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UCHWAIA NR LXXIV/794/10 

 RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 28 ”audziernika 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu 

 

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, 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, Nr 75 poz. 474, Nr 106 

poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871,  

Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), 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, Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

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

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

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

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

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 

420 , Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 

142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz  

w związku z UchwaJą Nr LXV/736/06 Rady Miasta 

Opola z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przy-

stą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opo-

lu, po stwierdzeniu zgodno`ci projektu planu z usta-

leniami Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego miasta Opola 

(UchwaJa Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola  

z dnia 26 sierpnia 2010 r.) Rada Miasta Opola 

uchwala, co nastę”uje:  
 

ŚziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia wprowadzające 

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu 

zwany dalej planem. 

 

2. Integralną czę`cią uchwaJy jest rysunek pla-

nu, stanowiący zaJącznik nr 1. 

 

3. ZaJącznikami do uchwaJy są: 
1) wykaz zabytków, stanowiący zaJącznik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące za-

Jącznik nr 3; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące zaJącznik nr 4. 

 

4. Ustalenia obejmujące obowiązkowy przedmiot 

planu ujęte są w postaci: 

1) ”rze”isów ogólnych zawierających: 
a) ustalenia w”rowadzające, okre`lające zakres 

spraw regulowanych uchwaJą i zawierające obja-

`nienia uwytych terminów i ”ojęć, 
b) ustalenia ws”ólne, odnoszące się do posta-

nowieL ws”ólnych dla wszystkich lub większo`ci 
terenów, wyznaczonych w obszarze objętym grani-

cami planu; 

2) ”rze”isów szczegóJowych, odnoszących się 

do ”oszczególnych terenów wyznaczonych w ob-

szarze objętym granicami planu. 

 

5. Ustalenia okre`lone w ust. 4 obowiązują Jącz-

nie. 

 

§ 2. Granice obszaru objętego planem, przed-

stawione na rysunku planu, stanowią: od ”óJnocy ｦ 

linia kolejowa z wyJączeniem terenów zamkniętych 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KK, od 

zachodu i ”oJudnia ｦ KanaJ Ulgi, od wschodu ｦ 

Odra. 

 

§ 3.1. Ilekroć jest mowa o: 

1) uchwale ｦ nalewy przez to rozumieć niniejszą 

uchwaJę Rady Miasta Opola; 

2) planie ｦ nalewy przez to rozumieć przepisy 

zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem 

planu; 

3) rysunku planu ｦ nalewy przez to rozumieć ry-

sunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący 

zaJącznik nr 1 do uchwaJy; 
4) przepisach odrębnych ｦ nalewy przez to rozu-

mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wyni-

kające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

5) terenie ｦ nalewy przez to rozumieć teren, wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczający-

mi, oznaczony symbolem, w obszarze którego 

obowiązują odpowiednie ustalenia; 
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6) przeznaczeniu terenu (podstawowym prze-

znaczeniu terenu) ｦ rozumie się przez to kategorie 

przeznaczenia terenu lub grupy tych kategorii, które 

dominują na danym terenie jednocze`nie w grani-

cach terenu i na ”oszczególnych dziaJkach; 
7) uzupeJniającym przeznaczeniu terenu ｦ nalewy 

przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które mowe 

uzu”eJniać lub wzbogacać przeznaczenie podsta-

wowe jednocze`nie w granicach terenu  

i na ”oszczególnych dziaJkach, w s”osób okre`lony 

w ustaleniach planu, nie ”rzekraczając 30% po-

wierzchni terenu i 30% powierzchni uwytkowej 
budynku funkcji podstawowej; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 

przez to rozumieć linię, ograniczającą czę`ć terenu, 

na którym dopuszcza się wznoszenie budynków 

oraz okre`lonych w ustaleniach planu nadziemnych 

czę`ci budowli; 

9) akcencie architektonicznym ｦ nalewy przez to 

rozumieć czę`ć obiektu budowlanego lub obiekt 

maJej architektury, który koncentruje uwagę obser-

watorów w najbliwszym jego otoczeniu; 

10) zakazie lokalizacji budynków mieszkalnych ｦ 

nalewy przez to rozumieć zakaz zwiększania liczby 

budynków mieszkalnych na terenie; 

11) zakazie lokalizacji budynków gospodarczych 

i garawowych ｦ nalewy przez to rozumieć zakaz 

zwiększania liczby budynków gospodarczych i ga-

rawowych na terenie oraz zakaz odbudowywania; 

12) zakazie lokalizacji budynków ｦ nalewy przez 

to rozumieć: 
a) zakaz zwiększania liczby budynków na tere-

nie, 

b) zakaz, o którym mowa w pkt 10 i 11; 

13) zakazie nadbudowy ｦ nalewy przez to rozu-

mieć, we nie obejmuje on lukarn z jednym oknem  

o powierzchni nie większej od powierzchni okna 

znajdującego się pod lukarną na niwszej kondygnacji 

oraz pod warunkiem: 

a) jednolitych lukarn i okien na caJym dachu, 

b) dopuszcza się równe lukarny jeweli wynikają  

z projektu przebudowy caJego dachu; 

14) zakazie rozbudowy ｦ nalewy przez to rozu-

mieć, we z wyjątkiem obiektów do likwidacji do-

puszcza się rozbudowę do 5% powierzchni zabu-

dowy, niezbędną do zapewnienia mowliwo`ci uwyt-

kowania obiektu; 

15) obiekcie kubaturowym ｦ nalewy przez to ro-

zumieć budynki, wiaty oraz obiekty budowlane 

nie”oJączone trwale z gruntem, wydzielone z prze-

strzeni za ”omocą ”rzegród budowlanych, posiada-

jących fundamenty i dach; 

16) poprawieniu estetyki elewacji ｦ nalewy przez 

to rozumieć uksztaJtowanie elewacji w”isujące się 

w otaczającą zabudowę oraz odznaczające się wy-

sokim poziomem estetycznym rozwiązaL architek-

tonicznych; 

17) przestrzeni publicznej do specjalnego opra-

cowania ｦ nalewy przez to rozumieć re”rezentacyjną 

”rzestrzeL o nieograniczonym dostę”ie, w”isującą 

się w otaczającą zabudowę oraz odznaczającą się 

wysokim poziomem estetycznym zagospodarowa-

nia z zastosowaniem szlachetnych materiaJów; 
18) urządzeniu wodnym ｦ nalewy przez to rozu-

mieć stopnie wodne, jazy, `luzy i podobne budowle 

hydrotechniczne związane z regulacją rzeki i ochro-

ną ”rzeciw”owodziową; 
19) przystani wodnej ｦ nalewy przez to rozumieć 

umocnienia brzegowe i budowle umowliwiające 

przybijanie do brzegów, takie jak pomosty, keje  

i podobne; 

20) obiekcie maJej gastronomii ｦ nalewy przez to 

rozumieć wolnostojące obiekty usJugowe z zakresu 

gastronomii o powierzchni zabudowy mniejszej niw 
30 m² i nie ”osiadające wydzielonej sali jadalnej; 

21) dachu zielonym ｦ nalewy przez to rozumieć 

miejsca na konstrukcjach obiektów budowlanych, 

które odtwarzając naturalne warunki gruntowe po-

zwalają na trwaJe tworzenie terenów biologicznie 

czynnych. 

 

2. Ilekroć jest mowa o przeznaczeniu terenu na: 

1) usJugi z zakresu obsJugi ludno`ci ｦ usJugi ga-

stronomii ｦ nalewy przez to rozumieć: restauracje, 

bary, kawiarnie, koktajl ｦ bary, winiarnie, puby, 

stoJówki, obiekty sJuwące dziaJalno`ci cateringowej, 

fast-food, obiekty maJej gastronomii itp.; 

2) usJugi sportu i rekreacji ｦ terenowe urządze-

nia sportowe ｦ nalewy przez to rozumieć niekryte 

urządzenia do uprawiania sportu, w tym stadiony, 

boiska, baseny letnie itp.; 

3) usJugi z zakresu obsJugi turystyki ｦ punkty in-

formacji turystycznej; 

4) usJugi z zakresu obsJugi ludno`ci ｦ punkty 

wynajmu i wy”owyczania ”rzedmiotów ruchomych 

np.: rowerów, lewaków, kajaków; 
5) zieleL urządzoną ｦ nalewy przez to rozumieć 

urządzone i utrzymywane zes”oJy drzew, krzewów 

oraz zieleni niskiej (trawniki, kwietniki) skompono-

wane kompleksowo pod względem estetycznym 

wraz z urządzeniami towarzyszącymi, takim jak 

place zabaw, `ciewki, obiekty maJej architektury; 

6) zieleL izolacyjną ｦ nalewy przez to rozumieć 

zagospodarowanie zielenią niską, `rednią i wysoką  

z wykorzystaniem gatunków zimozielonych, w spo-

sób ograniczający uciąwliwo`ć; 
7) zieleL ｦ nalewy przez to rozumieć zagospoda-

rowanie zielenią niską i wysoką; 
8) ciąg pieszy ｦ nalewy przez to rozumieć czę`ć 

drogi przeznaczonej do ruchu pieszych; 

9) ciąg pieszo-rowerowy ｦ nalewy przez to ro-

zumieć drogę dla pieszych i dla rowerów, na której 
w przypadku niewydzielenia `ciewki rowerowej pie-

szy korzysta z caJej szeroko`ci drogi i ma pierw-

szeLstwo przed rowerem; 
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10) ciąg pieszo-jezdny ｦ nalewy przez to rozu-

mieć ulicę w strefie zamieszkania, bez wyodrębnio-

nej jezdni i chodników, o nawierzchni rozbieralnej; 

11) sezonowe ogródki kawiarniane ｦ nalewy 

przez to rozumieć markizy i parasole (nie będące 

tymczasowymi obiektami budowlanymi) stanowiące 

”rzedJuwenie sal konsumpcyjnych lokali gastrono-

micznych. 

 

3. Niezdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć 

zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ｦ Prawo bu-

dowlane; 

3) przepisami wykonawczymi do wywej wymie-

nionych ustaw oraz ustawami związanymi z plano-

waniem przestrzennym i przepisami wykonawczymi 

do nich. 

 

§ 4.1. Na rysunku planu obowiązującymi ustale-

niami są: 
1) oznaczenia ogólne: 
a) granice obszaru objętego planem miejsco-

wym, 

b) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania, 

c) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania ｦ 

orientacyjne; 

2) oznaczenia przeznaczenia terenów; 
3) elementy kompozycji: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

b) akcenty architektoniczne, 

c) obiekty do likwidacji, 

d) elewacje do specjalnego opracowania, 

e) nawierzchnie do przebudowy, 

f) ogrodzenia do przebudowy, 

g) osie widokowe do zachowania, 

h) aleje parkowe, 

i) punkty widokowe, 

j) gJówne wej`ciałwyj`cia; 
4) oznaczenia dotyczące ochrony `rodowiska 

kulturowego i przyrodniczego: 

a) granice obiektu zabytkowego ujętego w reje-

strze zabytków, 
b) obiekty i obszary zabytkowe do zachowania, 

c) granica strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 

d) granica strefy ｭKｬ ochrony krajobrazu kultu-

rowego, 

e) pomniki przyrody, 

f) stanowiska chronionych gatunków ro`lin, 
g) waJy przeciwpowodziowe, 

h) szpalery drzew; 

5) symbole okre`lające ciągi piesze, pieszo-

rowerowe i pieszo-jezdne na obszarze jednostek 

terenowych oraz w liniach rozgraniczających ulic. 

 

2. Nie wymienione w ust. 1, ”ozostaJe elementy 

rysunku, mają charakter informacyjny. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia wspólne 

 

§ 5.1. O ile przepisy szczegóJowe nie stanowią 

inaczej ustala się: 
1) na obszarze opracowania wyznacza się: 
a) strefę A obejmującą tereny: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 

4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 2U, 1KDD, 1KDX, 2KDX, 

3KDX, 1E, 1KPR, 2KPR, 3KPR, 4KPR, 5KPR, 6KPR, 

7KPR, 8KPR, 1KP, 1KPP, 2KPP, 6WS, 7WS, 

b) strefę B obejmującą teren 1ZP/U, 

c) strefę C obejmującą tereny: 8ZP, 9ZP, 10ZP, 

8WS, 1ZI, 2ZI, 1U, 9KPR, 2KDD, 1KS, 2E, 1Z, 2Z; 

2) nakaz zachowania szczególnych warto`ci 
przyrodniczych i krajobrazowych obszaru w grani-

cach planu poprzez ochronę przed nadmiernym 

zainwestowaniem; 

3) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększenie  

i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
4) zakaz lokalizacji usJug obsJugi komunikacji; 

5) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych z wyjątkiem obiektów usJugowo - han-

dlowych oraz konstrukcji związanych z funkcją 

wystawienniczą towarzyszących odbywającym się 

imprezom masowym ｦ na czas ich trwania; 

6) zakaz lokalizacji wolnostojących garawy jed-

nostanowiskowych i ich zes”oJów, budynków go-

spodarczych i wiat; 

7) zakaz organizacji handlu obwounego z wyjąt-

kiem okazjonalnych kiermaszów związanych z cza-

sowymi imprezami ｦ na czas ich trwania; 

8) zakaz lokalizacji ogrodów dziaJkowych; 
9) na caJym obszarze dopuszcza się wykorzy-

stywanie ciągów pieszo-rowerowych (KPR), ciągów 

pieszych (KP) oraz alei parkowych do komunikacji 

samochodowej związanej z utrzymaniem i konser-

wacją parku poprzez sJuwby do tego u”owawnione; 
10) na caJym obszarze dopuszcza się lokalizację 

obiektów maJej architektury, s”eJniających warunki 

zgodne z § 5 ust. 2 pkt 9; 

11) dopuszcza się lokalizację tymczasowych es-

trad lub scen oraz trybun lub widowni dla urządze-

nia widowisk plenerowych ｦ na czas związany z ich 

przeprowadzeniem; 

12) zakaz lokalizacji ogrodzeL; 
13) dopuszcza się lokalizację ”ojemników lub 

koszy do segregacji od”adów; 
14) zakaz lokalizacji kontenerów do gromadzenia 

i segregacji od”adów za wyjątkiem ”rzy”adków 

związanych z organizacją tymczasowych imprez 

masowych, przeprowadzaniem remontów ｦ na czas 

ich trwania; 
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15) na wszystkich terenach przeznaczonych na 

ciągi pieszo-rowerowe (KPR) oraz piesze place pu-

bliczne (KPP) dopuszcza się lokalizację stojaków na 

rowery. 

 

2. O ile przepisy szczegóJowe nie stanowią ina-

czej ustala się ws”ólne zasady ochrony i ksztaJto-

wania Jadu przestrzennego oraz ksztaJtowania za-

budowy: 

1) wymaga się zachowania historycznego prze-

biegu alei parkowych oraz ukJadu kompozycyjnego 

w zabytkowej czę`ci parku; 

2) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturo-

wych, poza elementami maJej architektury i akcen-

tami architektonicznymi dostosowanymi formą do 

otoczenia parku; 

3) w zakresie ochrony osi widokowych, punk-

tów widokowych oraz ekspozycji akcentów archi-

tektonicznych obowiązuje: 
a) zakaz ”rzesJaniania zielenią wysoką, 
b) zakaz ”rzesJaniania urządzeniami reklamowy-

mi; 

4) w zakresie iluminacji obowiązuje: 
a) iluminacja staJa obejmująca strefę wej`ciową 

do Parku Miejskiego, gJówną strefę wej`ciową do 

Ogrodu Zoologicznego, most na Wys”ę Bolko, za-

bytkowe obiekty przyrodnicze, 

b) jednolita forma o`wietlenia alei spacerowych 

w formie latarL, 
c) ”od`wietlenie tablic informacyjnych, 

d) wykonanie o`wietlenia wedJug komplekso-

wych ”rojektów dla ”oszczególnych stref, wyzna-

czonych zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1; 

5) w zakresie reklamy oraz tablic informacyjnych 

obowiązuje: 
a) zakaz umieszczania na budynkach i w formie 

wolnostojących konstrukcji tablic reklamowych na 

obszarze w granicach planu, 

b) dopuszcza się umieszczanie urządzeL rekla-

mowych w postaci szyldów związanych z dziaJal-

no`cią ”rowadzoną w obrębie dziaJki, po s”eJnieniu 

nastę”ujących wymagaL: 
- usytuowanie w rejonie wej`cia, 
- dostosowanie wielko`ci, kolorystyki, stylu, kro-

ju liternictwa do otoczenia zabytkowego parku, 

- zachowanie i nie”rzesJanianie akcentów archi-

tektonicznych oraz osi widokowych wskazanych na 

rysunku planu, 

c) dopuszcza się umieszczenie tablic informacyj-

nych związanych z zagospodarowaniem parku; 

6) w zakresie nawierzchni obowiązuje: 
a) przebudowa i remont istniejących nawierzchni, 

b) dla ciągów pieszych (1KP) oraz pieszych pla-

ców (1KPP, 2KPP) ｦ stosowanie materiaJów natural-

nych, szlachetnych typu kamieL, kostka kamienna, 

c) dla ciągów pieszo-rowerowych (1KPR, 2KPR, 

3KPR, 4KPR, 5KPR, 6KPR, 7KPR, 8KPR, 9KPR): 

- stosowanie estetycznych, gJadkich nawierzchni, 

- segregacja ruchu rowerowego od ruchu pie-

szych poprzez zastosowanie odmiennego rodzaju 

i/lub koloru nawierzchni, 

d) dla alei parkowych oraz `ciewki zdrowia wy-

znaczonych na rysunku planu ｦ nawierzchnie natu-

ralne, wykonane z mieszanek mineralnych; 

7) dla ogrodzeL do przebudowy oznaczonych na 

rysunku planu obowiązuje: 
a) jednolita forma, 

b) wykonanie ogrodzenia z elementów awuro-

wych, 

c) dopuszcza się ogrodzenie ”eJne do wysoko`ci 
0,5 m wykonane z kamienia, cegJy, drewna, 

d) maksymalna wysoko`ć 2 m, 

e) zakaz sytuowania prefabrykowanych ogro-

dzeL betonowych; 

8) dopuszcza się lokalizację ogródków kawiar-

nianych po s”eJnieniu warunków: 
a) zachowanie ”rzej`ć i ”rzejazdów, 
b) stosowanie materiaJów naturalnych lub szla-

chetnych; 

9) w zakresie obiektów maJej architektury obo-

wiązuje: 
a) dostosowanie kolorystyki oraz gabarytów do 

otoczenia zabytkowego parku, 

b) stosowanie wysokiej jako`ci materiaJów natu-

ralnych, 

c) wykonanie wedJug kompleksowych ”rojektów 

dla ”oszczególnych stref, wyznaczonych zgodnie  

z § 5 ust. 1 pkt 1; 

10) zaakcentowanie gJównych wej`ćłwyj`ć, po-

przez usytuowanie tablic informacyjnych. 

 

§ 6. O ile przepisy szczegóJowe nie stanowią in-

aczej, ustala się ws”ólne zasady ochrony, `rodowi-

ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ze względu na ”oJowenie w zasięgu GJównych 

Zbiorników Wód Podziemnych: nr 335 Krapkowice 

ｦ Strzelce Opolskie, nr 336 Niecka Opolska, nr 333 

Opole ｦ Zawadzkie ｦ Obszaru Najwywszej Ochrony, 

obowiązują ustalenia § 10 ust. 3, ust. 4 i ust. 9; 

2) dla istniejącego drzewostanu obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 

a) konserwacja, odtwarzanie i uzu”eJnianie ubyt-

ków zieleni tymi samymi gatunkami drzew, 

b) zakaz wycinania istniejącego drzewostanu, 

c) dopuszcza się wycinanie drzew i zakrzewieL 

je`li są chore, ”owodują zagrowenie wycia, mienia 

lub bez”ieczeLstwa uwytkowania terenów; 
3) dostosowanie skJadu gatunkowego nowo sa-

dzonych ro`lin, drzew i zakrzewieL do warunków 

siedliskowych; 

4) niestosowanie inwazyjnych gatunków ro`lin 

przy nasadzeniach zieleni urządzonej i izolacyjnej; 

5) ochrona ”omników przyrody, oznaczonych na 

rysunku planu zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ochrona stanowisk prawnie chronionych ga-

tunków ro`lin zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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7) tereny wyznaczone na rysunku planu, prze-

znaczone: 

a) na zabudowę usJugową (U), wskazuje się jako 

”rzy”orządkowane terenom ｭna cele mieszkaniowo-

usJugoweｬ z dopuszczalnym poziomem haJasu 

okre`lonym w przepisach odrębnych, 
b) zieleL urządzoną (ZP), zieleL urządzoną  

z usJugami (ZP/U) wskazuje się jako ”rzy”orząd-

kowane terenom ｭna cele rekreacyjno - wypo-

czynkoweｬ z dopuszczalnym poziomem haJasu 

okre`lonym w przepisach odrębnych; 
8) zakaz lokalizacji nowych obiektów lub urzą-

dzeL, których funkcjonowanie powoduje emisję 

haJasu ”rzekraczającego dopuszczalne normy okre-

`lone w przepisach odrębnych; 
9) zakaz, o którym mowa w pkt 8 nie dotyczy 

imprez masowych; 

10) pokrycie potrzeb cieplnych obiektów nalewy 

za”ewnić w oparciu o energię elektryczną, lokalne 

uródJa na paliwa ekologiczne (gaz ziemny, lekki olej 

o”aJowy) lub alternatywne uródJa energii (np.: ener-

gia sJoneczna, geotermalna); 

11) w odlegJo`ci mniejszej niw 50 m od stopy 

waJów przeciwpowodziowych obowiązują ograni-

czenia mające na celu ochronę ich szczelno`ci  
i stabilno`ci zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko; 
13) zakaz, o którym mowa w pkt 12 nie dotyczy 

inwestycji celu publicznego; 

14) caJkowite zagospodarowanie gruntu rodzi-

mego oraz gruntu biologicznie czynnego, pochodzą-
cego z ”rzemieszczeL ziemnych na obszarze zago-

spodarowanej nieruchomo`ci lub na innym wskaza-

nym terenie pod warunkiem, we ich zastosowanie 

nie spowoduje ”rzekroczeL wymaganych standar-

dów jako`ci gleby i ziemi okre`lonych w przepisach 

odrębnychŁ 
 

§ 7. Ustala się ogólne zasady ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

ws”óJczesnej: 
1) dla obiektów ujętych w rejestrze zabytków, 

pokazanych na rysunku planu i wskazanych w za-

Jączniku nr 2, obowiązują przepisy odrębne; 
2) obejmuje się ochroną konserwatorską budynki 

i budowle, pokazane na rysunku planu i ujęte  

w zaJączniku nr 2; 

3) o ile przepisy szczegóJowe nie stanowią ina-

czej dla obiektów, o których mowa w pkt 2 obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

a) zachowanie w niezmienionej formie oryginal-

nych: gabarytów, ksztaJtów dachów, rodzajów 

materiaJów pokrycia dachu oraz wykoLczeL `cian 

zewnętrznych, detali architektonicznych, stolarki 

otworowej, zabytkowych elementów wewnętrz-
nych (sklepienia, klatki schodowe, sztukaterie itp.), 

równiew w przypadku odbudowy, 

b) przywracanie oryginalnego zewnętrznego 

wyglądu architektonicznego, znieksztaJconego 

przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbu-

dowy i remonty, niezgodne z zasadami konserwa-

torskimi, 

c) zakaz rozbudowy, 

d) zakaz umieszczania na elewacjach fronto-

wych wszelkich urządzeL technicznych; 

4) wyznacza się granice strefy ｭBｬ ochrony kon-

serwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) dla obszaru w granicach strefy, o której mo-

wa w pkt 4 wymaga się: 
a) dostosowania zabudowy w zakresie sytuacji, 

skali i bryJy, ”odziaJów architektonicznych do juw 
istniejącej zabudowy oraz otoczenia zabytkowego 

parku, 

b) zakazu lokalizacji na terenie lub instalowania 

na elewacjach i dachach budynków urządzeL tech-

nicznych i reklamowych bez ”owiązania z formą  

i detalem architektonicznym budynku, 

c) uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Kon-

serwatorem Zabytków wyglądu tablic informacyj-

nych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5, 

d) stosowania materiaJów szlachetnych i natu-

ralnych; 

6) wyznacza się granice strefy ｭKｬ ochrony kra-

jobrazu kulturowego, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dla obszaru w granicach strefy, o której mo-

wa w pkt 6 wymaga się: 
a) zapewnienie ekspozycji zabytkowych struktur 

poprzez wprowadzenie ciągów pieszych i rowero-

wych oraz miejsc widokowych, 

b) zakaz lokalizacji budynków, o ile przepisy 

szczegóJowe nie stanowią inaczej; 

8) dopuszcza się odstę”stwa od ustaleL pkt 3, 

pkt 5 i pkt 7 po s”eJnieniu zaleceL konserwator-

skich, o których mowa w przepisach odrębnych lub 

po uzyskaniu uzgodnienia Opolskiego Wojewódz-

kiego Konserwatora ZabytkówŁ 
 

§ 8. Obszar objęty planem stanowi ”rzestrzeL 

”ublicznąŁ 
 

§ 9.1. Na terenach narawonych na niebezpie-

czeLstwo powodzi, obejmujących teren w grani-

cach opracowania obowiązują przepisy odrębneŁ 
 

2. Na obszarze objętym planem nie ma innych 

terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie ”rze”isów odrębnych,  
w tym: 

1) terenów górniczych; 
2) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych. 

 

§ 10. W zakresie szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się 

zakaz wtórnych ”odziaJów dziaJek, poza przypad-

kami mającymi na celu wyrównanie granic lub po-
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większenie granic dziaJek sąsiednich, o ile ustalenia 

szczegóJowe nie stanowią inaczej. 

 

§ 11.1. Ustala się ogólne zasady zagospodaro-

wania terenu w zakresie zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-

tury technicznej: 

1) sytuowanie wszystkich liniowych elementów 

infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami to-

warzyszącymi oraz ”rzyJączami do ”oszczególnych 

obiektów, pod ziemią z wyjątkiem tych dla których 

wyznaczono odrębne tereny; 

2) lokalizacja urządzeL infrastruktury technicz-

nej w liniach rozgraniczających ulic, w chodni-

kach, zieleLcach i poboczach za zgodą zarządcy 

drogi i w oparciu o przepisy odrębne; 
3) w uzasadnionych względami technicznymi 

bądu bez”ieczeLstwa przypadkach, dopuszcza się 

sytuowanie wybranych elementów sieci poza linia-

mi rozgraniczającymi ulic, pod warunkiem zacho-

wania, okre`lonej w przepisach szczególnych, odle-

gJo`ci od linii zabudowy obiektów budowlanych 

istniejących i projektowanych oraz w uzgodnieniu  

z wJa`cicielami nieruchomo`ci; 
4) w uzasadnionych względami technicznymi sy-

tuacjach dopuszcza się lokalizację naziemnych ku-

baturowych urządzeL infrastruktury technicznej, 

np.: stacji transformatorowych jako obiektów wbu-

dowanych w granicach ”oszczególnych terenów, 
przeznaczonych na inne funkcje, w formie styli-

stycznie dopasowanej do zagospodarowania terenu; 

5) w przypadku kolizji nowego zagospodarowa-

nia z istniejącymi elementami infrastruktury tech-

nicznej nalewy je ”rzenie`ć lub odpowiednio zmo-

dernizować, po uzgodnieniu i na warunkach okre-

`lonych przez wJa`ciwego administratora; 

6) dostosowanie rozwiązaL komunikacyjnych do 

potrzeb osób nie”eJnos”rawnych, w tym organiza-

cja ”odjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chod-

ników w miejscach, gdzie istnieje taka mowliwo`ć; 
7) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie in-

frastruktury wymagają uzyskania warunków tech-

nicznych od wJa`ciwych administratorówŁ 
 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) dla istniejącej zabudowy zaopatrzenie w wodę 

z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej; 
2) zaopatrzenie nowych terenów usJugowych  

w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, 
po jej niezbędnej rozbudowie; 

3) wykonanie nowych odcinków sieci wodocią-
gowej o przekrojach zabez”ieczających potrzeby 

”rzeciw”owarowe i wy”osawenie w hydranty ze-

wnętrzneŁ 
 

3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 

`cieków bytowych, komunalnych i ”rzemysJowych 

ustala się: 

1) dla zabudowy istniejącej i planowanej odpro-

wadzanie `cieków poprzez zbiorową kanalizację 

sanitarną w systemie grawitacyjno-ci`nieniowym do 

oczyszczalni `cieków miasta; 

2) w przypadku odprowadzania `cieków prze-

mysJowych o skJadzie ”rzekraczającym dopuszczal-

ne warto`ci wskauników zanieczyszczeL, instalo-

wanie niezbędnych urządzeL ”odczyszczających 

`cieki, przed wprowadzeniem do systemu komunal-

nego; 

3) zakaz odprowadzenia `cieków pochodzenia 

zwierzęcego do systemu zbiorowej kanalizacji sani-

tarnej; 

4) dopuszcza się lokalizację indywidualnych 

urządzeL do gromadzenia `cieków /szczelne zbior-

niki wybieralne/ z zapewnieniem wywozu i oczysz-

czania na terenie istniejącej oczyszczalni `cieków 

lub ich utylizacji; 

5) zakaz odprowadzania `cieków do wód po-

wierzchniowych, gruntowych oraz gruntu. 

 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 

ustala się: 
1) wy”osawenie istniejących i planowanych: bu-

dynków, dojazdów o utwardzonej nawierzchni,  

w system kanalizacji deszczowej i ”owiązanie  

z systemem odprowadzenia wód powierzchniowych 

na warunkach okre`lonych w pozwoleniu wodno-

prawnym; 

2) odprowadzenie wód opadowych z terenu ist-

niejących i planowanych: ulic, ”laców, miejsc po-

stojowych, ”arkingów, po uprzednim oczyszczeniu, 

do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych 

na warunkach okre`lonych w pozwoleniu wodno-

prawnym; 

3) rozwiązania odprowadzania wód opadowych 

z wykorzystaniem istniejącego systemu melioracji 

”rowadzić w uzgodnieniu z zarządcą urządzeL me-

lioracyjnych; 

4) na terenach zieleni urządzonej wraz z usJugami 
oraz zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się zago-

spodarowanie wód opadowych w obrębie dziaJkiŁ 
 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1) zaopatrzenie w gaz ziemny, dla obecnych  

i nowych odbiorców, z istniejącej infrastruktury 

gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi `redniego ci`nienia; 
2) budowa sieci i ”rzyJączenie odbiorców po 

s”eJnieniu warunków technicznych; 

3) dopuszcza się lokalne i indywidualne zaopa-

trzenie w gaz ”JynnyŁ 
 

6. W zakresie zaopatrzenia w energię cie”lną 

ustala się ogrzewanie obiektów z indywidualnych  

i lokalnych uródeJ cie”Ja, opartych na paliwach ga-

zowych i ”Jynnych, energii elektrycznej, energii 
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odnawialnej oraz paliwach staJych, nie powodują-
cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powie-

trza. 

 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-

ną obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) system zasilania elektroenergetycznego opar-

ty o istniejące i planowanie linie elektroenergetycz-

ne `redniego na”ięcia 15 kV oraz istniejące i pla-

nowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

2) utrzymuje się przebieg istniejących linii elek-

troenergetycznych `redniego na”ięcia 15 kV; 

3) wzdJuw napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych 15 kV ustala się strefę ograniczonego 

uwytkowania o szeroko`ci 8 m po obu stronach osi 

linii, wolną od drzew, gaJęzi i konarów; 
4) utrzymuje się istniejącą stację transformato-

rową; 
5) wyznacza się 1 nową stację transformatoro-

wą typu kablowego 15/0,4 kV. 

 

8. W zakresie sieci teletechnicznych ustala się: 
1) utrzymuje się przebieg sieci teletechnicznych 

istniejących; 
2) prowadzenie linii sieci teletechnicznych ｦ 

Jączno`ci, telekomunikacji i telewizji kablowej jako 

podziemne w wydzielonej kanalizacji lub bez”o`red-

nio w gruncie tylko jako ”rzyJącza do obiektów 

budowlanych; 

3) na trasie istniejących korytarzy radioteleko-

munikacyjnych okre`lonych na rysunku planu two-

rzy się strefy ograniczonego uwytkowania o szero-

ko`ci 10 m po obu stronach osi kierunkowej koryta-

rza radiotelekomunikacyjnego; 

4) w strefie ograniczonego uwytkowania okre`lo-

nej w pkt 3 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów 

budowlanych o wysoko`ci ”owywej 50 m nad po-

ziomem terenu; 

 

9. W zakresie gospodarowania odpadami ustala 

się: 
1) systematyczny wywóz od”adów na zorgani-

zowane miejskie wysypisko od”adów komunal-

nych; 

2) do czasu wywozu od”adów na wysypisko 

przechowywanie ich z zachowaniem segregacji w 

szczelnych pojemnikach znajdujących się na po-

szczególnych posesjach. 

 

§ 12. Wszystkie tereny mogą być tymczasowo 

uwytkowane w s”osób dotychczasowy, pod warun-

kiem udostę”nienia czę`ci gruntów dla realizacji 

dojazdów i uzbrojenia. 

 

§ 13. Ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 

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

niu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszyst-

kich terenów w granicach planu w wysoko`ci 0%. 

ŚziaJ II 
Przepisy szczegóJowe 

 

§ 14.1. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-

nu symbolem 1WS, przeznaczonym na wody po-

wierzchniowe `ródlądowe, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację urządzeL wodnych; 

2) dopuszcza się lokalizację kJadki ｦ ciągu pie-

szo-rowerowego; 

3) lokalizacja przystani wodnej zgodnie z rysun-

kiem planu; 

4) zachowanie istniejącej zieleni Jąkowej na ob-

szarze międzywala; 
5) dopuszcza się zagospodarowanie terenów zie-

leni na nadbrzewu Odry poprzez tworzenie przystani 

rzecznych, ”law, bulwarów; 
6) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
7) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
8) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJy; 
9) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjnego, 

oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się lokali-

zację jedynie obiektów budowlanych nie przekracza-

jących wysoko`ci okre`lonej w § 10 ust. 8 pkt 4 

uchwaJyŁ 
 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2WS, przeznaczonym na wody po-

wierzchniowe `ródlądowe, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację urządzeL wodnych; 

2) ochrona obiektu zabytkowego do zachowania 

zgodnie z § 7 pkt 2, pkt 3 i pkt 8 uchwaJy; 
3) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3WS, przeznaczonym na wody po-

wierzchniowe `ródlądowe, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację urządzeL wodnych; 

2) wyznaczenie kJadki ｦ ciągu pieszo - rowero-

wego zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację przystani wodnej; 

4) dopuszcza się niezbędne elementy konstruk-

cyjne związane z posadowieniem mostu na Odrze; 

5) zachowanie istniejącej zieleni Jąkowej na ob-

szarze międzywala; 
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6) dopuszcza się zagospodarowanie terenów zie-

leni na nadbrzewu Odry poprzez tworzenie przystani 

rzecznych, ”law, bulwarów; 
7) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
8) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4WS, przeznaczonym na wody po-

wierzchniowe `ródlądowe, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację urządzeL wodnych; 

2) zachowanie istniejącej zieleni Jąkowej na ob-

szarze międzywala; 
3) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5WS, przeznaczonym na wody po-

wierzchniowe `ródlądowe, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) dopuszcza się organizację imprez masowych 

w granicach ”okrywających się z liniami rozgrani-

czającymi teren; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeL wodnych; 

3) dopuszcza się lokalizację przystani wodnej, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) wyznaczenie kJadki ｦ ciągu pieszo - rowero-

wego w ciągu ulicy Parkowej; 

5) zachowanie istniejącej zieleni Jąkowej na ob-

szarze międzywala; 
6) dopuszcza się niezbędne elementy konstruk-

cyjne związane z rozbudową mostu na Kanale Ulgi; 

7) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
8) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjnego, 

oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się lokali-

zację jedynie obiektów budowlanych nie przekracza-

jących wysoko`ci okre`lonej w § 10 ust. 8 pkt 4 

uchwaJyŁ 
 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6WS, przeznaczonym na wody po-

wierzchniowe `ródlądowe, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) wyznaczenie kJadki ｦ ciągu pieszo - rowero-

wego zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się lokalizację przystani wodnej 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 

4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJy; 
5) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjnego, 

oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się lokali-

zację jedynie obiektów budowlanych nie przekracza-

jących wysoko`ci okre`lonej w § 10 ust. 8 pkt 4 

uchwaJyŁ 
 

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7WS, przeznaczonym na wody po-

wierzchniowe `ródlądowe, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację przystani wodnej; 

2) dopuszcza się lokalizację pieszych kJadek 

(”omostów); 
3) dopuszcza się prace mające na celu umocnie-

nie i rekultywacje zboczy zbiornika; 

4) zakaz zmiany ksztaJtu zbiornika; 

5) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
7) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8WS, przeznaczonym na wody po-

wierzchniowe `ródlądowe, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) dopuszcza się zmianę linii brzegowej w pasie 

o szeroko`ci 10 m ”rzylegJym do linii rozgraniczają-
cej teren ｦ orientacyjnej; 

2) dopuszcza się urządzenie sztucznych wysp; 

3) usytuowanie ”omostówŁ 
 

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1KW, przeznaczonym na komunikację 

wodną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) zieleL, 
b) maJa architektura, 

c) komunikacja wewnętrzna; 
2) ochrona obiektów zabytkowych do zachowa-

nia zgodnie z § 7 pkt 2, pkt 3 i pkt 8 uchwaJy; 
3) dopuszcza się lokalizację urządzeL wodnych; 

4) lokalizacja budowli technicznych związanych 

z obsJugą stopnia wodnego ｭO”oleｬ; 
5) obsJuga komunikacyjna od terenu 2KDX przez 

teren 5Z; 

6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
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7) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2KW, przeznaczonym na komunikację 

wodną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) zieleL, 
b) maJa architektura, 

c) komunikacja wewnętrzna; 
2) obsJuga komunikacyjna od terenu 2KDX; 

3) dopuszcza się funkcję mieszkaniową związa-

ną wyJącznie z dozorem funkcji podstawowej; 

4) przebudowa ogrodzenia oznaczonego na ry-

sunku planu zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 uchwaJy; 
5) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 7 

pkt 2, pkt 3 i pkt 8 uchwaJy; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
7) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1Z, przeznaczonym na zieleL obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację trybun dla publicz-

no`ci o lekkiej, rozbieralnej konstrukcji po uzyskaniu 

zgody od wJa`ciwego zarządcy terenu; 

2) wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu; 

3) przystosowanie ciągu pieszo-rowerowego na 

trasę rolkową poprzez wykonanie jednolitej, gJadkiej 
nawierzchni; 

4) wyznaczenie ciągu pieszo-jezdnego zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu; 

5) wyeksponowanie osi widokowej zgodnie  

z § 5 ust. 2 pkt 3 uchwaJy; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
7) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjnego, 

oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się lokali-

zację jedynie obiektów budowlanych nie przekracza-

jących wysoko`ci okre`lonej w § 10 ust. 8 pkt 4 

uchwaJyŁ 
 

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2Z, przeznaczonym na zieleL, obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia: 

1) wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu; 

2) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 

3) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
4) wyeksponowanie punktu widokowego zgod-

nie § 5 ust. 2 pkt 3 uchwaJy; 
5) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjnego, 

oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się lokali-

zację jedynie obiektów budowlanych nie przekracza-

jących wysoko`ci okre`lonej w § 10 ust. 8 pkt 4 

uchwaJyŁ 
 

13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3Z, przeznaczonym na zieleL, obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia: 

1) wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu; 

2) przystosowanie ciągu pieszo-rowerowego na 

odcinku od 2KDX do 1KDZ na trasę rolkową po-

przez wykonanie jednolitej, gJadkiej nawierzchni; 

3) ochrona istniejącego drzewostanu zgodnie  

z § 6 pkt 2 uchwaJy; 
4) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJy; 
7) ochrona prawnie chronionych gatunków ro-

`lin, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z § 6 

pkt 6 uchwaJyŁ 
 

14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4Z, przeznaczonym na zieleL, obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia: 

1) wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu; 

2) przystosowanie ciągu pieszo-rowerowego na 

trasę rolkową poprzez wykonanie jednolitej, gJadkiej 
nawierzchni; 

3) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5Z, przeznaczonym na zieleL, obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia: 

1) zapewnienie dojazdu do stopnia wodnego 

ｭO”oleｬ ”oJowonego na terenach: 1KW, 2WS; 

2) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
3) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
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16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1U, przeznaczonym na usJugi z zakresu 

obsJugi ludno`ci ｦ usJugi gastronomii, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) w strefie zagrowenia niebez”ieczeLstwem 

powodzi dopuszcza się zabudowę pod warunkiem 

stosowania rozwiązaL konstrukcyjno-technicznych, 

sJuwących minimalizacji skutków powodzi; 

2) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) usJugi z zakresu obsJugi turystyki ｦ punkty in-

formacji turystycznej, 

b) usJugi z zakresu obsJugi ludno`ci ｦ punkty 

wynajmu i wy”owyczania ”rzedmiotów ruchomych, 

c) zieleL, 
d) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci 

infrastruktury technicznej, maJa architektura; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

50% powierzchni terenu; 

4) przeznaczenie co najmniej ”oJowy powierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleL urządzoną; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 

powierzchni terenu; 

6) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 

w odlegJo`ci: 
a) 20 m od linii rozgraniczającej tereny 2KDD i 1ZI, 

b) 10 m od linii rozgraniczającej teren 8ZP; 

7) dopuszcza się lokalizację budynku s”eJniają-
cego warunki: 

a) liczba kondygnacji nadziemnych 1, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku 10 m, 

c) dach wielospadowy kryty dachówką w kolo-

rze czerwonym, strzechą lub drewniany, 

d) stosowanie wysokiej jako`ci naturalnych ma-

teriaJów wykoLczeniowych, 
e) styl harmonijny, dostosowany do sąsiedztwa 

zabytkowego parku; 

8) dopuszcza się organizację sezonowych 

ogródków kawiarnianych; 

9) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia od”adów 

z wyjątkiem wyodrębnienia takich ”omieszczeL  

w budynkach; 

10) wymaga się organizacji minimum 3 miejsc 

postojowych na terenie wJasnym inwestora; 

11) obsJuga komunikacyjna wyJącznie od terenu 

                                                           2KDD; 

12) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjne-

go, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się 

lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie prze-

kraczających wysoko`ci okre`lonej w § 10 ust. 8 

pkt 4 uchwaJyŁ 
 

17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2U, przeznaczonym na usJugi z zakresu 

obsJugi ludno`ci ｦ usJugi gastronomii, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) w strefie zagrowenia niebez”ieczeLstwem 

powodzi dopuszcza się zabudowę pod warunkiem 

stosowania rozwiązaL konstrukcyjno-technicznych, 

sJuwących minimalizacji skutków powodzi; 

2) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) usJugi z zakresu obsJugi ludno`ci ｦ punkty 

wynajmu i wy”owyczania ”rzedmiotów ruchomych, 

b) zieleL, 
c) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci 

infrastruktury technicznej, 

d) maJa architektura; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni terenu; 

4) przeznaczenie co najmniej ”oJowy powierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleL urządzoną; 
5) docelowe przeznaczenie do rozbiórki obiek-

tów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty do 

likwidacji; 

6) dopuszcza się lokalizację nowego budynku 

s”eJniającego nastę”ujące warunki: 

a) lokalizacja nowego budynku w obrysie istnie-

jącego obiektu oznaczonego na rysunku planu jako 

obiekt do likwidacji, 

b) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 

c) liczba kondygnacji nadziemnych 1, 

d) stosowanie wysokiej jako`ci naturalnych ma-

teriaJów wykoLczeniowych, 
e) dach wielospadowy, dach membranowy lub 

dach zielony, 

f) przeznaczenie czę`ci budynku na magazyn, 

skJadnicę s”rzętu sportowego, 

g) styl harmonijny, dostosowany do otoczenia 

zabytkowego parku; 

7) przebudowa ogrodzenia oznaczonego na ry-

sunku planu zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 uchwaJy; 
8) wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego zgod-

nie z rysunkiem planu; 

9) obsJuga komunikacyjna wyJącznie od terenu 

                                                            1KDX; 

10) organizacja 2 miejsc postojowych związa-

nych z obsJugą obiektu; 

11) lokalizacja urządzeL związanych z funkcjo-

nowaniem przystani wodnej; 

12) dopuszcza się organizację sezonowych 

ogródków kawiarnianych; 

13) ze względu na ”oJowenie w granicach obiek-

tu ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
14) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
15) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ 

ochrony krajobrazu kulturowego objęcie terenu za-

sadami ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 

uchwaJy; 
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16) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjne-

go, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się 

lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie prze-

kraczających wysoko`ci okre`lonej w § 10 ust. 8 

pkt 4 uchwaJyŁ 
 

18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1ZP/U, przeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną z usJugami (Ogród Zoologiczny), obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) obsJuga komunikacyjna wyJącznie od terenów 

2KDX oraz 1KDZ; 

2) gJówne wej`cie na teren Ogrodu Zoologiczne-

go od strony terenu 2KPP; 

3) dopuszcza się organizację dodatkowych 

wej`ć na teren Ogrodu Zoologicznego od strony 

”oJudniowej przy terenie 1KDD oraz w centralnej 

czę`ci parku, przy terenie 4KPR; 

4) ze względu na objęcie obszaru planu prze-

strzenią ”ubliczną wymaga się specjalnego opraco-

wania strefy wej`ciowej do Ogrodu Zoologicznego 

w nawiązaniu do terenu 2KPP: 

a) kompleksowa realizacja projektu, 

b) poprawienie estetyki elewacji pokazanej na 

rysunku planu jako elewacje do specjalnego opra-

cowania, 

c) lokalizacja stanowisk kasowych s”eJniających 

nastę”ujące warunki: 

- jednolita forma obiektów, 
- jednolita kolorystyka obiektów, 
- stosowanie wysokiej jako`ci naturalnych mate-

riaJów wykoLczeniowych, 
- maksymalna wysoko`ć 5 m; 

5) dopuszcza się lokalizację budynków zapew-

niających ”rawidJowe funkcjonowanie Ogrodu Zoo-

logicznego; 

6) obiekty związane z obsJugą zwiedzających  

o przeznaczeniu handlowym, gastronomicznym, 

edukacyjnym oraz administracyjnym powinny speJ-
niać nastę”ujące warunki: 

a) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych 2, 

b) maksymalna wysoko`ć budynku nie powinna 

”rzekraczać wysoko`ci budynków juw istniejących 

na terenie Ogrodu Zoologicznego, 

c) dachy wielospadowe, zielone, membranowe 

lub przeszklone; 

7) wymaga się ogrodzenia terenu na nastę”ują-
cych warunkach: 

a) wykonanie ogrodzenia z elementów awuro-

wych, 

b) dopuszcza się ogrodzenie ”eJne do wysoko`ci 
0,5 m wykonane z kamienia, cegJy, drewna, 

c) zakaz sytuowania prefabrykowanych ogro-

dzeL betonowych; 

8) przebudowa ogrodzenia oznaczonego na ry-

sunku planu zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 uchwaJy; 
9) wymaga się osJonięcia pasem zieleni izolacyj-

nej o szeroko`ci 20 m od strony terenu 1KDZ; 

10) wymaga się organizacji parkingu dla rowe-

rów o minimalnej liczbie miejsc: 30; 

11) dopuszcza się zmianę uksztaJtowania terenu; 

12) zakaz zasypywania istniejących cieków 

wodnych i rowów; 
13) dopuszcza się lokalizację kontenerów do 

gromadzenia i segregacji od”adów w formie styli-

stycznie nawiązującej do istniejącego zagospoda-

rowania terenu; 

14) dla czę`ci terenu, znajdującego się w grani-

cach obiektu ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku 

Miejskim Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami 

ochrony okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
15) ochrona pomnika przyrody, oznaczonego na 

rysunku planu zgodnie z § 6 pkt 5 uchwaJy; 
16) ochrona prawnie chronionych gatunków ro-

`lin, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z § 6 

pkt 6 uchwaJy; 
17) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
18) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ 

ochrony krajobrazu kulturowego objęcie terenu za-

sadami ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 

uchwaJyŁ 
 

19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1ZP, przeznaczonym na zieleL urządzo-

ną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przebieg alei parkowych zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) przebudowa nawierzchni alei parkowych 

zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 lit. a, d uchwaJy; 
3) zakaz zasypywania istniejących cieków wod-

nych i rowów; 
4) wymaga się przeprowadzenia `ciewki zdro-

wia z zastosowaniem nawierzchni nieutwardzonej 

zgodnie z rysunkiem planu; 

5) dopuszcza się sytuowanie terenowych urzą-
dzeL sportowych oraz tablic informacyjnych w pa-

sie przebiegu `ciewki zdrowia; 

6) dopuszcza się przeprowadzenie ”oJączenia 

wodnego Jączącego tereny 6WS i 7WS w celu 

utworzenia trasy kajakowej; 

7) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
8) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
9) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJy; 
10) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjne-

go, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się 

lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie prze-

kraczających wysoko`ci okre`lonej w § 10 ust. 8 

pkt 4 uchwaJyŁ 
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20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2ZP, przeznaczonym na zieleL urządzo-

ną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przebieg alei parkowych zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) przebudowa nawierzchni alei parkowych 

zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 lit. a, d uchwaJy; 
3) wymaga się pozostawienia w stanie nieza-

drzewionym i niezakrzewionym istniejącej polany; 

4) usytuowanie akcentu architektonicznego ｦ 

gJazu narzutowego zgodnie z rysunkiem planu; 

5) wyeksponowanie osi widokowej zgodnie  

z § 5 ust. 2 pkt 3 uchwaJy; 
6) zakaz zasypywania istniejących cieków wod-

nych i rowów; 
7) ochrona prawnie chronionych gatunków ro-

`lin, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z § 6 

pkt 6 uchwaJy; 
8) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
9) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
10) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ 

ochrony krajobrazu kulturowego objęcie terenu za-

sadami ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 

uchwaJy; 
11) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjne-

go, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się 

lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie prze-

kraczających wysoko`ci okre`lonej w § 10 ust. 8 

pkt 4 uchwaJyŁ 
 

21. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3ZP, przeznaczonym na zieleL urządzo-

ną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przebieg alei parkowych zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) przebudowa nawierzchni alei parkowych 

zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 lit. a, d uchwaJy; 
3) wyznaczenie ciągu pieszoｦrowerowego 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) wymaga się pozostawienia w stanie nieza-

drzewionym i niezakrzewionym istniejącej polany; 

5) zakaz zasypywania istniejących cieków wod-

nych i rowów; 
6) wyeksponowanie osi widokowej i punktu wi-

dokowego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3 uchwaJy; 
7) ochrona prawnie chronionych gatunków ro-

`lin, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z § 6 

pkt 6 uchwaJy; 
8) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 

9) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
10) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ 

ochrony krajobrazu kulturowego objęcie terenu za-

sadami ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 

uchwaJyŁ 
 

22. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4ZP, przeznaczonym na zieleL urządzo-

ną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenie 

uzu”eJniające: 
a) usJugi z zakresu obsJugi ludno`ci ｦ usJugi ga-

stronomii, 

b) usJugi z zakresu obsJugi ludno`ci ｦ punkty 

wynajmu i wy”owyczania przedmiotów ruchomych; 

2) dopuszcza się remont oraz ”rzebudowę istnie-

jącego budynku mającą na celu poprawienie estety-

ki elewacji wskazanej na rysunku planu jako elewa-

cje do specjalnego opracowania, przy wykorzysta-

niu materiaJów naturalnych wysokiej jako`ci (np.: 

drewno, cegJa, szkJo); 
3) docelowe przeznaczenie do rozbiórki obiektu 

oznaczonego na rysunku planu jako obiekt do likwi-

dacji; 

4) zakaz rozbudowy i nadbudowy budynków 

wymienionych w pkt 2 i 3; 

5) dopuszcza się lokalizację nowego budynku  

z przeznaczeniem na punkt wynajmu i wy”owycza-

nia ”rzedmiotów ruchomych s”eJniającego nastę”u-

jące warunki: 

a) lokalizacja nowego budynku w obrysie istnie-

jącego obiektu oznaczonego na rysunku planu jako 

obiekt do likwidacji, 

b) maksymalna wysoko`ć 5 m, 

c) stosowanie wysokiej jako`ci naturalnych ma-

teriaJów wykoLczeniowych, 
d) dach membranowy, dach zielony lub dach 

szklany; 

6) wyeksponowanie osi widokowych i punktu 

widokowego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3 uchwaJy; 
7) obsJuga komunikacyjna terenu związana z za-

opatrzeniem od wschodniej czę`ci parku przez tere-

ny 1KDZ oraz 4KPR; 

8) dopuszcza się organizację sezonowych 

ogródków kawiarnianych związanych z usJugami 
gastronomicznymi `wiadczonymi w budynku wy-

mienionym w pkt 2; 

9) wymaga się zorganizowania szaletu publicz-

nego; 

10) przebieg alei parkowych zgodnie z rysun-

kiem planu; 

11) przebudowa nawierzchni alei parkowych 

zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 lit. a, d uchwaJy; 
12) wyznaczenie ciągu pieszoｦrowerowego 

zgodnie z rysunkiem planu; 
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13) wymaga się przeprowadzenia `ciewki zdro-

wia z zastosowaniem nawierzchni nieutwardzonej 

zgodnie z rysunkiem planu; 

14) dopuszcza się sytuowanie terenowych urzą-
dzeL sportowych oraz tablic informacyjnych w pa-

sie przebiegu `ciewki zdrowia; 

15) wymaga się pozostawienia w stanie nieza-

drzewionym i niezakrzewionym istniejącej polany  

w zachodniej czę`ci terenu; 

16) zachowanie ｭgórki saneczkowejｬ przy speJ-
nieniu nastę”ujących warunków: 

a) obiekt o charakterze rekreacyjno ｦ sporto-

wym, 

b) dopuszcza się niewielkie zmiany uksztaJtowa-

nia terenu; 

17) ochrona prawnie chronionych gatunków ro-

`lin, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z § 6 

pkt 6 uchwaJy; 
18) ze względu na ”oJowenie w granicach obiek-

tu ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
19) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
20) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ 

ochrony krajobrazu kulturowego objęcie terenu za-

sadami ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 

uchwaJyŁ 
 

23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5ZP, przeznaczonym na zieleL urządzo-

ną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) wymaga się pozostawienia w stanie nieza-

drzewionym i niezakrzewionym istniejącej polany; 

2) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
3) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

24. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6ZP, przeznaczonym na zieleL urządzo-

ną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) wymaga się przeprowadzenia `ciewki zdro-

wia z zastosowaniem nawierzchni nieutwardzonej 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się sytuowanie terenowych urzą-
dzeL sportowych oraz tablic informacyjnych w pa-

sie przebiegu `ciewki zdrowia; 

3) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

25. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7ZP, przeznaczonym na zieleL urządzo-

ną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się organizację placu zabaw lub 

placu do gry w bule na terenie zajętym obecnie 

przez nieuwywany kort tenisowy na nastę”ujących 

zasadach: 

a) wykonanie ogrodzenia z elementów awuro-

wych o maksymalnej wysoko`ci: 70 cm, 

b) w przypadku realizacji placu zabaw stosowa-

nie bezpiecznych nawierzchni (”Jytki gumowe, pia-

sek, nawierzchnie syntetyczne, sztuczna trawa), 

c) w przypadku realizacji placu do gry w bule 

stosowanie nawierzchni typowych dla bulodromów 

(np.: grys, wwir, kamyki); 

2) przebieg alei parkowych zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) przebudowa nawierzchni alei parkowych 

zgodnie z § 5 ust.2 pkt 6 lit. a, d uchwaJy; 
4) dopuszcza się przeprowadzenie ”oJączenia 

wodnego Jączącego tereny 6WS i 7WS w celu 

utworzenia trasy kajakowej; 

5) wymaga się przeprowadzenia `ciewki zdrowia 

z zastosowaniem nawierzchni nieutwardzonej 

zgodnie z rysunkiem planu; 

6) dopuszcza się sytuowanie terenowych urzą-
dzeL sportowych oraz tablic informacyjnych w pa-

sie przebiegu `ciewki zdrowia; 

7) ochrona prawnie chronionych gatunków ro-

`lin, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z § 6 

pkt 6 uchwaJy; 
8) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
9) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
10) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ 

ochrony krajobrazu kulturowego objęcie terenu za-

sadami ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 

uchwaJyŁ 
 

26. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8ZP, przeznaczonym na zieleL urządzo-

ną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przebieg ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) przebieg alei parkowych zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjnego, 

oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się lokali-

zację jedynie obiektów budowlanych nie przekracza-

jących wysoko`ci okre`lonej w § 10 ust. 8 pkt 4 

uchwaJyŁ 
 

27. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9ZP, przeznaczonym na zieleL urządzo-

ną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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1) zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 

2) dopuszcza się organizację imprez masowych 

w granicach ”okrywających się z liniami rozgrani-

czającymi teren z uwzględnieniem ”rze”isów od-

rębnych; 
3) likwidacja istniejących ｭdzikichｬ ogrodów 

dziaJkowych; 
4) wymaga się wprowadzenia szpaleru drzew 

wzdJuw terenu 9KPR dobranych gatunkowo zgodnie 

z warunkami siedliskowymi; 

5) dopuszcza się zmianę uksztaJtowania terenu 

poprzez usypanie wzniesieL, wykonanie skarp, ob-

niweL terenu itp.; 

6) dopuszcza się realizację terenowych urządzeL 

sportowych i rekreacyjnych; 

7) wymaga się organizacji placu zabaw s”eJnia-

jącego nastę”ujące warunki: 

a) wykonanie wedJug kompleksowego projektu, 

b) wykonanie ogrodzenia z elementów awuro-

wych o maksymalnej wysoko`ci: 70 cm, 

c) stosowanie bezpiecznych nawierzchni (”Jytki 
gumowe, piasek, nawierzchnie syntetyczne, 

sztuczna trawa), 

d) plac powinien zawierać co najmniej takie ele-

menty wy”osawenia, jak: piaskownice, linarium, 

hu`tawki, karuzele, `cianki wspinaczkowe, Jawki; 
8) dopuszcza się lokalizację urządzeL sportowo-

rekreacyjnych (np.: stoJy do ping-ponga, stoliki do 

gier planszowych); 

9) dopuszcza się zorganizowanie specjalnej 

ogrodzonej strefy przeznaczonej do tresury ”sów; 
10) przebieg ciągów pieszo-rowerowych zgodnie 

z rysunkiem planu; 

11) wymaga się wykonania nawierzchni ciągów 

pieszo-rowerowych z materiaJów elastycznych, 

s”ręwystych, przystosowanych do uprawiania spor-

tu (np.: tartan); 

12) wyeksponowanie osi widokowej zgodnie  

z § 5 ust. 2 pkt 3 uchwaJyŁ 
 

28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10ZP, przeznaczonym na zieleL urządzo-

ną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenie 

uzu”eJniające: usJugi z zakresu obsJugi ludno`ci ｦ 

punkty wynajmu i wy”owyczania ”rzedmiotów ru-

chomych; 

2) zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 

3) dopuszcza się organizację imprez masowych 

w granicach ”okrywających się z liniami rozgrani-

czającymi teren z uwzględnieniem ”rze”isów od-

rębnych; 
4) wymaga się wprowadzenia szpaleru drzew 

wzdJuw terenu 9KPR dobranych gatunkowo zgodnie 

z warunkami siedliskowymi; 

5) dopuszcza się zmianę uksztaJtowania terenu 

poprzez usypanie wzniesieL, wykonanie skarp, ob-

niweL terenu itp.; 

6) dopuszcza się realizację terenowych urządzeL 

sportowych i rekreacyjnych; 

7) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów budowlanych ｦ ”rzekryć namiotowych  

i ”owJok pneumatycznych ”rzekrywających boiska 

sportowe, korty tenisowe; 

8) dopuszcza się budowę ogrodzeL boisk spor-

towych, kortów o wysoko`ci ”rzekraczającej 2 m, 

wykonanych z elementów awurowych; 
9) dopuszcza się lokalizację urządzeL sportowo-

rekreacyjnych (np.: stoJy do ping-ponga, stoliki do 

gier planszowych); 

10) dopuszcza się lokalizację obiektu maJej ga-

stronomii s”eJniającego nastę”ujące warunki: 

a) tymczasowy obiekt budowlany, nie będący 

budynkiem, 

b) stosowanie wysokiej jako`ci naturalnych ma-

teriaJów wykoLczeniowych; 
11) dopuszcza się realizację sezonowej ”lawy 

piaszczystej lub ”lawy na drewnianym ”ode`cie; 
12) przebieg ciągów pieszoｦrowerowych zgod-

nie z rysunkiem planu; 

13) wymaga się wykonania nawierzchni ciągów 

pieszo-rowerowych z materiaJów elastycznych, 

s”ręwystych, przystosowanej do uprawiania sportu 

(np.: tartan); 

14) wyeksponowanie osi widokowej zgodnie  

z § 5 ust. 2 pkt 3 uchwaJy; 
15) obsJuga komunikacyjna od terenów 1KDD  

i 2KDD; 

16) wymaga się organizacji parkingu rowerowe-

go o minimalnej liczbie miejsc: 100. 

 

29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolami 1ZI, 2ZI, przeznaczonych na zieleL izo-

lacyjną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) wymaga się wprowadzenia zieleni w formie 

izolacji akustycznej; 

2) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych. 

 

30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1KS, przeznaczonym na parking obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenie 

uzu”eJniające: 
a) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci 

infrastruktury technicznej, maJa architektura, 

b) komunikacja wewnętrzna; 
2) obsJuga komunikacyjna od terenu 1KDD  

i 2KDD; 

3) przebudowa nawierzchni oznaczonej na ry-

sunku planu zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 lit. a uchwa-

Jy; 
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu; 

5) przeznaczenie minimum ”oJowy powierzchni 

biologicznie czynnej na zieleL urządzoną; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 144 ｦ 9266 ｦ Poz. 1717 

 

6) dopuszcza się lokalizację kontenerów do gro-

madzenia i segregacji od”adów w formie stylistycz-

nie nawiązującej do istniejącego zagospodarowania 

terenu; 

 

31. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1KDZ, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę zbiorczą Z1/2 obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20 m; 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

obiektów maJej architektury; 

4) wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po 

”óJnocnej stronie drogi; 

5) wyznaczenie mostu przez Odrę oraz posze-

rzenie istniejącego mostu przez kanaJ ulgi do para-

metrów trasy zbiorczej w ciągu projektowanej trasy 

bolkowskiej; 

6) zakaz organizowania stanowisk postojowych; 

7) wymaga się stosowania rozwiązaL konstruk-

cyjnych i materiaJów obniwających emisje ponad-

normatywnego poziomu haJasu związanego z ru-

chem ”ojazdów samochodowych (np.: ciche na-

wierzchnie); 

8) wymaga się wy”osawenia ciągu komunikacyj-

nego ｦ trasy bolkowskiej w tzw. przepusty ekolo-

giczne lub inne odpowiednie urządzenia, umowliwia-

jące pokonanie przez zwierzęta barier ekologicz-

nych; 

9) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
10) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ 

ochrony krajobrazu kulturowego objęcie terenu za-

sadami ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 

uchwaJyŁ 
 

32. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 

10 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

obiektów maJej architektury; 

3) zakaz organizowania stanowisk postojowych; 

4) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJy; 
7) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjnego, 

oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się lokali-

zację jedynie obiektów budowlanych nie przekracza-

jących wysoko`ci okre`lonej w § 10 ust. 8 pkt 4 

uchwaJyŁ 
 

33. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12 m; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

obiektów maJej architektury; 

3) wymaga się wprowadzenia szpaleru drzew 

zgodnie z rysunkiem planu dobranych gatunkowo 

zgodnie z warunkami siedliskowymi; 

4) zakaz organizowania stanowisk postojowych; 

5) szeroko`ć jezdni 2 x 3 m; 

6) wyznaczenie dwukierunkowego ciągu pieszo-

rowerowego po ”óJnocnej stronie drogi; 

7) przystosowanie przynajmniej jednego ciągu 

pieszoｦrowerowego na trasę rolkową poprzez wy-

konanie jednolitej, gJadkiej nawierzchni; 

8) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjnego, 

oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się lokali-

zację jedynie obiektów budowlanych nie przekracza-

jących wysoko`ci okre`lonej w § 10 ust. 8 pkt 4 

uchwaJyŁ 
 

34. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1KDX, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ciąg pieszo-jezdny, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 8 m; 

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

obiektów maJej architektury; 

3) zakaz organizowania stanowisk postojowych; 

4) wyeksponowanie osi widokowej zgodnie  

z § 5 ust. 2 pkt 3 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
7) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJy; 
8) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjnego, 

oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się lokali-

zację jedynie obiektów budowlanych nie przekracza-

jących wysoko`ci okre`lonej w § 10 ust. 8 pkt 4 

uchwaJyŁ 
 

35. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2KDX, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ciąg pieszo-jezdny, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8-10 

m, zgodnie z rysunkiem planu; 
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2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 

obiektów maJej architektury; 

3) zakaz organizowania stanowisk postojowych; 

4) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

36. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1KPP, przeznaczonym na pieszy plac 

publiczny ｦ strefę wej`ciową do Parku Miejskiego 

na Wyspie Bolko obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) obowiązek wyeksponowania strefy wej`cio-

wej do parku poprzez: 

a) wykonanie wedJug kompleksowego projektu, 

b) stosowanie jednolitej formy posadzki, obiek-

tów maJej architektury oraz o`wietlenia, 
c) stosowanie materiaJów wysokiej jako`ci; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni terenu; 

3) przeznaczenie co najmniej ”oJowy powierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleL urządzoną; 
4) wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego zgod-

nie z rysunkiem planu; 

5) przebudowa nawierzchni oznaczonej na ry-

sunku planu zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 lit. a, b 

uchwaJy; 
6) wyeksponowanie osi widokowej zgodnie  

z § 5 ust. 2 pkt 3 uchwaJy; 
7) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
8) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
9) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

37. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2KPP, przeznaczonym na pieszy plac 

publiczny ｦ strefę wej`ciową do Ogrodu Zoologicz-

nego na Wyspie Bolko obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) obowiązek wyeksponowania strefy wej`cio-

wej do Ogrodu Zoologicznego poprzez: 

a) wykonanie wedJug kompleksowego projektu, 

b) stosowanie jednolitej formy posadzki, obiek-

tów maJej architektury oraz o`wietlenia, 
c) stosowanie wysokiej jako`ci naturalnych ma-

teriaJów wykoLczeniowych; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% powierzchni terenu; 

3) przeznaczenie co najmniej ”oJowy powierzch-

ni biologicznie czynnej na zieleL urządzoną; 
4) usytuowanie akcentu architektonicznego; 

5) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
7) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

38. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1KPR, przeznaczonym na ciąg pieszo-

rowerowy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m; 

2) przeprowadzenie `ciewki rowerowej z zasto-

sowaniem segregacji od ruchu pieszych; 

3) przebudowa nawierzchni zgodnie z § 5 ust. 2 

pkt 6 lit. a, c uchwaJy; 
4) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie z § 7 

pkt 2, pkt 3 i pkt 8 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

39. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2KPR, przeznaczonym na ciąg pieszo-

rowerowy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m; 

2) przebudowa nawierzchni zgodnie z § 5 ust. 2 

pkt 6 lit. a, c uchwaJy; 
3) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
4) wymaga się przeprowadzenia `ciewki rowe-

rowej z zastosowaniem segregacji od ruchu pie-

szych poprzez uwycie innego koloru i/lub rodzaju 

nawierzchni; 

5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

40. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3KPR, przeznaczonym na ciąg pieszo-

rowerowy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodna 

z rysunkiem planu; 
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2) przebudowa nawierzchni zgodnie z § 5 ust. 2 

pkt 6 lit. a, c uchwaJy; 
3) przeprowadzenie `ciewki rowerowej z zasto-

sowaniem segregacji od ruchu pieszych poprzez 

uwycie innego koloru i/lub rodzaju nawierzchni; 

4) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

41. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4KPR, przeznaczonym na ciąg pieszo-

rowerowy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m; 

2) przebudowa nawierzchni zgodnie z § 5 ust. 2 

pkt 6 lit. a, c uchwaJy; 
3) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

42. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5KPR, przeznaczonym na ciąg pieszo-

rowerowy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m; 

2) przebudowa nawierzchni zgodnie z § 5 ust. 2 

pkt 6 lit. a, c uchwaJy; 
3) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

43. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6KPR, przeznaczonym na ciąg pieszo-

rowerowy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m; 

2) przebudowa nawierzchni zgodnie z § 5 ust. 2 

pkt 6 lit. a, c uchwaJy; 
3) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

44. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7KPR, przeznaczonym na ciąg pieszo-

rowerowy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m; 

2) przebudowa nawierzchni zgodnie z § 5 ust. 2 

pkt 6 lit. a, c uchwaJy; 
3) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

45. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8KPR, przeznaczonym na ciąg pieszo-

rowerowy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 4 m; 

2) przebudowa nawierzchni zgodnie z § 5 ust. 2 

pkt 6 lit. a, c uchwaJy; 
3) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

46. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9KPR, przeznaczonym na ciąg pieszo-

rowerowy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m; 

2) wykonanie nawierzchni zgodnie z § 5 ust. 2 

pkt 6 lit. c uchwaJy; 
3) wymaga się przeprowadzenia `ciewki rowe-

rowej z zastosowaniem segregacji od ruchu pie-

szych poprzez uwycie innego koloru i/lub rodzaju 

nawierzchni; 

4) wyeksponowanie osi widokowej zgodnie  

z § 5 ust. 2 pkt 3 uchwaJyŁ 
 

47. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1KP, przeznaczonym na ciąg pieszy, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodna 

z rysunkiem planu; 

2) przebudowa nawierzchni zgodnie z § 5 ust. 2 

pkt 6 lit. a, b uchwaJy; 
3) ze względu na ”oJowenie w granicach obiektu 

ujętego w rejestrze zabytków ｦ Parku Miejskim 

Wyspa ｭBolkoｬ objęcie terenu zasadami ochrony 

okre`lonymi w § 7 ust. 1 uchwaJy; 
4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJyŁ 
 

48. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną - elektroenergetykę, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) usytuowanie stacji transformatorowej; 

2) wymaga się zapewnienia dojazdu do stacji 

transformatorowej; 

3) wymaga się wykonania stacji w formie styli-

stycznie nawiązującej do istniejącego zagospoda-

rowania terenu; 

4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJy; 
6) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ 
 

49. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2E, przeznaczonym na infrastrukturę 

techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) usytuowanie stacji transformatorowej; 

2) wymaga się zapewnienia dojazdu do stacji 

transformatorowej; 

3) wymaga się wykonania stacji w formie styli-

stycznie nawiązującej do istniejącego zagospoda-

rowania terenu; 

4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ ochro-

ny konserwatorskiej objęcie terenu zasadami ochro-

ny, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 8 uchwaJy; 
5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 8 uchwaJy; 
6) zakaz ”odziaJu na dziaJkiŁ 
 

ŚziaJ III 
Przepisy koLcowe 

 

§ 15. Wykonanie uchwaJy powierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola. 

 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

Dariusz SmagaJa 

 

 

 
ZaJącznik nr 2 

do UchwaJy Nr LXXIV/794/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 28 ”audziernika 2010 r. 

 

 

WYKAZ źABŹTKÓW 

 

OBIEKTY ZABYTKOWE UJĘTś W REJESTRZE źABŹTKÓW: 
 

Wyspa Bolko Park miejski ｦ Wyspa ｭBolkoｬ, 1913, nr rej.: 291/93 z 02.03.1993 ｦ  

Ogród Zoologiczny 

 

OBIEKTY ZABYTKOWE: 

 

Odra _luza i jaz między Wys”ą Bolko a Pasieką; most pieszy 

Spacerowa 1, 2, 3 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr LXXIV/794/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 28 ”audziernika 2010 r. 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 144 ｦ 9271 ｦ Poz. 1717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 144 ｦ 9272 ｦ Poz. 1717 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr LXXIV/794/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 28 ”audziernika 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Opola  

z dnia 28 paudziernika 2010 r. 

w sprawie sposobu realizacji i zasad finanso-

wania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717, z ”óunŁ zm.) oraz w związku z uchwa-

leniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu, Rada Mia-

sta Opola rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte 

ustaleniami planu. 

Zasady obsJugi oraz charakterystyka rozwiązaL 

infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, 

zostaJy okre`lone w ustaleniach miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego ｭ_ród-

mie`cie IIIｬ w Opolu. W zakresie nalewącym do 

zadaL wJasnych gminy zapisano w planie nastę-
”ujące inwestycje infrastrukturalne: 

1. Modernizacja, rozbudowa i budowa ukJadu 

komunikacyjnego, obejmuje: 

- publiczne ciągi pieszo-rowerowe, oznaczane 

symbolem KDX, 

- publiczne ciągi piesze, oznaczane symbolem KP. 

CaJo`ć inwestycji komunikacyjnych obejmuje 

takwe urządzenia towarzyszące, w tym m.in.: 

chodniki, zieleL, o`wietlenieŁ 
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa ”ozostaJych 

systemów infrastruktury technicznej, obejmuje: 

- o`wietlenie ulic i ”lacówŁ 
 

II. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicz-

nych przewidzianych w planie oraz związanych  

z nimi wykupami terenów, ”rowadzić będą wJa-

`ciwe jednostki miejskie. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicz-

nej będą ”rowadzić wJa`ciwe ”rzedsiębiorstwa,  
w kompetencji których lewy rozwój sieci: wodo-

ciągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, 

gazociągowej, cieplnej oraz gospodarka odpada-

mi. Wszystkie zadania realizowane będą zgodnie  

z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego oraz przepisami odrębnymiŁ 
Zadania związane z gos”odarką odpadami reali-

zowane są równiew zgodnie z planem gospodarki 

odpadami. 

3. Podstawę ”rzyjęcia do realizacji zadaL okre-

`lonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Pro-

gramu Inwestycyjnego miasta Opola. 

4. Okre`lenie terminów ”rzystą”ienia i zakoL-
czenia realizacji tych zadaL, ustalone będzie we-

dJug kryteriów i zasad ”rzyjętych przy konstru-

owaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 

miasta Opola. 

5. Inwestycje mogą być realizowane etapowo 

w zalewno`ci od wielko`ci `rodków przeznaczo-

nych na inwestycje. 

 

III. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej okre`lonych w planie. 

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać 

się poprzez: 

1) wydatki z budwetu miasta; 

2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 
poprzez budwet miasta ｦ w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i ”owyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i ”owyczek bankowych, 

e) innych `rodków zewnętrznych; 
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ramach 

”orozumieL o charakterze cywilno - prawnym lub  

w formie partnerstwa publiczno-prywatnego,  

a takwe wJa`cicieli nieruchomo`ciŁ 
2. Ustala się zasadę finansowania wymienionych 

w ust. 1 pkt 1 inwestycji w zakresie ukJadu komuni-

kacyjnego, zgodnie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 204 poz. 2086 z ”óunŁ zm.), który stanowi, we 
budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodo-

wana inwestycją niedrogową nalewy do inwestora 

tego ”rzedsięwzięcia, a szczegóJowe warunki budowy 

lub przebudowy dróg okre l̀a umowa między zarządcą 
drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy nr LXXIVł794ł10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 28 ”audziernika 2010 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Opola 

z dnia 28 paudziernika 2010 rŁ 
w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Wyspy Bolko w Opolu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

”ozŁ 717, z ”óunŁ zmŁ), biorąc ”od uwagę stano-

wisko Prezydenta, Rada Miasta Opola rozstrzyga, 

co nastę”uje: 
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1Ł Odrzuca się uwagę dotyczącą znacznego 
”owiększenia Ogrodu ZoologicznegoŁ  

Uzasadnieniem dla odrzucenia uwagi jest 

przede wszystkim wskazanie Wyspy Bolko  

w zmianie Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Opola 

jako obszaru przestrzeni publicznej, co zgodnie  

z ustawą z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym oznacza, we 
jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla za-

s”okojenia ”otrzeb mieszkaLców, ”o”rawy jako-

`ci ich wycia i s”rzyjający nawiązywaniu kontak-

tów s”oJecznychŁ Ze względu na konieczno`ć 
uwzględnienia za”isów zawartych w Studium 

nalewy dąwyć do zachowania czę`ci Wys”y Bolko 
jako terenów ”ublicznej zieleni urządzonejŁ  
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UCHWAIA NR XXXIV/222/2010 

 RADY GMINY W POLSKIEJ CEREKWI 

 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

  
w sprawie okre`lenia wysoko`ci stawek podatku od nieruchomo`ci 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142 poz. 

1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, 

Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 

1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 

1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 

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

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

1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974, 

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

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 

420; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142); art. 5  

ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

kach i o”Jatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. 

Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 

1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828,  

Nr 251 poz. 1847, z 2008 r. Nr 93 poz. 585,  

Nr 116 poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r.  

Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613  

i Nr 96, poz. 620) Rada Gminy w Polskiej Cerekwi 

uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1. Okre`la się roczne wysoko`ci stawek po-

datku od nieruchomo`ci: 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem dziaJalno`ci 

gospodarczej, bez względu na osób zakwalifiko-

wania w ewidencji gruntów i budynków  

                      ｦ 0,78 zJ od 1 m2 powierzchni 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych  

                      ｦ 4,15 zJ od 1 ha powierzchni 

c) ”ozostaJych, w tym zajętych na prowadze-

nie od”Jatnej statutowej dziaJalno`ci ”owytku pu-

blicznego przez organizacje ”owytku publicznego  

                                       - 0,26 zJ od 1 m2; 

2) od budynków lub ich czę`ci: 
a) mieszkalnych  

     ｦ 0,64 zJ od 1 m 2 powierzchni uwytkowej 

b) związanych z prowadzeniem dziaJalno`ci 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich czę`ci zajętych na prowadzenie dziaJalno`ci 
gospodarczej  

    ｦ 19,99 zJ od 1 m2 powierzchni uwytkowej 
c) zajętych na prowadzenie dziaJalno`ci gospo-

darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

Jem siewnym  

           - 8,78 zJ od 1 m2 powierzchni uwytkowej 
d) zajętych na prowadzenie dziaJalno`ci go-

spodarczej w zakresie udzielania `wiadczeL 

zdrowotnych  

      ｦ 4,27 zJ od 1 m2 powierzchni uwytkowej 
e) ”ozostaJych, w tym zajętych na prowadze-

nie od”Jatnej statutowej dziaJalno`ci ”owytku pu-

blicznego przez organizacje ”owytku publicznego  

        - 5,97 zJ od 1 m2 powierzchni uwytkowej; 
3) od budowli - 2 % ich warto`ci, okre`lonej 

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, i ust. 3 - 7 

ustawy o podatkach i o”Jatach lokalnych. 

 

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc 

uchwaJa Nr XXV/158/2009 Rady Gminy w Pol-

skiej Cerekwi z dnia 26 listopada 2009 r.  

w sprawie okre`lenia wysoko`ci stawek podatku 

od nieruchomo`ciŁ 
 

§ 3. Wykonanie uchwaJy powierza się Wójto-

wi Gminy w Polskiej Cerekwi. 

 

§ 4. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 1 stycz-

nia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Jerzy KoJeczko 

  


