogi dróg 

”owarowych; –ednocze`nie powierzchnia nowych 

dziaJe— budowlanych nie mowe być mniejsza niw 
1500 m2. 

 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 25.MM, 29.MM, 31.MM o podstawo-

wym przeznaczeniu dla zabudowy mieszanej 

(mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej) obo-

wiązu–ą ustalenia odnoszące się dla zabudowy jed-

norodzinnej wg § 6 ust. 1, dla zabudowy zagrodo-

wej wg § 6 ust. 2 oraz dodatkowe nastę”u–ące 

zasady: 

1) zakazuje się lokalizacji inwestycji (przedsię-
wzięć) związanych z hodowlą zwierząt, zalicza-

nych do mogących znacząco oddziaJywać na 

`rodowis—o, dla —tórych wymagane jest ustalenie 

obowiąz—u s”orządzenia raportu o oddziaJywaniu 

”rzedsięwzięcia na `rodowis—o i dla —tórych, spo-

rządzenie raportu mowe być wymagane. 

 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem U o podstawowym przeznaczeniu dla 

zabudowy usJugowe– ustala się nastę”u–ące zasa-

dy, parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudo-

wy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

o—re`lone na rysunku planu; 

2) nakazuje się ”owierzchnię zabudowy nie 

”rze—racza–ącą 60% powierzchni dziaJ—i; a po-

wierzchnię biologicznie czynną nie mnie–szą niw 
35% powierzchni dziaJ—i; 

3) nakazuje się dla zabudowy: 

a) max. wyso—o`ć nieprzekracza–ącą 4,5 m do 

okapu dachu; 

b) dach ”Jas—i o nachyleniu do 10°; 
c) liczbę kondygnacji nadziemnych ｦ 1; 

d) zapewnienie miejsc parkingowych, w ramach 

utwardzonego parkingu, wg ws—auni—a 1 miejsce 

na 15 m2 powierzchni uwyt—owe– usJug; 
e) elewacje `cian tynkowane; kamienne ele-

menty w kolorze naturalnym; 

4) zakazuje się lokalizacji obie—tów tymczaso-

wych; 

5) dopuszcza się rozbudowę ”oziomą istnieją-
cego obiektu usJugowego; 

6) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL towarzyszących; obie—tów i urządzeL infra-

struktury technicznej; 

7) dopuszcza się zieleL urządzoną na niezabu-

dowanej czę`ci terenu. 

 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 13.MN,UR, 46.MN,UR o podstawo-

wym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i rzemiosJa usJugowego ustala się 

nastę”u–ące zasady, parametry i ws—auni—i ksztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) warunki i zasady realizacji zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej wg § 6 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5; 

2) nakazuje się ”owierzchnię zabudowy nie 

”rze—racza–ącą 60% powierzchni dziaJ—i; a po-

wierzchnię biologicznie czynną nie mnie–szą niw 
35% powierzchni dziaJ—i; 

3) nakazuje się parkowanie w granicach dziaJ—i 
dla rzemiosJa usJugowego; liczbę miejsc postojo-

wych na samochody osobowe ｦ min. 3; 

4) nakazuje się ograniczenie uciąwliwego od-

dziaJywania usJug do granic terenu o—re`lonego 

tytuJem prawnym do uwyt—owania; 
5) zakazuje się inwestycji związanych z ho-

dowlą zwierząt, zaliczanych do mogących zna-

cząco oddziaJywać na `rodowis—o, dla —tórych 

wymagane jest ustalenie obowiąz—u s”orządzenia 

raportu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `ro-

dowisko; 

6) zakazuje się lokalizacji obie—tów tymczaso-

wych; 

7) dopuszcza się lo—alizac–ę budyn—ów gospo-

darczych, garawy i usJugowych o max. wyso—o`ci 
nie ”rze—racza–ące– 5,5 m; ograniczonych do 1 kon-

dygnacji nadziemnej, o wystroju architektonicznym 

nawiązu–ącym do budynku gJównego; 
8) dopuszcza się wiaty na samochody osobo-

we o max. wyso—o`ci nie wywsze– niw 3,5 m; 

9) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL towarzyszących; obie—tów i urządzeL infra-

struktury technicznej oraz zieleL urządzoną na 

niezabudowanej czę`ci terenu. 

 

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 9.MW,U i 28.MW,U o podstawowym 

przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej z dopuszczeniem usJug wbudowanych 

ustala się nastę”u–ące zasady, parametry i ws—auni-

ki —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w nawiązaniu do istnie–ące– zabudowy; 
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2) nakazuje się powierzchnię biologicznie 

czynną min. 40%; a ”owierzchnię zabudowaną 

dziaJ—i ｦ max. 55%; 

3) na terenie 9.MW,U dla istnie–ące– zabudowy 

dawnej sz—oJy obowiązu–e zakres ochrony kon-

serwatorskiej ustalony w § 8 ust. 4; 

4) dopuszcza się w fun—c–ę zbiorowego za-

mieszkania oraz ”rze—sztaJcenie parteru na cele 

usJugowe; 
5) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych 

na terenie dziaJ—i od”owiada–ące– ilo`ci miesz—aL  

w ilo`ci min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie; 

6) dopuszcza się lo—alizac–ę budyn—ów gospo-

darczych i garawy o max. wyso—o`ci nie przekra-

cza–ące– 5,0 m; ograniczonych do 1 kondygnacji 

nadziemnej, o wystroju architektonicznym nawią-
zu–ącym do budynku gJównego; 

7) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL towarzyszących; obie—tów i urządzeL infra-

struktury technicznej oraz zieleL urządzoną na 

niezabudowanej czę`ci terenu. 

8) nakazuje się ograniczenie uciąwliwego od-

dziaJywania usJug do granic terenu o—re`lonego 

tytuJem prawnym do uwyt—owania; 
9) zakazuje się lokalizacji usJug rzemiosJa pro-

dukcyjnego i usJugowego zaliczanych do mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, dla 

—tórych ustalenie obowiąz—u s”orządzenia raportu 

o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowis—o 

mowe być wymagane 

 

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 33.MN,U o podstawowym przezna-

czeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej i usJug ustala się nastę”u–ące zasady, parame-

try i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy i zago-

spodarowania terenu: 

1) dla istnie–ące– zabudowy zabytkowego dworu 

wpisanego do rejestru zabyt—ów (wg § 8 ust. 1, 

pkt 1) obowiązu–e zakres ochrony konserwatorskiej 

ustalony w § 8 ust. 3,5,7; 

2) dla istnie–ące– kaplicy dworskiej obowiązu–e 

zakres ochrony konserwatorskiej ustalony w § 8 

ust. 4; 

3) nakazuje się ”owierzchnię zabudowy nie 

”rze—racza–ącą 40% powierzchni dziaJ—i; a po-

wierzchnię biologicznie czynną nie mnie–szą niw 
50% powierzchni dziaJ—i; 

4) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL towarzyszących; obie—tów i urządzeL infra-

struktury technicznej oraz zieleL urządzoną na 

niezabudowanej czę`ci terenu. 

 

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 10.UO o podstawowym przeznaczeniu 

dla usJug o`wiaty ustala się nastę”u–ące zasady, 

parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

w linii ”rzedJuwenia elewacji frontowej budynku 

sz—oJy; 
2) nakazuje się ”owierzchnię zabudowy nie 

”rze—racza–ącą 65% powierzchni dziaJ—i; a po-

wierzchnię biologicznie czynną nie mnie–szą niw 
30% powierzchni dziaJ—i; 

3) dla istnie–ące– zabytkowej zabudowy szkol-

nej obowiązu–e zakres ochrony konserwatorskiej 

ustalony w § 8 ust. 4; 

4) nakazuje się realizac–ę powierzchniowych 

urządzeL sportowych (boiska, biewnie, in.) z ma-

teriaJów i w s”osób za”ewnia–ący bezpieczeL-
stwo ich uwyt—owni—ów; 

5) dopuszcza się fun—c–ę miesz—aniową w formie 

miesz—aL sJuwbowych; 
6) dopuszcza się ”oziomą rozbudowę sz—oJy  

w nawiązaniu architektonicznym do istnie–ące– szko-

Jy; 
7) dopuszcza się lo—alizac–ę budyn—ów gospo-

darczych i garawy o max. wyso—o`ci nie przekra-

cza–ące– 5,0 m; ograniczonych do 1 kondygnacji 

nadziemnej, o wystroju architektonicznym nawią-
zu–ącym do budynku gJównego; 

8) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL towarzyszących; obie—tów i urządzeL infra-

struktury technicznej oraz zieleL urządzoną na 

niezabudowanej czę`ci terenu. 

 

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 38.US-1 o podstawowym przeznacze-

niu dla usJug sportu i rekreacji ustala się nastę”u-

–ące zasady, parametry i ws—auni—i —sztaJtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie 

czynną min. 85% powierzchni dziaJ—i; a po-

wierzchnię zabudowy nie wię—szą niw 500 m2; 

2) nakazuje się obiekty kubaturowe na istnie-

–ącym boisku sportowym zrealizować w formie 

niskiej, pawilonowej zabudowy 1 kondygnacyjnej 

wg nastę”u–ących ustaleL: 
a) wyso—o`ć obiektu do poziomu okapu 4 m 

(dachu ”Jas—iego) lub 8 m do kalenicy dachu dwu-

spadowego przy nachyleniu ”oJaci 30°÷45°; 
b) dach jedno lub dwuspadowy, kryty dachów—ą 

lub materiaJami dachów—o”odobnymi w kolorach 

czerwonym, brązowym, szarym lub czarnym; 

c) elewacje `cian tynkowane, kamienne ele-

menty w kolorze naturalnym; 

3) dopuszcza się realizac–ę dodatkowych urzą-
dzeL (np. szatnie, trybuny) związanych z fun—c–ą 

terenu; 

4) dopuszcza się zieleL urządzoną typu parko-

wego, w tym zieleL wyso—ą; 
5) dopuszcza się obiekty i urządzenia towarzy-

szące oraz obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej. 
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10. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem US-2 o podstawowym przeznacze-

niu dla usJug rekreacji ustala się nastę”u–ące za-

sady, parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) utrzymuje się plac zabaw dla dzieci; 

2) zakazuje się lokalizacji obie—tów kubaturo-

wych na terenie placu zabaw; 

3) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie 

czynną min. 85% powierzchni dziaJ—i; 
4) dopuszcza się zieleL urządzoną typu parko-

wego; 

5) dopuszcza się obiekty i urządzenia infra-

struktury technicznej. 

 

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 8.UI o podstawowym przeznaczeniu 

dla usJug innych (związanych z ochroną przeciw-

”owarową) ustala się nastę”u–ące zasady, para-

metry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy i za-

gospodarowania terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie istnieją-
cej zabudowy; 

2) nakazuje się ”owierzchnię zabudowaną 

dziaJ—i ｦ max. 80%; 

3) nie ustala się powierzchni biologicznie 

czynnej; 

4) nakazuje się max. wyso—o`ć zabudowy nie 

”rze—racza–ącą 5,0 m, ograniczoną do 1 kondy-

gnacji nadziemnej 

5) dopuszcza się ”rzebudowę istnie–ące– remi-

zy OSP; 

6) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL towarzyszących - obie—tów i urządzeL infra-

struktury technicznej oraz zieleL urządzoną na 

niezabudowanej czę`ci terenu. 

 

12. Dla terenów 5.RU1, 12.RU1, 34.RU1, 

53.RU1, 54.RU1 o podstawowym przeznaczeniu 

dla zabudowy obsJugi produkcji rolnej w gospo-

darstwach rolnych hodowlanych ustala się nastę-
”u–ące zasady, parametry i ws—auni—i —sztaJtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy o—re`lone na rysunku planu; 

2) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie 

czynną min. 35% powierzchni dziaJ—i; a po-

wierzchnię zabudowaną dziaJ—i ｦ max. 50%; 

3) nakazuje się max. wyso—o`ć zabudowy nie 

”rze—racza–ącą 7,0 m do okapu dachu i 11,0 m 

do kalenicy; pokrycie dachu w kolorze czerwo-

nym, brązowym, szarym lub czarnym; 

4) zakazuje się lokalizacji inwestycji związanych 

z hodowlą zwierząt zaliczanych do mogących zna-

cząco oddziaJywać na `rodowis—o, dla —tórych wy-

magane jest ustalenie obowiąz—u s”orządzenia ra-

portu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowi-

sko; 

5) dopuszcza się mowliwo`ć lokalizacji obiek-

tów punktowych wywszych od zabudowy nie 

”rze—racza–ących 30 m (urządzenia technologicz-

ne, maszty anten komunikacyjnych, itp.); 

6) dopuszcza się wiaty na s”rzęt rolniczy o max. 

wyso—o`ci nie wywsze– niw 7,0 m; 

7) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL towarzyszących; obie—tów i urządzeL infra-

struktury technicznej oraz zieleL o charakterze 

izolacyjnym; 

8) dopuszcza się lo—alizac–ę nowych obie—tów 

obsJugi produkcji w gospodarstwach hodowla-

nych w odlegJo`ci min. 5,0 m od granicy dziaJ—i 
sąsiednie–, nie mniej jednak niw 15,0 m od istnie-

–ących budyn—ów mieszkalnych; 

9) na terenach oznaczonych symbolem 

5.RU1,12.RU1, 34.RU1 nakazuje się w”rowadzić 

wzdJuw granic z terenami sąsiednie– zabudowy 

mieszkalnej jednorodzinnej pasy zieleni `rednio  

i wysokopiennej w min. 50% zimozielonej, o szero-

—o`ci min. 10,0 m. 

 

13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4.P,UR,RU1 o podstawowym przezna-

czeniu dla produkcji, s—Jadów, rzemiosJa ustala 

się nastę”u–ące zasady, parametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy o—re`lone na rysunku planu; 

2) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie czynną 

min. 10% powierzchni dziaJ—i, a ”owierzchnię za-

budowaną dziaJ—i ｦ max. 70%; 

3) nakazuje się max. wyso—o`ć zabudowy nie 

”rze—racza–ącą 8,0 m do kalenicy; zasadnicze 

dachy budyn—ów ”Jas—ie o nachyleniu do 10°,  
o pokryciu w kolorze czerwonym, brązowym, 
szarym lub czarnym; 

4) nakazuje się liczbę kondygnacji nadziem-

nych max. 2; 

5) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych 

na terenie dziaJ—i dla ”racowni—ów wg ws—auni—a 

min. 0,3 miejsca postojowego na 1 zatrudnionego; 

6) zakazuje się lokalizacji na otwartej prze-

strzeni s—Jadów na materiaJy sypkie, w s”osób 

”owodu–ący wtórne pylenie, zanieczyszczenie 

gleby i wód gruntowych; 

7) dopuszcza się mowliwo`ć lokalizacji obiek-

tów punktowych wywszych od zabudowy nie 

”rze—racza–ących 30 m (urządzenia technologicz-

ne, maszty anten komunikacyjnych, itp.); 

8) dopuszcza się wiaty na samochody osobo-

we o max. wyso—o`ci nie wywsze– niw 3,5 m; 

9) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urządzeL 

towarzyszących, obie—tów i urządzeL infrastruktury 

technicznej oraz zieleL urządzoną i izolacy–ną; 
10) dopuszcza się ”odziaJy nieruchomo`ci, pod 

warunkiem zapewnienia dla wydzielonych dziaJe— 

obsJugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi  
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z drogi publicznej lub drogi wewnętrzne– o szeroko-

`ci w liniach rozgranicza–ących min. 8,0 m i szero-

—o`ci jezdni min. 5,0 m, s”eJnia–ącymi wymogi dróg 

”owarowych; 
11) ustala się minimalne wiel—o`ci wydzielonych 

dziaJe— na 0,5 ha, minimalne szero—o`ci frontów 

wydzielanych dziaJe— na nie mniej niw 40,0 m; 

12) dla zabudowy obsJugi produkcji rolnej  

w gospodarstwach rolnych hodowlanych obowią-
zu–ą ustalenia wg § 6 ust. 12. 

 

14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 35.RU1, P,S o podstawowym przezna-

czeniu dla zabudowy obsJugi produkcji rolnej w go-

spodarstwach rolnych hodowlanych oraz przezna-

czeniu dopuszczalnym produkcji, s—Jadów ustala się 
nastę”u–ące zasady, parametry i ws—auni—i —sztaJto-

wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy o—re`lone na rysunku planu; 

2) przy realizacji funkcji związanych z hodowlą 

zwierząt obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 6  

ust. 12 pkt 4 i 8; 

3) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie czynną 

min. 40% powierzchni dziaJ—i; a ”owierzchnię za-

budowaną dziaJe— ｦ max. 40%; 

4) nakazuje się max. wyso—o`ć zabudowy nie 

”rze—racza–ącą 8,0 m do kalenicy; zasadnicze 

dachy budyn—ów ”Jas—ie o nachyleniu do 10o  

o pokryciu w kolorze czerwonym, brązowym, 
szarym lub czarnym; 

5) nakazuje się liczbę kondygnacji nadziem-

nych max. 2; 

6) nakazuje się zapewnienie miejsc postojo-

wych dla ”racowni—ów wg ws—auni—a min. 0,3 

miejsca postojowego na 1 zatrudnionego; 

7) zakazuje się lokalizacji na otwartej prze-

strzeni s—Jadów na materiaJy sypkie, w s”osób 

”owodu–ący wtórne pylenie, zanieczyszczenie 

gleby i wód gruntowych; 

8) dopuszcza się mowliwo`ć lokalizacji obiek-

tów punktowych wywszych od zabudowy nie 

”rze—racza–ących 30 m (urządzenia technologicz-

ne, maszty anten komunikacyjnych, itp.); 

9) dopuszcza się wiaty o max. wyso—o`ci nie 

wywsze– niw 7,0 m; 

10) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL towarzyszących; obie—tów i urządzeL infra-

struktury technicznej oraz zieleL urządzoną i izo-

lacy–ną; 
11) dopuszcza się ”odziaJy nieruchomo`ci, pod 

warunkiem zapewnienia dla wydzielonych dziaJe— 

obsJugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi  
z drogi publicznej lub drogi wewnętrzne– o szeroko-

`ci w liniach rozgranicza–ących min. 8,0 m i szero-

—o`ci jezdni min. 5,0 m, s”eJnia–ącymi wymogi dróg 

”owarowych; 

12) ustala się minimalne wiel—o`ci wydzielo-

nych dziaJe— na 0,5 ha, minimalne szero—o`ci 
frontów wydzielanych dziaJe— na nie mniej niw 
40,0 m. 

 

15. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem ZS o podstawowym przeznaczeniu 

dla zieleni `ród”olne– i przywodnej ustala się na-

stę”u–ące zasady zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji obie—tów kubaturo-

wych; 

2) zakazuje się zmiany sposobu uwyt—owania; 
3) dopuszcza się realizac–ę urządzeL przeciw-

powodziowych. 

 

16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 30ZP o podstawowym przeznaczeniu 

pod zieleL ”ar—ową i dla terenu 32.ZP,US,U o pod-

stawowym przeznaczeniu dla zieleni parkowej  

z usJugami (park wiejski) ustala się nastę”u–ące 

zasady zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się utrzymanie istnie–ące– zieleni 

parkowej; 

2) nakazuje się wprowadzanie zieleni wysokiej, 

`rednio i niskopiennej z nasadzeniami w min. 30% 

gatun—ów zimozielonych; 

3) dopuszcza się na terenie 32.ZP,US,U lokaliza-

c–ę obie—tów tymczasowych związanych z organi-

zac–ą imprez i festynów; 
4) dopuszcza się realizac–ę urządzeL rekreacyj-

nych oraz obie—tów i urządzeL maJe– architektury 

związanych z fun—c–ą terenu oraz obie—tów i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej. 

 

17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 23E o podstawowym przeznaczeniu 

dla infrastruktury technicznej elektroenergetyki 

(stacja transformatorowa) ustala się nastę”u–ące 

zasady, parametry i ws—auni—i zagospodarowania 

terenu: 

1) utrzymuje się istnie–ącą stac–ę transformato-

rową z dopuszczeniem jej rozbudowy; 

2) nakazuje się wyso—o`ć nie ”rze—racza–ącą 6 m; 

3) dopuszcza się dach stromy o nachyleniu po-

Jaci w granicach 300÷450; dopuszcza się na ist-

nie–ące– zabudowie utrzymanie istnie–ącego ksztaJ-
tu dachu; 

4) nakazuje się ”owierzchnię terenu nie wyko-

rzystaną pod obiekty i urządzenia elektroenerge-

tyczne zagos”odarować zielenią nis—ąŁ 
 

18. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem ZI o podstawowym przeznaczeniu 

dla zieleni izolacyjnej ustala się nastę”u–ące zasa-

dy zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się wy—sztaJcenie zieleni izolacyjnej 

w formie zieleni wysokiej oraz `rednio i niskopiennej 

z nasadzeniami w min. 50% gatun—ów zimozielo-

nych, 
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2) zakazuje się wykorzystania terenu na cele re-

kreacyjne oraz lokalizacji obie—tów tymczasowych; 

3) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urządzeL 

towarzyszących oraz obie—tów i urządzeL infra-

struktury technicznej. 

 

19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem ZL o podstawowym przeznaczeniu dla 

lasów i zadrzewieL ustala się nastę”u–ące zasady 

zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się gos”odar—ę le`ną ”rowadzić  

w oparciu o przepisy odrębne; 
2) zakazuje się prowadzenie przez tereny le`ne 

nowych sieci infrastruktury technicznej za wy–ąt-

kiem lokalizacji elementów i obie—tów proekolo-

gicznych u—Jadów kanalizacji deszczowej np. ro-

wów melioracyjnych oraz urządzeL przeciwpo-

wodziowych (waJy, in.); 

3) dopuszcza się ”rzebudowę istnie–ących sieci 

i urządzeL infrastruktury technicznej; 

4) dopuszcza się wydzielenie szla—ów tury-

stycznych, ciągów pieszych i rowerowych, in.. 

 

20. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem WS o podstawowym przeznaczeniu 

dla wód otwartych ustala się nastę”u–ące zasady 

zagospodarowania terenu: 

1) pozostawia się w dotychczasowym uwyt-

kowaniu wody otwarte z mowliwo`cią ich regula-

cji i umocnienia brzegów; 
2) dopuszcza się wprowadzenie urządzeL re-

gulacyjno-przeciwpowodziowych; 

3) tereny wód otwartych stanowiące podsta-

wowy element ekosystemu wodnego ”odlega–ą 

szczególne– ochronie w zakresie wprowadzenia 

zanieczyszczeL do wód i antropopresji oddziaJy-

wu–ące– na ww. ekosystem. 

 

21. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem RU2 o podstawowym przeznacze-

niu dla zabudowy obsJugi produkcji rolnej w go-

spodarstwach hodowlanych związanych z pro-

du—c–ą ryb ustala się nastę”u–ące zasady, parame-

try i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy i zago-

spodarowania terenu: 

1) zakazuje się odprowadzania `cie—ów i za-

nieczyszczenia wód stawu hodowlanego; 

2) zakazuje się lokalizacji obie—tów tymczaso-

wych; 

3) dopuszcza się wykorzystanie terenu na cele 

rekreacyjne agroturystyki; 

4) dopuszcza się dodatkowe nasadzenia zieleni 

wysokiej i niskiej na brzegach stawu i urządzenia 

regulacyjno-przeciwpowodziowe; 

5) dopuszcza się budynki i obiekty budowlane 

o max. wyso—o`ci nie”rze—racza–ące– 3,5 m mie-

rząc do o—a”ów dachu i 7 m do kalenicy z da-

chami symetrycznymi o nachyleniu ”oJaci 30-40º; 

6) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL towarzyszących oraz obie—tów i urządzeL 

infrastruktury technicznej; 

 

22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem WPi; WPp; WPr o podstawowym prze-

znaczeniu dla obie—tów zabezpieczenia przeciwpo-

wodziowego (waJów istnie–ących WPi; projektowa-

nych WPp, likwidowanych WPr) ustala się nastę”u-

–ące zasady zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się utrzymanie istnie–ących waJów 

przeciwpowodziowych i ich uwyt—owanie wg prze-

”isów szczególnych; 
2) nakazuje się ”rzebudowę istnie–ących waJów 

przeciwpowodziowych oraz realizac–ę nowych wa-

Jów wg rysunku planu; 

3) zakazuje się likwidacji waJów przeciwpowo-

dziowych za wy–ąt—iem waJów oznaczonych sym-

bolem WPr; 

4) dopuszcza się obiekty i urządzenia hydro-

techniczne przeciwpowodziowe związane z reali-

zac–ą polderu ｭBą—ówｬŁ 
 

23. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem R o podstawowym prze-znaczeniu 

rolniczym ustala się nastę”u–ące zasady zagospo-

darowania terenu: 

1) nakazuje się utrzymanie istnie–ącego zago-

spodarowania polno-Ją—owego (uwyt—i rolne); 

2) nakazuje się utrzymanie istnie–ących dróg 

transportu rolnego; istnie–ących cie—ów wodnych; 

utrzymanie istnie–ących terenów zieleni w formie 

remiz `ród”olnych, ”asów wiatrochronnych i zie-

leni ”orasta–ące– brzegi cie—ów wodnych; 

3) dopuszcza się re—ultywac–ę nieuwyt—ów w kie-

runku rolnym lub le`nym; 
4) dopuszcza się ”rzebudowę istnie–ących dróg 

transportu rolnego oraz budowę nowych dróg; 
5) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych 

”asów wiatrochronnych; 

6) dopuszcza się prowadzenie sieci i lo—alizac–ę 

punktowych obie—tów infrastruktury technicznej  

w tym masztów antenowych telefonii —omór—owe– nie 

zmienia–ących zasadniczego przeznaczenia terenu; 

7) zakazuje się lokalizacji budowli i urządzeL 

elektrowni wiatrowych; 

8) dopuszcza się zabudowę rolniczą wg zasad 

realizacyjnych o—re`lonych w § 6 ust. 12 pkt 3, 4, 

5, 6, 7; 

9) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy 

od dróg ”rzy–ąć wg ”rze”isów szczegóJowych; 
10) dopuszcza się lo—alizac–ę nowych obie—tów 

produkcji w gospodastwach hodowlanych w odle-

gJo`ci min. 5,0 m od granicy dziaJ—i sąsiednie–, nie 

mniej jednak niw 30 m od istnie–ących budyn—ów 

mieszkalnych; 

11) zakazuje się realizacji 

12) zabudowy na terenach zagrowonych powo-

dzią i obszarach projektowanego polderu Bą—ów; 
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RozdziaJ 2 

Ustalenia dot. zasad ochrony `rodowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego 

 

§ 7. Ustala się nastę”u–ące zasady: 

1. Ograniczenie uciąwliwego oddziaJywania pro-

dukcji, s—Jadów, usJug i dziaJalno`ci rolniczej do 

granic terenu o—re`lonego tytuJem prawnym do 

uwyt—owania; 
2. Zakazuje się lokalizacji inwestycji związanych 

z hodowlą zwierząt zaliczanych do mogących zna-

cząco oddziaJywać na `rodowis—o, dla —tórych wy-

magane jest ustalenie obowiąz—u s”orządzenia ra-

portu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowi-

sko; 

3. Nakazuje się ogrzewanie budyn—ów w opar-

ciu o niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia 

grzewcze; 

4. Nakazuje się odprowadzenie `cie—ów byto-

wych i komunalnych do wiejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej (do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 

do szczelnych zbiorni—ów wybieralnych, z —tórych 

`cie—i nalewy wywozić do oczyszczalni w Krap-

kowicach), a wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej, przy czym z dróg i utwardzonych 

”ar—ingów po ich uprzednim podczyszczeniu; 

5. Nakazuje się prowadzenie gospodarki `cie-

kami ”rzemysJowymi zgodnie z obowiązu–ącymi 
przepisami, minimalizu–ąc ich ilo`ć i za”ewnia–ąc 

zachowanie norm –a—o`ci wód; 
6. Nakazuje się prowadzenie gospodarki odpa-

dami zgodnie z przepisami szczególnymi za—Jada-

–ąc ich minimalizac–ę i odzysk; 

7. Nakazuje się dopuszczalne poziomy haJasu 

zewnętrznego ”rzy–ąć zgodnie z obowiązu–ącymi 

przepisami szczególnymi, na terenach MN jak dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na tere-

nach RM jak dla zabudowy zagrodowej, na tere-

nach MM,U i MN,UR jak dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z usJugami rzemie`lniczymi, 
na terenie MW jak dla zabudowy wielorodzinnej, 

na terenie UO jak dla obie—tów z wielogodzinnym 

pobytem dzieci i mJodziewy; 
8. W zagospodarowaniu terenu RU1 od strony 

zabudowy mieszkaniowej w”rowadzić zieleL izo-

lacy–ną; 
9. Na terenach nie przewidzianych pod zabu-

dowę zachować zieleL, szczególnie wyso—ą; 
10. Nakazuje się ob–ęcie ochroną ”rawną  

w ramach systemu ochrony przyrody Natura 

2000 (proj.) ostoi siedliskowej SOO vywocic—ie 

Ięgi z chronionym siedliskiem ｦ Jęgiem wierzbo-

wo-topolowym i nadrzecznymi Jozowis—ami; 
11. Dopuszcza się utworzenie chronionego kra-

jobrazu ｭŚolina Swornicyｬ i uwyt—ów ekologicznych 

ｭvuwelaｬ, ｭS—ar”a 1ｬ, ｭS—ar”a 2 ｦ Policzeｬ, ｭS—ar-

pa 3 ｦ vuwela Wie`ｬ w granicach o—re`lonych na 

rysunku planu; 

12. Ochroną ”rawną na mocy ”rze”isów 

szczególnych obejmuje się wystę”owanie stano-

wiska jednego gatunku chronionego ro`lin - `nie-

wycz—i ”rzebi`nieg Galanthus nivalis oraz siedlisk 

przyrodniczych - Jęgu wierzbowo-topolowego  

w międzywalu Odry oraz zbiorowisko starorzeczy 

”oJowone na ”óJnoc od ”rzysŁBą—ów; 
13. W przypadku dokonania odkrycia kopal-

nych szcząt—ów ro`lin lub zwierząt ”owiadomić 

niezwJocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

_rodowis—a w Opolu, a –eweli nie jest to mowliwe 

Burmistrza Krapkowic. 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków 

 

§ 8.1. Ochronie i opiece nad zabytkami ob–ęte 

są obiekty wpisane do rejestru zabyt—ów: 
1) dwór z 3 ćwŁ XIX (wpisany do rej. Nr 2195/89); 

2. Poniwsze obiekty ustala się zabytkami: 

1) d. sz—oJa (ul. Szkolna, Krapkowicka); 

2) sz—oJa podstawowa (ul. Szkolna); 

3) stara —uunia (przy budynku ul. Krapkowicka 85); 

4) kaplica-dzwonnica (przy budynku ul. Krap-

kowicka 10); 

5) kapliczka ul. Krapkowicka 87; 

6) kaplica w zespole dworsko-parkowym (przy 

drodze dojazdowej nr ewid. 719) 

7) budynek poczty ul. Krapkowicka 21; 

8) dawny zajazd, ul. Krapkowicka 6; 

9) dom, obora, ul. Krapkowicka 4. 

3. Dla zabytku o—re`lonego w ust. 1 pkt 1 za-

kres ochrony konserwatorskiej wymaga zachowania 

lub restauracji historycznie u—sztaJtowane–: 
- bryJy obiektu, w tym dachu, co do ich ksztaJ-

tu i materiaJu; 
- ”odziaJów architektonicznych elewacji i wy-

stroju detalem architektonicznym; 

- stolarki okiennej i drzwiowej z drewnem jako 

podstawowym materiaJem oraz historycznym u—Ja-

dem ”odziaJowym s—rzydeJ okiennych i drzwio-

wych; 

- obie—tów i elementów zagospodarowania oto-

czenia zabytku w tym historycznych ogrodzeL, 
u—Jadów zieleni, komunikacyjnych nawierzchni 

utwardzonych, obie—tów i urządzeL maJe– architek-

tury oraz elementów infrastruktury technicznej 

(lampy o`wietlenia, itp.); 

4. Dla zabyt—ów o—re`lonych w ust. 2, zakres 

ochrony konserwatorskiej wymaga zachowania: 

- bryJy obiektu oraz formy dachu; 

- kompozycji, materiaJu i detalu elewacji; 

- oryginalnej stolarki okiennej w obiektach 

mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagro-

dowej. 

5. Dla obiektu wyszczególnionego w ust. 1 

obowiązu–ą nakazy i ustalenia dotyczące badaL, 
prac i robót oraz innych dziaJaL przy zabytkach 
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o—re`lone w przepisach o ochronie zabyt—ów, dla 

”ozostaJych obie—tów ustala się obowiąze— doko-

nania uzgodnienia rozwiązaL projektowych za-

wartych w projekcie budowlanym w trybie okre-

`lonym przepisami prawa budowlanego. 

6. Ochronie ”odlega–ą stanowiska archeolo-

giczne o—re`lone na rysunku planu (wg numeracji 

zawartych w kartach ewidencji stanowisk arche-

ologicznych OWKZ). 

7. Odkrycie ”rzedmiotów przypuszczalnie za-

bytkowych w trakcie prowadzenia robót budow-

lanych i ziemnych wymaga: 

1) wstrzymania robót mogących usz—odzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia; 

3) niezwJocznego powiadomienia Opolskiego 

Wo–ewódz—iego Konserwatora źabyt—ów lub Bur-

mistrza Krapkowic. 

 

RozdziaJ 4 

Ustalenia dot. wymagaL wynikających z po-

trzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

 

§ 9. Ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1. Na obszarze zabudowanym, w przestrzeni 

publicznej dróg publicznych na terenach oznaczo-

nych symbolami KDz; KDl; KDd i na terenach 

”ar—ingów dopuszcza się umieszczanie tablic 

informacyjnych i reklam (na no`ni—ach o wysoko-

`ci nie ”rze—racza–ące– 6,0 m) oraz dodatkowych 

nasadzeL zieleni; 

2. Zakazuje się w pasie drogowym drogi ozna-

czonej symbolem KDg (drogi krajowej nr 45) 

umieszczania tablic informacyjnych i reklam; 

3. Zakazuje się nadwieszania elementów infor-

macyjnych i no`ni—ów reklamowych nad ulicami  

z wy–ąt—iem czasowych dekoracji `wiątecznych; 
4. Nakazuje się dostosowanie no`ni—ów rekla-

mowych umieszczanych na budynkach do wielko-

`ci, kolorystyki i wystroju elewacji oraz nie”rzesJa-

nianie detalu architektonicznego budynku. 

 

RozdziaJ 5 

Ustalenia dot. granic i sposobów zagospodaro-

wania terenów lub obiektów podlegających ochro-

nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

(w tym terenów i obszarów narawonych na niebez-

pieczeLstwo powodzi) 

 

§ 10. Ustala się nastę”u–ące tereny i obiekty 

”odlega–ące ochronie i sposoby ich zagospodaro-

wania: 

1. GJówny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 

Nr 332 ”oJowony w caJo`ci w granicach planu 

Subniecka Kędzierzyn - GJubczyce oraz Subzbior-

nik 335 Krapkowice ｦ Strzelce Opolskie (w grani-

cach o—re`lonych na rysunku planu), stanowiące 

obszary wysokiej ochrony wód podziemnych oraz 

obszar ochrony wód powierzchniowych zlewni 

rzeki Odry w zakresie ustalonym w niniejszym 

planie i przepisach szczególnychŁ 
2. Czę`ć terenu ob–ęta lo—alną ”owodzią w lipcu 

1997 r. (w granicach o—re`lonych na rysunku pla-

nu) stanowiąca obszar narawony na niebezpieczeL-
stwo powodzi, na —tórym zasady uwyt—owania te-

renu narawonego na niebez”ieczeLstwo powodzi 

powinny być zgodne z przepisami szczególnymiŁ 
3. Na obszarze projektowanego polderu ｭBą-

—ówｬ wprowadza się zakaz zabudowy, a s”osób 

uwyt—owania powinien być zgodny z przepisami 

szczególnymiŁ 
 

RozdziaJ 6 

Ustalenia dot. zasad i warunków podziaJu nie-

ruchomo`ci 
 

§ 11. Ustala się nastę”u–ące zasady i warunki: 

1. PodziaJ terenu do—onać zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2. Dopuszcza się ”odziaJy nieruchomo`ci wg 

zasad o—re`lonych w ustaleniach szczegóJowych 

w § 6. 

 

RozdziaJ 7 

Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

 

§ 12. Ustala się nastę”u–ące zasady: 

1. Utrzymuje się podstawowy u—Jad dróg (ulic) 

publicznych oparty na: 

1) istnie–ące– drodze krajowej nr 45 w klasie 

ｭGPｬ oznaczonej symbolem KDg; 

2) istnie–ące– drodze powiatowej nr 27-813  

w klasie ｭźｬ oznaczonej symbolem KDz. (na tere-

nie zabudowanym ul. Krapkowicka); 

3) istnie–ące– drodze powiatowej nr 27-210  

w klasie ｭLｬ oznaczonej symbolem KDl (na tere-

nie zabudowanym ul. Szkolna); 

4) u—Jadzie istnie–ących i projektowanych dróg 

dojazdowych w klasie ｭŚｬ oznaczonych symbo-

lem KDd oraz dróg dojazdowych wewnętrznych 

oznaczonych symbolem KDW; 

2. Parametry dróg publicznych powinny być 

zgodne z przepisami szczególnymi (warunkami 

technicznymi dróg); 
3. Za zgodą źarządcy drogi, w liniach rozgra-

niczenia dróg publicznych oznaczonych symbola-

mi KDz, KDl, KDd dopuszcza się prowadzenie 

sieci i lo—alizac–ę urządzeL infrastruktury tech-

nicznej; dopuszcza się równiew prowadzenie sieci 

drogami wewnętrznymi dojazdowymi oznaczo-

nymi symbolem KDw; 

4. Zakazuje się w pasie drogowym drogi KDg 

(drogi krajowej 45) lokalizacji sieci i urządzeL 

infrastruktury technicznej; 
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5. Uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, gazową, elektroenerge-

tyczną, tele—omuni—acy–ną; 
6. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza się gromadzenie `cie—ów w szczelnych 

zbiornikach wybieralnych, z —tórych `cie—i nalewy 

wywozić do miejskiej oczyszczalni w Krapkowicach; 

7. Dopuszcza się budowę, ”rzebudowę, roz-

budowę oraz li—widac–ę istnie–ących sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej; 

8. Sieci infrastruktury technicznej realizować 

jako podziemne; 

9. Dopuszcza się budowę u—Jadu elektroener-

getycznego _N,NN; 
10. Dopuszcza się lo—alizac–ę stacji transfor-

matorowych WN/NN i innych obie—tów i urządzeL 

elektroenergetycznych przy zachowaniu wJa`ci-

wych warun—ów technicznych i wymogów prawa 

energetycznego; 

11. Dopuszcza się wykorzystanie linii sieci elek-

troenergetycznych i linii sieci telekomunikacyjnych 

dla potrzeb sieci telekomunikacyjnych i internetowej. 

 

RozdziaJ 8 

Ustalenia dot. sposobów i terminów tymczaso-

wego zagospodarowania, urządzenia i uwytkowania 

terenów 

 

§ 13. Ustala się nastę”u–ące warunki 

1. Do czasu realizacji ustaleL miejscowego 

planu, tereny przewidziane do nowego przezna-

czenia mogą być uwyt—owane w s”osób dotych-

czasowy; pod warunkiem ich udostę”nienia dla 

wykonania dróg publicznych i uzbrojenia w zakre-

sie wyni—a–ącym z ustaleL miejscowego planu; 

2. Wprowadza się zakaz realizacji obie—tów ku-

baturowych —olidu–ących z docelowym zagospoda-

rowaniem terenu; 

3. Zakazuje się budowy obie—tów tymczaso-

wych. 

 

DziaJ III 
Przepisy koLcowe 

 

§ 14. Ustala się staw—ę ”rocentową stano-

wiącą ”odstawę do o—re`lania o”Jaty, o —tóre– 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wyso—o`ci 
30% dla wszystkich terenów ob–ętych planem. 

 

§ 15. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Krapkowic. 

 

§ 16. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Opolskiego i wchodzi  

w wycie po u”Jywie 30 dni od ogJoszeniaŁ 
 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

mgr inw Andrzej Kulpa 

źaJączni— nr 2  
do uchwaJy nr XXXIł342ł2010 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

 z 16 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego wsi vuwela, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związ—u  
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  

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

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

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

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

Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124)  

i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy 30 czerwca 2005 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 

2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 

1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 

1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 

587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984;  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 

1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504,  

Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 

1277), Rada Miejska w Krapkowicach rozstrzy-

ga, co nastę”u–e: 
 

1Ł S”osób realizac–i za”isanych w mie–scowym 
planie zagospodarowania przestrzennego wsi vuwela 

zadaL z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

 

1.1. źadania wJasne gminy 

 

źadania wJasne gminy obe–mu–ą drogi publiczne 

”ro–e—towane oraz ”oszerzenia istnie–ących dróg 
wraz z infrastru—turą obe–mu–ącą wodociąg, —anali-
zac–ę deszczową, —analizac–ę sanitarną: 

 drogi dojazdowe projektowane o parametrach 

o—re`lonych w te—`cie ”lanu dla dróg ”ublicznych 
oznaczone symbolami KŚŚ o dJugo`ci 1,41 —m; 

 sieć wodociągowa o dJugo`ci 1,6 —m, 
 sieć —analizac–i sanitarne– o dJugo`ci 2,1 —m, 
 sieć —analizac–i deszczowe– o dJugo`ci 2,1 —m, 
 ”oszerzenia istnie–ących dróg KŚŚ o ”o-

wierzchnię o—Ł 0,83 ha. 

 

1.2. S”osób realizac–i 
 

Realizacja ww. zadaL wJasnych gminy odbywać 
się będzie ”o”rzez tryb zamówieL ”ublicznychŁ  



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa O”ols—iego Nr 91 ｦ 5518 ｦ Poz. 1064 

 

źdania te ”owinny być uwzględnione w wielo-

letnim planie inwestycyjnym i wprowadzone do 

wieloletniego planu finansowego (ok. 15 lat). 

źadania realizowane będą siJami wJasnymiŁ 
 

2. Zasady finansowania zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych. 

 

tródJem finansowania zadaL o—re l̀onych w ”—t 1.1. 

będą:  
- dochody wJasne 

- dotacje 

- —redyty, ”owycz—i ”referency–ne, 
- `rod—i ”omocowe UśŁ  
 

Przewidu–e się, we ”otenc–alny udziaJ innych in-

westorów w finansowaniu ww. zadaL mowe ”rze-

—roczyć 30% na—Jadu finansowegoŁ 
 

 

 

źaJączni— nr 3 

 do uchwaJy nr XXXIł342ł2010  
     Rady Miejskiej w Krapkowicach 

 z dnia 16 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projek-

tu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi vuwela 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 w związ—u  
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 

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

1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124), Rada Miej-

s—a w Kra”—owicach, biorąc ”od uwagę stanowis—o 
Burmistrza o odrzuceniu uwag do projektu planu 

wyJowonego do ”ublicznego wglądu rozstrzyga, co 
nastę”u–e:  

 

1Ł Odrzucić uwagę Pani śdyty Gawlica zawartą 
w ”i`mie z dnia 13 lutego 2009 r. dotyczącą ”rze-

znaczenia dziaJ—i nr ewidŁ 284 z terenów rolnych na 
teren zabudowy mieszkaniowej. 

 Odrzucenie uwagi wyni—a z fa—tu, we wniose— 
zostaJ zJowony ”o ustalonym terminie na s—Jadanie 
wnios—ów, a dziaJ—a zna–du–e się ”oza terenami 
przewidzianymi w studium do zainwestowania wsi. 

2Ł Odrzucić uwagę Pana Krystiana Morawietz 
zawartą w ”i`mie z dnia 9 lutego 2009 r. odnoszącą 
się do zmiany warun—ów zabudowy i zagos”odaro-

wania dziaJe— nr ewŁ 718ł15, 718ł14, 718/16 (teren 

35ŁRU1,P,S) w za—resie zmiany maxŁ wyso—o`ci 
zabudowy i zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

Odrzucenie uwagi wyni—a z fa—tu, iw utrzymu–e 
się ”rzy–ęte w mie–scowym ”lanie warun—i zabudo-

wy. 

3Ł Odrzucić uwagę Pani Krystyny Langer zawar-

tą w ”i`mie z dnia 18 lutego 2009 r. dotyczącą 
”rzeznaczenia dziaJ—i nr ewidŁ 265ł1 z terenów 
rolnych na teren zabudowy.  

Odrzucenie uwagi wyni—a z fa—tu, we wniose— 
zostaJ zJowony ”o ustalonym terminie na s—Jadanie 
wnios—ów, a dziaJ—a zna–du–e się ”oza terenami 
przewidzianymi w studium do zainwestowania wsi. 

4Ł Odrzucić uwagę Pana MirosJawa Mach za-

wartą w ”i`mie z dnia 18 lutego 2009 r. dotyczącą 
”rzeznaczenia dziaJ—i nr ewidŁ 265ł2 z terenów 
rolnych na teren zabudowy.  

Odrzucenie uwagi wyni—a z fa—tu, we wniose— 

zostaJ zJowony ”o ustalonym terminie na s—Jadanie 
wnios—ów, a dziaJ—a zna–du–e się ”oza terenami 
przewidzianymi w studium do zainwestowania wsi. 
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