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UCHWAŁA NR XLIV/22/2010 
RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 
w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu planowanego zbiornika retencyjnego 

„Racibórz Dolny”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku 
z uchwałą Nr XVII/23/08 z dnia 3 kwietnia 2008 r. 
Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice, po 
stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Krzyżanowice, Rada Gminy Krzyżanowice 
uchwala

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzyżanowice 

w granicach administracyjnych 
z wyłączeniem terenu planowanego 

zbiornika retencyjnego „Racibórz Dolny”.

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 
stanowią treść niniejszej uchwały.

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany w dalszej części niniejszej 

uchwały planem obejmuje obszar 6 048,56 ha.
3. Integralną częścią uchwały jest:
1)  część graficzna planu, obejmująca rysunek

planu w skali 1 : 2 000, stanowiący załącznik nr 1 
do uchwały, ustalający przeznaczenie i warunki 
zagospodarowania terenów,

2)  rozstrzygnięcia nie będące ustaleniami pla-
nu:

a)  rozstrzygnięcia Rady Gminy Krzyżanowice 
o sposobie zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,

b)  rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzyżanowice 
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach 
administracyjnych z wyłączeniem terenu plano-
wanego zbiornika retencyjnego „Racibórz Dolny”, 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,c) stwierdze-
nie Rady Gminy Krzyżanowice zgodności planu 
z ustaleniami „Studium uwarunkowań niniejszego 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Krzyżanowice, stanowiące załącznik nr 4 do 
uchwały.

c)  stwierdzenie Rady Gminy Krzyżanowice 
zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarun-
kowań niniejszego kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego Gminy Krzyżanowice, stanowiące 
załącznik nr 4 do uchwały.

4. Dla niniejszego planu została sporządzona 
i uwzględniona „Prognoza oddziaływania na śro-
dowisko” oraz „Prognoza skutków finansowych”.

§ 2. 

Rozdział I Przepisy ogólne.

Rozdział II Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego.

Rozdział III Wymagania wynikające z po-
trzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych.

Rozdział IV Zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturo-
wego.

Rozdział V Zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej.

Rozdział VI Granice i sposoby zagospoda-
rowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, w tym 
terenów narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi.

Rozdział VII Obszary narażone na osuwanie 
się mas ziemnych.

Rozdział VIII Szczegółowe warunki, zasady 
i standardy kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania 
terenu.

Rozdział IX Zasady budowy, rozbudowy 
i modernizacji systemów komu-
nikacji.

Rozdział X Zasady budowy i rozbudowy 
infrastruktury technicznej.

Rozdział XI Szczegółowe zasady i warunki 
podziału nieruchomości

Rozdział XII Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów.

Rozdział XIII Przepisy końcowe.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu:

1)  granica obszaru objętego miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Krzyżanowice w granicach administracyjnych, 
z wyłączeniem terenu planowanego zbiornika re-
tencyjnego „Racibórz Dolny”,

2)  granice administracyjne sołectw,
3)  granica państwa,
4)  tereny wyznaczone liniami rozgraniczają-

cymi, o różnym przeznaczeniu i użytkowaniu oraz 
zasadach zagospodarowania,

5)  symbole literowo – cyfrowe określające 
przeznaczenie terenu,

6)  oznaczenia literowe jednostek struktural-
nych:

A - jednostka strukturalna 
Bieńkowice,

B - jednostka strukturalna Bolesław,

C - jednostka strukturalna Tworków,

D - jednostka strukturalna 
Krzyżanowice,

E - jednostka strukturalna Nowa 
Wioska,

F - jednostka strukturalna Owsiszcze,

G - jednostka strukturalna Roszków,

H - jednostka strukturalna Zabełków,

I - jednostka strukturalna 
Rudyszwałd,

J - jednostka strukturalna Chałupki.

7)  nieprzekraczalne linie zabudowy,
8)  inne oznaczenia:
a)  obiekty i zespoły zabytkowe,
9)  Strefy
a)  strefa „A” – ścisłej ochrony konserwator-

skiej,
b)  strefa „B” – pośredniej ochrony konserwa-

torskiej,
c)  strefa „E” – ekspozycji (ochrona ekspozycji 

panoram),
d)  strefa „K” – ochrony krajobrazu,
e)  strefa „OW” – stanowiska ochrony i obser-

wacji archeologicznych,
f)  strefa obszaru bezpośredniego zagrożenia 

powodzią wodami 100 – letnimi, oznaczona sym-
bolem ZZ,

g)  strefa obszaru narażonego na niebezpieczeń-
stwo powodzi, oznaczona symbolem ZZp,

2.  Przedmiotem ustaleń planu są tereny, oznaczone 
na rysunku planu symbolami literowo – cyfrowymi: 
Tereny zabudowy mieszkaniowej:

1)  MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej,

2)  MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej,

3)  MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo 
– usługowej oraz usługi użyteczności publicznej,
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4)  MR - tereny zabudowy rekreacji indywidual-
nej.

Tereny zabudowy usługowej:
1)  U - tereny zabudowy usługowej, usługi tech-

niczne, usługi rzemieślniczne,
2)  UP - tereny zabudowy usług publicznych,
3)  US - tereny usług sportu i rekreacji.
Tereny użytkowane rolniczo:
1)  R - tereny upraw polowych, gruntów ornych, 

łąk i pastwisk,
2)  RU - tereny produkcji i obsługi produkcji 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrod-
niczych, w tym obiekty obsługi rolnictwa, składy 
i magazyny, obiekty produkcji zwierzęcej i roślin-
nej,

3)  RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,

4)  RO - tereny upraw ogrodniczych i sadów.
Tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej:
1)  P - tereny zabudowy obiektów produkcyj-

nych, składów i magazynów.
Tereny zieleni i wód:
1)  ZL - tereny lasów,
2)  ZP - tereny zieleni urządzonej,
3)  ZC - tereny cmentarzy,
4)  WS - tereny wód powierzchniowych, śródlą-

dowych.
Tereny urządzeń i sieci infrastruktury technicz-

nej:
1)  ITW - tereny urządzeń i sieci wodociągo-

wych,
2)  ITK - tereny urządzeń i sieci kanalizacyj-

nych,
3)  ITG - tereny urządzeń i sieci gazowych,
4)  ITO - tereny gospodarowania odpadami,
5)  ISP - tereny urządzeń i obiektów ochrony 

przeciwpowodziowej.
Tereny komunikacji:
1)  KDGP - tereny dróg publicznych klasy ulicy 

głównej ruchu przyspieszonego,
2)  KDG - tereny dróg publicznych klasy ulicy 

głównej,
3)  KDZ - tereny dróg publicznych klasy ulicy 

zbiorczej,
4)  KDL - tereny dróg publicznych klasy ulicy 

lokalnej,
5)  KDD - tereny dróg publicznych klasy ulicy 

dojazdowej,
6)  KR - tereny tras rowerowych,
7)  KP - tereny wydzielonych ciągów pieszych,
8)  KS - tereny czasowych miejsc postojowych 

(parkingi).
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolemTz – tereny zamknięte, plan nie zawiera 
ustaleń.

4. Pozostałe oznaczenia zawarte na rysunku 
planu są informacjami, nie ustaleniami planu.

5. Przedmiotem planu jest:
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania,

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego,

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego,

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej,

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu,

7)  granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz osuwaniem się mas 
ziemnych,

8)  szczegółowe warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy,

9)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej,

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenów,

11) stawki procentowe na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:

1)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice,

2)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.),

3)  planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Krzyżanowice, stanowiący przedmiot niniejszej 
uchwały,

4)  rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunek planu na mapie w skali 1 : 2 000, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5)  przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem wynikające z decyzji administracyjnych,

6)  terenie – należy przez to rozumieć obszar 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi oraz oznaczony symbolami literowymi 
i cyfrowymi,

7)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć funkcję dominującą pod względem 
jej przeznaczenia dla obszaru jak i zajmowanej 
powierzchni terenu – wydzielonym liniami rozgra-
niczającymi,

8)  przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
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to rozumieć funkcje dodatkowe, które uzupełniają, 
wzbogacają lub usprawniają funkcjonowanie prze-
znaczenia podstawowego,

9)  przestrzeni publicznej – należy przez to ro-
zumieć tereny ogólnodostępne przeznaczone do 
użytku publicznego,

10) usługach publicznych – należy przez to 
rozumieć usługi niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania gminy (usługi oświaty różnych 
szczebli, usługi zdrowia, urzędy, biura, usługi ko-
munalne, muzea, galerie, teatry, sale koncertowe, 
domy wyznaniowe, kościoły itp.), w szczególności 
usługi stanowiące działalność administracji pu-
blicznej oraz podległych jej lub nadzorowanych 
przez nią podmiotów, realizujących zadania na 
rzecz obywateli, wynikające z ustaw, a także dzia-
łalność pozarządowych stowarzyszeń i związków 
wyznaniowych,

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię zabudowy z zakazem prze-
kroczenia jej obiektami kubaturowymi,

12) liniach rozgraniczających drogę - rozumie 
się przez to granice terenów przeznaczonych na pas 
drogowy lub pasy drogowe ustalone w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego lub 
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, a w wypadku autostrady - w decyzji 
o ustaleniu lokalizacji autostrady; w liniach rozgra-
niczających drogi na terenie zabudowy (ulicy) mogą 
znajdować się również urządzenia infrastruktury 
technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną 
drogi,

13) reklamie wielkogabarytowej – należy przez 
to rozumieć wolnostojące, urządzenie reklamowe, 
umieszczane na elementach konstrukcyjnych obiek-
tu budowlanego lub ogrodzeniu,

14) stacji bazowej telefonii komórkowej – na-
leży przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny 
składający się z urządzeń elektro – przesyłowych, 
konstrukcji wsporczej i zestawów anten,

15) rewaloryzacji istniejącej zabudowy i zago-
spodarowania – należy przez to rozumieć odnowę 
najstarszej części układu osadniczego, polegającą 
na przywróceniu (w różnym stopniu i zakresie, 
w zależności od wartości zabytkowej istniejącego 
obiektu lub miejsca) historycznych wartości układu 
i nadania im współczesnych treści. Obejmuje re-
monty, modernizację, konserwację, odtworzenie, 
rekonstrukcję, rozbudowę obiektów lub miejsc, 
w tym o szczególnej wartości zabytkowej,

16) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć parametr wyrażony jako procen-
towy udział powierzchni zabudowy w powierzchni 
objętej projektem zagospodarowania działki bu-
dowlanej,

17) wskaźniku powierzchni biologicznie czyn-
nej – należy przez to rozumieć parametr wyrażony 
jako procentowy udział powierzchni biologicznie 
czynnej w rozumieniu prawa budowlanego w po-

wierzchni objętej projektem zagospodarowania 
działki budowlanej,

18) strefie – należy przez to rozumieć strefę 
uciążliwości, strefę ochronną, strefę kontrolowa-
ną od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
której granice wynikają z zasięgu występujących 
ograniczeń i nie musy się pokrywać z liniami roz-
graniczającymi,

19) większych pracach ziemnych – należy przez 
to rozumieć głębokie wykopy – dotyczące realizacji 
przedsięwzięć liniowych, sieciowych, drogowych, 
budowy dużych obiektów kubaturowych powyżej 
200 m² powierzchni zabudowy,

20) usługach – należy przez to rozumieć obiekty 
usług handlu, gastronomii, instytucji finansowych
i ubezpieczeniowych, sportu i rekreacji, kultury 
i rozrywki, obsługi turystyki, mieszkalnictwa zbio-
rowego (typu hotele, pensjonaty, domy spokojnej 
starości) oraz stacje benzynowe i inną działalność 
gospodarczą nie zakłócającą funkcji mieszkanio-
wej jak np. obiekty biurowe i socjalne, gabinety 
lekarskie itp.,

21) usługach technicznych - należy przez to 
rozumieć usługi mechaniczne, motoryzacyjne, 
blacharskie, lakiernicze, wulkanizacyjne oraz inne 
o podobnym profilu,

22) usługach rzemieślniczych - należy przez to 
rozumieć usługi ślusarskie, kamieniarskie, stolar-
skie, piekarnicze i cukiernicze oraz o podobnym 
profilu, wykonywane w zakładach rzemieślniczych,
produkcyjnych i usługowych,

23) zabudowa socjalna – należy przez to rozu-
mieć zabudowę mieszkaniową, która może być 
realizowana jako zabudowa jednorodzinna, szere-
gowa lub wielorodzinna,

24) agroturystyce – należy przez to rozumieć 
działalność usługowo - turystyczną prowadzoną 
przez rolników na terenie rodzinnego gospodar-
stwa rolnego, wolną od podatku dochodowego od 
osób fizycznych.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy 
rozumieć zgodnie z ich definicjami ustalonymi
w obowiązujących ustawach i aktach prawnych 
oraz zgodnie z ich znaczeniem potocznym.

§ 5. 1. Celem planu jest:
1)  ochrona interesu publicznego w zakresie:
a)  poprawy jakości życia mieszkańców w sfe-

rze zagospodarowania terenu, komunikacji oraz 
dostępności do terenów rekreacyjno – sportowych 
i zieleni,

b)  ochrona historycznego układu przestrzenne-
go i innych wartości kulturowych,

c)  istotnej poprawy ładu przestrzennego po-
przez zwiększenie wymagań dotyczących jakości 
przestrzeni publicznej oraz standardów zabudowy 
i zagospodarowania, szczególnie od strony ulic, 
placów i ciągów pieszych,

d)  zachowania wartości środowiska przyrodni-
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czego,
2)  zapewnienie warunków dla poprawy estetyki 

istniejącej zabudowy gminy poprzez:
a)  określenie jednolitych zasad zabudowy 

i nadbudowy istniejących budynków oraz realizacji 
nowych obiektów,

b)  wyznaczenie terenów dla usług publicznych 
zwiększających atrakcyjność gminy.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego.

§ 6. 1. Tereny wydzielone liniami rozgranicza-
jącymi mogą być zagospodarowane wyłącznie 
na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym 
lub łącznie na cele przeznaczenia podstawowego 
i dopuszczalnego, zgodnie z ustaleniami zawarty-
mi w rozdziale VIII oraz na zasadach określonych 
w pozostałych przepisach szczegółowych niniejszej 
uchwały.

2. Każdorazowo w ramach terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi obok zagospodaro-
wania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 
i dopuszczalnym mogą być wprowadzone: dro-
gi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, 
czasowe miejsca postojowe, sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej, zieleń urządzona, obiekty 
i urządzenia ochrony przeciwpowodziowej, o ile 
nie zostały wykluczone lub inaczej uregulowane 
w pozostałych przepisach niniejszej uchwały.

3. Dopuszcza się sytuowanie budynków zwró-
conych ścianą pełną w odległości 1,5 m od granicy 
lub w granicy działki budowlanej w przypadku:

1)  realizacji na przyległych działkach zabudowy 
mieszkaniowej szeregowej lub bliźniaczej,

2)  jeżeli obiekt stanowi uzupełnienie zabudowy 
pierzei ulicy.

4. Sposób usytuowania projektowanych budyn-
ków winien uwzględniać:

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy, określone 
na rysunku planu,

2)  zapewnienie dostępu do dróg publicznych 
oraz innych niezbędnych przyłączy infrastruktury 
technicznej dla istniejących i projektowanych bu-
dynków.

5. Pas terenu pomiędzy linią zabudowy, a linią 
rozgraniczającą ulicy, należy wykorzystać wyłącz-
nie dla:

1)  utwardzonego wjazdu na teren działki oraz 
dojścia do budynku, czasowych miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych,

2)  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
3)  elementów użytkowych, w tym zadaszonego 

i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci, 
ogrodzenia,

4)  zieleni urządzonej.
6. Na terenach zabudowy mieszkaniowej znaj-

dujących się w obrębie dróg krajowych, poziom 

hałasu należy zredukować poprzez zastosowanie 
rozwiązań technicznych zapewniających właściwe 
warunki akustyczne w budynkach, określonych 
w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu.

7. Dla nowej zabudowy wprowadza się zakaz 
stosowania od strony terenów dróg publicznych 
pełnych ogrodzeń betonowych, poza podmurów-
kami lub słupami o prostych formach; wysokość 
ogrodzenia do 1,8 m.

Rozdział 3
Wymagania wynikające z potrzeb ukształtowania 
przestrzeni publicznych.

§ 7. 1. Przestrzenie publiczne stanowią:
1)  ulice, place, pasaże handlowe obudowane 

w szczególności zabudową usługową,
2)  parki, tereny zieleni urządzonej, tereny spor-

towe, wydzielone ciągi pieszo - jezdne, piesze, 
rowerowe, brzegi i skarpy rzeki Odry, Psiny i Przy-
kopy.

2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania terenów przestrzeni publicznych:

1)  należy zachować wartości kulturowo – krajo-
brazowe obszaru oraz umiejętnie powiązać nowe 
elementy i obiekty z istniejącymi, w celu zachowa-
nia ładu przestrzennego,

2)  wprowadza się obowiązek zapewnienia do-
stępności osobom niepełnosprawnym do:

a)  ulic, placów, ciągów i przejść pieszych, cza-
sowych miejsc postojowych (likwidacja progów 
wysokościowych),

b)  obiektów usługowych oraz terenów zieleni 
urządzonej,

3.  zakazuje się stosowania barier architekto-
nicznych powodujących ograniczenie dostępności 
osobom niepełnosprawnym,

4.  dopuszcza się w miarę potrzeby wprowadze-
nie elementów wyposażenia technicznego.

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego.

§ 8. 1. W zakresie lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów prawa ochrony środo-
wiska:

1)  dopuszcza się lokalizację inwestycji wska-
zanych w przepisach ochrony środowiska, 
obowiązujących w tym zakresie jako przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których sporządzenie raportu jest wymaga-
ne i może być wymagane, pod warunkiem, iż 
spełnione będą dopuszczalne normy określające 
standardy jakości środowiska – dopuszczenie to nie 
dotyczy terenów zabudowy mieszkaniowej jedno 
– i wielorodzinnej oraz rekreacyjnej,
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2)  dopuszcza się modernizację, przebudowę 
istniejących obiektów, wskazanych w przepisach 
ochrony środowiska obowiązujących w tym za-
kresie jako przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których sporzą-
dzenie raportu jest wymagane i być wymagane, 
które spowodują ograniczenie dotychczasowych, 
negatywnych oddziaływań na środowisko lub 
zdrowie.

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniem:

1)  nakazuje się spełnienie warunków w za-
kresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym 
hermetyzację procesów technologicznych, ograni-
czających emisję zanieczyszczeń,

2)  nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych 
(o niskiej zawartości związków siarki).

3. W zakresie ochrony przed hałasem komuni-
kacyjnym i przemysłowym:

1)  zakazuje się lokalizacji obiektów budow-
lanych i urządzeń przekraczających wymogi 
w zakresie dopuszczalnych wartości poziomu 
dźwięku,

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i śro-
dowiska przed odpadami:

1)  zasady gromadzenia i usuwania odpadów 
komunalnych należy organizować zgodnie z re-
gulacjami obowiązującymi w gminie oraz innymi 
przepisami zawartymi w ustawie o odpadach,

2)  masy ziemne stanowiące grunt rodzimy, 
usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją 
przedsięwzięcia mogą być wykorzystane dla po-
trzeb niwelacji terenu (z zastrzeżeniem przepisów 
o ograniczeniu zmian naturalnego ukształtowa-
nia) lub realizacji elementów zagospodarowania 
terenu, w tym ekranujących poszczególne nieru-
chomości,

3)  zakazuje się składowania mas ziemnych, 
gruzu i innych odpadów na terenach rolnych, 
w szczególności w obszarach bezpośredniego 
zagrożenia powodzią wodami 100 – letnimi i na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

5. W zakresie ochrony wód przed zanieczysz-
czeniem:

1)  zakazuje się stosowania rozwiązań tech-
nicznych w zakresie gospodarki wodnościekowej, 
które mogłyby powodować dostawanie się ścieków 
do wód powierzchniowych i gruntu,

2)  nakazuje się instalowanie urządzeń oczyszcza-
jących wody opadowe i roztopowe tj. separatorów 
i osadników, na terenie baz sprzętowo – trans-
portowych, stacji sprzedaży i magazynów paliw, 
zakładów usług motoryzacyjnych i innych, w któ-
rych istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 
wód opadowych substancjami ropopochodnymi 
lub innymi substancjami toksycznymi,

3)  nakazuje się ochronę i wprowadzenie obu-
dowy biologicznej otwartych cieków wodnych,

4)  nakazuje się zachowanie nieprzekraczalnej 

linii zabudowy w odległości min. 15,0 m od górnej 
krawędzi skarpy brzegowej cieków wodnych, za 
wyjątkiem przystani kajakowej w jednostce struk-
turalnej H – Zabełków,

5)  zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych ście-
ków do gruntu,

6)  nakazuje się składowanie odpadów stałych 
wyłącznie w miejscach przystosowanych do tego 
celu,

7)  naruszenie terenów urządzeń melioracji tj. 
rowów otwartych i drenażu w ramach realizacji in-
westycji lub jej użytkowania, wymaga przebudowy 
i doprowadzenia do pełnej sprawności urządzeń 
istniejących lub budowy nowych. Wszystkie 
działania związane z naprawą należy uzgodnić 
z administratorem tych urządzeń.

6. Na całym terenie objętym planem zakazuje 
się:

1)  lokalizacji zakładów stanowiących zagrożenie 
poważnymi awariami,

2)  lokalizacji przedsięwzięć, które mogą mieć 
negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz 
gatunki roślin i zwierząt.

7. Na całym terenie objętym planem nakazuje 
się:

1)  racjonalne wykorzystanie gruntów na tere-
nach przeznaczonych do zainwestowania,

2)  stosowanie rozwiązań eliminujących lub 
ograniczających uciążliwości dla otoczenia, w tym 
emisję ponadnormatywnego hałasu oraz promie-
niowania elektromagnetycznego, itp.; w przypadku 
przekroczenia obowiązujących norm należy stoso-
wać zabiegi lub środki ochronne, uwzględniające 
wymogi dla obszarów chronionych,

8.  W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości 
krajobrazowych, w tym strefy ochrony krajobrazu 
przyrodniczo – kulturowego, w szczególności ob-
szaru doliny Odry, Psiny oraz obszaru objętego 
Naturą 2000:

1)  zabrania się pogorszyć stan siedlisk przy-
rodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt 
lub wpłynąć negatywnie na gatunki dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 
bądź pogorszyć integralność tego obszaru czy jego 
powiązania z innymi obszarami,

2)  nakazuje się ochronę lokalnych wartości 
krajobrazu oraz zieleni poprzez zachowanie i utrzy-
manie (z zastrzeżeniem, iż zasady ochrony obszaru 
chronionego krajobrazu pod nazwą: „Meandry rzeki 
Odry”, obejmującego fragment doliny rzeki Odry 
na obszarze jej granicznego przebiegu, określają 
ustanowione, przepisy obowiązujące w tym zakre-
sie – Rozporządzenie Nr 78/04 Wojewody Śląskiego 
z dnia 29.10.2004 r.), w szczególności:

a)  naturalnego ukształtowania, za wyjątkiem 
działań związanych z eksploatacją kruszyw natu-
ralnych w czaszy Polderu Buków:

b)  skupisk zadrzewień i zakrzewień, w tym 
łęgów nadrzecznych w dolinie rzeki Odry, zaro-
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śniętych i podmokłych starorzeczy, meandrujących 
zakoli, oczek wodnych, za wyjątkiem fragmentów 
związanych z eksploatacja kruszyw naturalnych 
w czaszy Polderu Buków,

c)  skupisk zadrzewień i zakrzewień w dolinie 
rzeki Psiny i Młynówki, zarośniętych, czasami 
podmokłych pozostałości po dawnych meandrach 
koryta Psiny – starorzeczy (na zachód od Bieńko-
wic),

d)  skupisk zadrzewień i zakrzewień, zbiorowisk 
łęgowych oraz lasu w dolinie Przykopy,

e)  szpalerowych pozostałości dawnych łęgów 
(w Rudyszwałdzie), drzewostanu o charakterze 
łęgowym (zachodnia część Rudyszwałdu), zadrze-
wień i zakrzaczeń w dolinie potoku Bełk,

f)  rzek Odry, Psiny i Młynówki, Przykopy, poto-
ku Bełk, w tym ich koryt, stawów (w tym stawów 
hodowlanych), zbiorników wodnych (powyro-
biskowych), oczek wodnych (w rejonie starego 
młyna w Rudyszwałdzie) – z uwzględnieniem dzia-
łań związanych z ochroną przeciwpowodziową, 
zespołów parkowych, w tym o założeniach histo-
rycznych:

-  parku ze stawem przy ruinach zamku w Twor-
kowie,

-  parku przy pałacu w Krzyżanowicach,
-  parku przy zamku w Chałupkach,
g)  pomników przyrody,
h)  komponowanej zieleni, w tym przy starych 

zabudowaniach w rejonie przysiółka Wydale oraz 
przy kaplicy św. Urbana,

i)  zadrzewień przydrożnych, remiz leśnych,
j)  zieleni cmentarnej,
3)  utrzymanie istniejącej zieleni,  z do-

puszczeniem wycinki w sytuacji konieczności 
wprowadzenia niezbędnych rozwiązań z za-
kresu przedsięwzięć liniowych odpowiednio: 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 
zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz po-
rządkowania struktury osadniczej, wprowadzając 
w każdym przypadku obowiązek kompensacji 
przyrodniczej, o której mowa w przepisach ochro-
ny środowiska,

4)  kształtowanie nowej zieleni w sposób nie 
kolidujący z zabudową - wprowadzanie nasa-
dzeń, zgodnie z siedliskiem przy uwzględnieniu 
docelowej wysokości i rozłożystości oraz otwarć 
widokowych,

5)  wprowadzanie śródpolnych pasów wiatro-
chronnych, remiz leśnych,

6)  dopuszcza się renowację sanitarną - prze-
świetlenia, cięcia sanitarne,

7)  w ramach terenów zieleni (w powiązaniu 
i przy wykorzystaniu dróg rolniczych) dopuszcza 
się realizację ścieżek rowerowych.

9. Monitorowanie skutków realizacji ustaleń 
planu dla środowiska i zdrowia ludzi:

1)  realizacja celów ochrony środowiska oraz 
stopień spełnienia wymagań w zakresie ochrony 

zdrowia ludzi i standardów jakości środowiska, 
określonych w niniejszym paragrafie, będą moni-
torowane w ramach gminnego programu ochrony 
środowiska, o którym mowa w przepisach prawa 
ochrony środowiska.

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 9. 1. W granicach obszaru objętego planem, 
z uwagi na wymogi ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków wyznacza się obiekty i zespoły 
zabytkowe oraz strefy. Każdy ze zdefiniowanych
w planie terenów może podlegać w części lub ca-
łości dodatkowym uwarunkowaniom, z uwagi na 
położenie w jednej lub w kilku strefach.

§ 10. 1. Obiekty i zespoły zabytkowe wpisane 
do rejestru zabytków:

1)  A1 – Bieńkowice – kościół parafialny p.w.
Wszystkich Świętych; nr rejestru: A/1706/153/98,

2)  A2 – Bieńkowice – plebania kościoła para-
fialnego p.w. Wszystkich Świętych; nr rejestru:
A/OP- 1877/66,

3)  A3 – Bieńkowice – ul. Pomnikowa 35; 
spichlerz z XIX w., drewniany; nr rejestru: A/1707/
1810/98,

4)  A4 – Bolesław – spichlerz z XIX w., drewnia-
ny; nr rejestru: A/1724/1813/98,

5)  A5 – Tworków – ruiny zamku; nr rejestru: 
A/1736 /747/98,

6)  A6 – Tworków – kościół parafialny p.w. Świę-
tych Piotra i Pawła z 1691r., murowany; nr rejestru: 
A/1735/151/98 z dnia 17.02.1955r.,

7)  A7 – Tworków – kaplica świętego Urbana z 1772 
– 1779 r., murowa; nr rejestru: A/Op – 620/59,

8)  A8 – Krzyżanowice – kościół parafialny p.w.
Świętej Anny; nr rejestru: A/1732/150/98 z dnia 
17.02.1955 r.,

9)  A9 – założenie pałacowo – parkowe w Krzy-
żanowicach (przy zabytkowym pałacu wpisanym 
do rejestru zabytków), w granicach zachowanych 
historycznych założeń, nr rejestru zabytków: 
A/1733/1043/98,

10) A10 – założenie pałacowo – parkowe 
w Chałupkach (przy zabytkowym parku wpisa-
nym do rejestru zabytków, nr rejestru zabytków: 
A/1731/342/98).

2. W/w obiekty i zespoły są chronione praw-
nie, w związku z czym wszelkie prace i działania 
podejmowane przy tych obiektach wymagają po-
zwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.

§ 11. 1. W granicach obszaru objętego planem 
wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej:

2. Strefa „A”– ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
Obejmuje ona obszary, na których elementy daw-
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nego układu przestrzennego zachowały się w stanie 
nienaruszalnym lub nieznacznie zniekształconym. 
Jest to obszar, uznany za szczególnie ważny jako 
materialne świadectwo historyczne. W strefie ści-
słej ochrony konserwatorskiej znajdują się obiekty 
i zespoły wpisane do rejestru zabytków wraz z ich 
bezpośrednim otoczeniem – zgodnie z rysunkiem 
planu. W strefie tej zakłada się nadrzędność wy-
magań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną 
współcześnie działalnością inwestycyjną, gospo-
darczą i usługową.

3. W zasięgu strefy„A”ustala się:
1)  zachowanie historycznej struktury, w której 

dominują działania o charakterze konserwatorskim 
i rewaloryzacyjnym, zmierzające do utrwalenia 
historycznie ukształtowanych walorów obiektów 
i założenia urbanistycznego oraz jego funkcjonalnej 
i kompozycyjnej integracji z otoczeniem,

2)  utrzymanie obiektów historycznych w moż-
liwie niezmienionym kształcie architektonicznym 
wraz z konserwacją substancji zabytkowej (z 
ewentualnym dopuszczeniem zmian formy i funkcji 
obiektów historycznych jedynie za zgodą Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),

3)  zachowanie obiektów historycznych, z zakre-
sem ochrony konserwatorskiej, który obejmuje: 
bryłę, spadki dachów, detal architektoniczny, wystrój 
we wnętrzu i historyczną stolarkę z możliwością jej 
wymiany na analogiczną, a także pierwotną kolo-
rystykę zarówno stolarki jak i elewacji,

4)  przy remontach należy stosować tradycyjne 
materiały używane w pracach konserwatorskich,

5)  dopuszcza się lokowanie reklam informa-
cyjnych harmonizujących z zabudową, o usługach 
w strefie parteru,

6)  utrzymanie lub odtworzenie historycznego 
układu przestrzennego – placów, kształtu i pokrycia 
dachów, kompozycji wnętrz urbanistycznych,

7)  zachowanie i ochronę zieleni zabytkowej oraz 
układu przestrzennego parków i zieleni kompono-
wanej, w tym:

a)  bezwzględny priorytet wymagań konserwa-
torskich,

b)  zachowanie i ochrona zieleni zabytkowej, 
pozostałości starodrzewia, małej architektury oraz 
układu przestrzennego parku,

4. Zakazuje się:
1)  naruszania krajobrazowej kompozycji prze-

strzennej obszaru,
2)  spowodowania degradacji walorów kulturo-

wych, historycznych i krajobrazowych obszaru,
3)  wprowadzania dysharmonizujących, zwłasz-

cza tymczasowych obiektów budowlanych, 
w szczególności kontenerów, przyczep i kiosków, 
przede wszystkim od strony przestrzeni publicz-
nych,

4)  umieszczania reklam wielkogabarytowych, 
bilbordów oraz o dużych płaszczyznach w jaskra-
wych barwach lub jaskrawego oświetlenia, poza 

sezonowymi aranżacjami,
5)  wprowadzania ogrodzeń z prefabrykowa-

nych elementów betonowych.

§ 12. 1. Strefa „B”– pośredniej ochrony kon-
serwatorskiej. Obejmuje ona obszary, w których 
elementy dawnego układu przetrwały w stosun-
kowo dobrym stanie.

2. W strefie„B”można wyróżnić:
1)  centralny układ urbanistyczny wsi Bieńko-

wice; obejmuje budynki mieszkalne i gospodarcze 
w pierwszej linii zabudowy w odniesieniu do ukła-
du ulic:

a)  ul. Raciborska 33-69 (nieparzyste) oraz 50-78 
(parzyste),

b)  ul. Pomnikowa 1-41a (nieparzyste) oraz 4a-32 
(parzyste),

c)  ul. Raciborska 29-33 (nieparzyste),
d)  zabudowania gospodarcze (stodoły) od stro-

ny ul. Szkolnej oraz budynek mieszkalny przy ul. 
Szkolnej 56,

2)  centralny układ urbanistyczny wsi Tworków:
a)  ul. Raciborska 2,4,
b)  ul. Dworcowa 1,
c)  ul. Św. Jana 2-44 (parzyste),
d)  ul. Główna 2-58 (parzyste), 3-59 (nieparzy-

ste),
e)  ul. Krzyżanowska 2-12 (parzyste), ul. Krzyża-

nowska 1,
3)  zespół jednorodnej zabudowy w Chałupkach, 

obejmuje:
a)  ul. Powstańców 2-26 (parzyste), 1-25 (niepa-

rzyste),
b)  Plac Warszawski 1-22,
c)  ul. Długa 3-37 (nieparzyste),
4)  cmentarz rzymsko – katolicki (1889), Krzyża-

nowice, ul. Ogrodowa,
5)  cmentarz rzymsko – katolicki (1896), Bole-

sław, przy kościele parafialnym,
6)  cmentarz rzymsko – katolicki (1810), Rudysz-

wałd, przy kościele parafialnym,
7)  cmentarz rzymsko – katolicki (XV w.), Bień-

kowice, ul. Raciborska,
8)  cmentarz rzymsko – katolicki (1870), Twor-

ków, przy kościele parafialnym,
9)  cmentarz rzymsko – katolicki (1765), Zabeł-

ków, ul. Rymera,
10) cmentarz rzymsko – katolicki (1925), Owsisz-

cze, przy kościele parafialnym.
3. Wyznacza się:
1)  obiekty w granicach działek geodezyjnych 

i założenia parkowe wskazane do objęcia wpi-
sem do rejestru zabytków chronione na mocy 
planu:

a)  założenie parkowe w Krzyżanowicach,
b)  założenie parkowe Chałupkach,
c)  budynek dawnego klasztoru w Bieńkowicach 

z ogrodzeniem od strony ul. Raciborskiej,
d)  kaplica św. Anny przy kościele parafialnym
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w Bieńkowicach, ul. Raciborska,
e)  kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy, Ru-

dyszwałd, ul. Główna,
f)  rzeźba Świętego Floriana, Tworków , plac 

przy kościele św. Piotra i Pawła, ul. Główna,
g)  figurka Jana Nepomucena w Krzyżanowi-

cach, ul. Główna,
h)  krzyż pokutny, Rudyszwałd, ul. Zabełkowska 1,
2)  obiekty w granicach działek geodezyjnych 

wskazane do objęcia wpisem do gminnej ewidencji 
zabytków chronione na mocy planu:

a)  kościół parafialny p.w. Świętej Jadwigi, Za-
bełków, ul. Nowa 13,

b)  kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca,
Roszków ul. Pomnikowa 11,

c)  kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca
Jezusowego, Owsiszcze ul. Wojska Polskiego 12,

d)  kościół parafialny p.w. Świętej Jadwigi, Bo-
lesław ul. Środkowa 77,

e)  plebania, Bolesław, ul. Środkowa 77,
f)  plebania, Krzyżanowice, ul. Główna 50,
g)  plebania, Rudyszwałd, ul. Główna,
h)  plebania, Zabełków, ul Rymera 18,
i)  młyn w Tworkowie (początek XX w) – obecne 

wyposażenie lata 30 – te., ul. Młyńska 7,
j)  budynek dawnego młyna w Bieńkowicach 

(koniec XIX w), ul. Młyńska 11.
4. W zasięgu strefy„B”ustala się:
1)  utrzymanie istniejących zasadniczych ele-

mentów układu urbanistycznego, historycznej sieci 
dróg, zachowanie historycznego rozplanowania 
placów, parcelacji określonej historyczną zabu-
dową, zabytkowej zabudowy, kompozycji zieleni, 
zwłaszcza parków i ogrodów przywillowych,

2)  utrzymanie linii, typu i gabarytów zabudowy 
nawiązujących do historycznego układu zabudo-
wy,

3)  rewaloryzację istniejącej zabudowy zabyt-
kowej oraz historycznych układów przestrzennych 
i elementów rozplanowania,

4)  zachowanie obiektów historycznych, z zakre-
sem ochrony konserwatorskiej, który obejmuje: 
bryłę, spadki dachów, detal architektoniczny, wystrój 
we wnętrzu i historyczną stolarkę z możliwością jej 
wymiany na analogiczną, a także pierwotną kolo-
rystykę zarówno stolarki jak i elewacji,

5)  dostosowanie nowej, wymienianej i przebu-
dowywanej zabudowy do historycznej kompozycji 
w odniesieniu do linii zabudowy, ilości i wysokości 
kondygnacji, wysokości kalenicy, sposobu kształto-
wania dachu, skali, proporcji otworów okiennych 
i drzwiowych w stosunku do powierzchni ściany 
frontowej, z jednoczesnym nawiązaniem do lokal-
nej tradycji architektonicznej,

6)  zachowanie w miarę możliwości, podziału 
parcelacyjnego podkreślonego historyczną zabu-
dową,

7)  dążenie dostosowania do kulturowego cha-
rakteru obszaru formy zewnętrznych elementów 

reklamowych i informacyjnych, jak szyldy, tablice 
informacyjne, neony, elementy małej architektury, 
zewnętrzne oświetlenie ulic i budynków,

8)  dążenie do usunięcia lub odpowiedniej prze-
budowy obiektów dysharmonizujących,

9)  dążenie do ujednolicenia i nadania stylistyki 
odpowiedniej dla kulturowego charakteru obszaru 
elementom oświetlenia ulic oraz elementom małej 
architektury i nawierzchni,

10) dążenie do odtwarzania historycznych kom-
pozycji zieleni,

11) na cmentarzach ochronie podlega układ 
kompozycyjny, zieleń komponowana, krzyże, figury
i nagrobki z przed 1945 r. Nie wymagają uzgodnie-
niom nowe pochówki.

5. Zakazuje się:
1)  degradacji walorów kulturowych, historycz-

nych i krajobrazowych obszaru,
2)  wprowadzenia nowej zabudowy niezgodnej 

z formą i gabarytami istniejącej historycznej, która 
dysharmonizuje historyczny krajobraz miasta,

3)  wprowadzenia przy głównych ciągach 
komunikacyjnych prefabrykowanych obiektów 
budowlanych, typu: blaszane garaże, stragany, 
ogrodzenia itp. zakłócających kompozycję wnętrz 
urbanistycznych,

4)  umieszczania wolnostojących reklam wiel-
kogabarytowych.

§ 13. 1. Strefa „E”– ochrony ekspozycji (ochrona 
ekspozycji panoram). Obejmuje ona obszary sta-
nowiące zabezpieczenie właściwego eksponowania 
zespołów lub obiektów zabytkowych o dużych 
wartościach kulturowych, wskazanych do ochrony 
na mocy przepisów szczególnych lub prawem 
miejscowym.

2. Wyznacza się strefy ekspozycji:
1)  E 1 - strefa ekspozycji krajobrazu w Bień-

kowicach, w kierunku północno – wschodnim, 
(w gminie występuje kilka form krajobrazowych, 
w których dominują pola uprawne, to jedno z nich. 
Obok E 4 jedno z większych obszarowo otwarć 
krajobrazowych na terenie gminy)- walory przy-
rodnicze strefy,,

2)  E 2 - strefa ekspozycji krajobrazu w Bieńko-
wicach, w kierunku południowym, (do większych, 
interesujących otwarć można zaliczyć otwarcie 
pomiędzy Bieńkowicami, a Bolesławiem m.in. na 
Aleję Hajkowiec),

3)  E 3 - strefa ekspozycji krajobrazu w Bole-
sławiu, w kierunku wschodnim, (do większych, 
interesujących otwarć można zaliczyć otwarcie 
pomiędzy Bieńkowicami, a Bolesławiem m.in. na 
Aleję Hajkowiec),

4)  E 4 - strefa ekspozycji krajobrazu w Owsisz-
czach, w kierunku północno - wschodnim,  
(w gminie występuje kilka form krajobrazowych, 
w których dominują pola uprawne, to jedno z nich. 
Obok E 1 jedno z większych obszarowo otwarć 
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krajobrazowych na terenie gminy) - walory przy-
rodnicze strefy,

5)  E 5 - strefa ekspozycji krajobrazu w Owsisz-
czach w kierunku południowo – zachodnim, (na 
obszarze gminy można znaleźć wiele niewielkich 
miejsc, ograniczonych wzgórzami lub zadrze-
wieniami, które posiadają niepowtarzalne cechy 
naturalnego krajobrazu; elementy wymagające 
zachowania w stanie naturalnym) - walory przy-
rodnicze strefy.

3. W zasięgu strefy ochrony ekspozycji propo-
nuje się ustalenia:

1)  nakazuje się:
a)  zadrzewienia oraz zalesienia dla obiektów ku-

baturowych, w ramach projektu wykonania analizy 
wpływu projektowanego obiektu na widoczność 
obiektu eksponowanego od strony ciągów komu-
nikacyjnych,

2)  zabrania się:
a)  zabudowywania osi widokowych i przedpola 

kościołów,
b)  lokowania dodatkowych dominant.

§ 14. 1. Strefa „K”– ochrony krajobrazu. Obej-
muje obszar doliny Odry i Psiny o dużych walorach 
krajobrazowych, gdzie można wyróżnić:

1)  K 1 - „aleja Hajkowiec” w Tworkowie,
2)  K 2 - „aleja Zamkowa” w Tworkowie,
3)  K 3 - „aleja Lipowa” w Nowej Wiosce,
4)  K 4 - „aleja Hroza I” w Tworkowie,
5)  K 5 - „aleja Hroza II” w Tworkowie.
2. W zasięgu strefy„K”należy wprowadzić na-

stępujące zasady postępowania:
1)  nakazuje się:
a)  ochronę walorów środowiska przyrodnicze-

go, odtwarzanie i uzupełnianie zieleni śródpolnej,
b)  dopuszczenie funkcji z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, umożliwiających zachowanie 
szeregu naturalnych walorów środowiskowych 
i krajobrazowych doliny Odry,

c)  dopuszczenie funkcji z zakresu komunikacji 
i infrastruktury technicznej.

d)  ochronę obiektów ruchomych o walorach 
zabytkowych (kapliczki, krzyże, figury świętych),

2)  zakazuje się:
a)  działań mogących powodować degradację 

walorów kulturowych, historycznych i krajobrazo-
wych obszaru,

b)  przekształceń założeń w sposób zacierający 
historyczny układ kompozycyjny.

c)  lokalizacji nowych obiektów kubaturowych 
w strefie ochrony krajobrazu, zgodnie z rysunkiem
planu,

§ 15. 1. Strefa OW– ochrony i obserwacji sta-
nowisk archeologicznych. Strefą OW obejmuje się 
całą gminę Krzyżanowice.

2. W zasięgu tej strefy należy wprowadzić na-
stępujące zasady postępowania:

1)  nakazuje się:
a)  zachowanie i ochronę rozpoznanych stano-

wisk archeologicznych oraz ochronę potencjalnych, 
nowych, nie odkrytych jeszcze stanowisk przed ich 
zniszczeniem,

b)  wszelkie prace ziemne prowadzone na tere-
nie stanowisk archeologicznych i w ich otoczeniu 
należy poprzedzić badaniami wyprzedzającymi,

c)  ustala się obowiązek uzgodnienia z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków warunki 
nadzoru archeologicznego wszelkich inwestycji 
budowlanych, jak również prac ziemnych, w tym 
melioracyjnych oraz związanych z infrastrukturą 
techniczną,

d)  zapewnienie przez inwestora nadzoru arche-
ologicznego w trakcie prac ziemnych.

§ 16. 1. Na obszarze opracowania znajdują się 
stanowiska archeologiczne, wpisane do rejestru 
zabytków chronione na mocy prawa.

2. Dla strefy ochrony i obserwacji archeologicz-
nych ustala się:

1)  zachowanie i ochronę archeologiczną zwar-
tych nawarstwień lub nagromadzeń pozostałości 
kulturowych, pradziejowych i historycznych.
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Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków:
Sporządzony na podstawie danych uzyskanych od Wojewódzkiego Archeologa w Katowicach
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§ 17. 1. Ustala się na obszarze objętym planem 
zachowanie, utrzymanie i ochronę kapliczek, krzy-
ży, figur świętych, nie objętych strefami ochrony
konserwatorskiej , o których mowa w niniejszym 
paragrafie uchwały.

2. Obiekty te winny być zachowane, a zakres 
ochrony konserwatorskiej obejmuje: bryłę, spadki 
dachów, detal architektoniczny, wystrój we wnętrzu 
i historyczną stolarkę z możliwością jej wymiany 
na analogiczną, a także pierwotną kolorystykę 
zarówno stolarki jak i elewacji.

3. Przy remontach należy stosować tradycyjne 
materiały używane w pracach konserwatorskich.

4. Dopuszcza się lokowanie reklam informa-
cyjnych harmonizujących z zabudową, o usługach 
w strefie parteru.

5. Zakaz wieszania bilbordów.
6. Wszelkie działania rewaloryzacyjne, obej-

mujące obiekty wraz z najbliższym otoczeniem, 
o których mowa w ustępie 1 niniejszego para-
grafu (zgodnie z poniższym wykazem) wymagają 
opiniowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków:
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Rozdział 6
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, w tym terenów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 18. 1. Ustala się konieczność zapewnienia ad-
ministratorom dostępu do koryt rzek: Odry, Psiny, 
Przykopy potoku Bełk, w celu przeprowadzenia 
robót remontowych, konserwacyjnych oraz umoż-
liwienia prowadzenia akcji powodziowej.

§ 19. 1.  Dla obszaru objętego planem ustala się 
sposoby zagospodarowania terenów narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi, zgodnie z usta-
nowionymi przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie prawo wodne oraz ustaleniami określo-
nymi w przepisach niniejszego paragrafu.

2. Ustala się obszary bezpośredniego zagro-
żenia powodzią wodami stuletnimi w granicach 
strefy określonej na rysunku planu, oznaczonej 
symbolem ZZ.

3. Dla obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią obejmujących tereny dolin rzeki Odry 
i Psiny oraz potoku Bełk, ustala się:

1)  utrzymanie i utrwalenie przeznaczenia pod-
stawowego dla rolnictwa,

2)  zachowanie terenów zabudowy w tym 
mieszkaniowej, wskazanych ustaleniami niniejsze-
go planu, z możliwością rozbudowy istniejących 
obiektów oraz budowy nowych powyżej rzędnej 
zwierciadła wody (p=1%).

4. Ustala się obszary narażone na niebezpie-
czeństwo powodzi w granicach strefy określonej 
na rysunku planu, oznaczonej symbolem ZZp.

5. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi obejmujących tereny w sołectwach: 

Krzyżanowice i Roszków (w bezpośrednim są-
siedztwie odpowiednio: projektowanego zbiornika 
Racibórz Dolny oraz polderu Buków), ustala się:

1)  dla terenów w sołectwie Krzyżanowice od-
powiednio: utrzymanie i utrwalenie przeznaczenia 
podstawowego dla rolnictwa oraz realizacja zgod-
nie z przeznaczeniem podstawowym usług sportu 
i rekreacji,

2)  zakaz zabudowy, za wyjątkiem drobnych 
obiektów sezonowych gastronomii, handlu i za-
plecza, w tym gospodarczego pod warunkiem 
uwzględnienia ryzyka zalania; w szczególności sy-
tuowania poziomu użytkowego powyżej poziomu 
wody stuletniej,

3)  zachowanie i ochronę terenów zieleni i war-
tości krajobrazowych,

4)  realizację rozwiązań z zakresu przedsięwzięć 
liniowych infrastruktury technicznej i komunika-
cyjnej oraz ochrony przeciwpowodziowej (poprzez 
odpowiedni montaż pompy stałej dla rejonu Krzy-
żanowic i Roszkowa).

Rozdział 7
Obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych.

§ 20. 1. W oparciu o opracowanie ekofi-
zjograficzne z 2003 r. wykonane przez Biuro
Konsultingowe Ochrony Środowiska Ekosystem 
Śląsk w Katowicach, określono, iż: „Na terenie 
Gminy Krzyżanowice nie stwierdzono występo-
wania zjawisk geodynamicznych” (pkt 2.2.7 w/w 
dokumentu).

2. W planie nie wyznacza się nowych terenów 
pod budownictwo, których kwestie mogłyby doty-
czyć m.in. osuwania się mas ziemnych.
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Rozdział 8
Szczegółowe warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 21. 1. Przepisy w niniejszym rozdziale dotyczą:
1)  terenów w jednostce strukturalnej Bieńkowice A,
2)  terenów w jednostce strukturalnej Bolesław B,
3)  terenów w jednostce strukturalnej Tworków C,
4)  terenów w jednostce strukturalnej Krzyżanowice 
D,
5)  terenów w jednostce strukturalnej Nowa Wioska 
E,

6)  terenów w jednostce strukturalnej Owsiszcze 
F,
7)  terenów w jednostce strukturalnej Roszków G,
8)  terenów w jednostce strukturalnej Zabełków H,
9)  terenów w jednostce strukturalnej Rudyszwałd 
I,
10) terenów w jednostce strukturalnej Chałupki J.

2. Wyznacza się tereny, wydzielone na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi, oznaczone numerem 
i symbolem, dla których określa się przeznaczenie 
podstawowe, zgodnie z danymi w tabelach:
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§ 22. 1.  Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem MW, w następujących jednostkach 
strukturalnych: CMW, DMW, EMW, FMW, GMW, 
IMW, JMW, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b)  budynki zamieszkania zbiorowego, domy 

opieki, domy dla osób starszych,
2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  zabudowa socjalna w jednostkach struk-

turalnych: C 2 MW – Tworków; I 1 MW, I 2 MW 
– Rudyszwałd,

b)  usługi,
c)  usługi publiczne,
d)  realizacja terenów rekreacyjnych i sporto-

wych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej,
e)  realizacja zespołów garaży.
2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-

wania terenu i kształtowania zabudowy:
1)  zachowanie istniejącej zabudowy z możli-

wością, przebudowy, rozbudowy i podwyższania 
standardów,

2)  wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 50%,

3)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
– nie mniej niż 30%,

4)  wysokość zabudowy: mieszkaniowej – nie 
więcej niż 4 kondygnacje + poddasze, nie wyższa 
niż 16,0 m,

5)  geometria dachu: w przypadku stosowania 
dachów spadzistych nakazuje się zachowanie sy-
metrycznego układu nachylenia połaci dachowych; 
kąt nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej od 12° 
do 45°, dopuszcza się stosowanie dachów płaskich 
o spadku do 3°,

6)  program parkingowy i garażowy:
a)  dla zabudowy mieszkaniowej nie mniej niż 1 

miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny lub 1 ga-
raż,

b)  w sytuacji prowadzenia działalności usługowej 
należy zrealizować ilość czasowych miejsc parkin-
gowych dla zamierzonego sposobu użytkowania, 
zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX,

c)  dla budynków zamieszkania zbiorowego, do-
mów opieki, domów dla osób starszych – 1 miejsce 
parkingowe na 4 mieszkania,

7)  w zakresie ochrony przed hałasem, tereny 
MW zalicza się do terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w za-
kresie ochrony przed hałasem.

8)  zakaz lokalizacji stacji sprzedaży paliw.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem MN w następujących jednostkach struk-
turalnych: AMN, BMN, CMN, DMN, EMN, FMN, 
GMN, HMN, IMN, JMN, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  usługi handlu, gastronomii oraz rzemiosła,
b)  zabudowa socjalna w jednostce strukturalnej J 

– Chałupki dla terenu oznaczonego symbolem  
J 3 MN.

2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania terenu i kształtowania zabudowy:

1)  zachowanie istniejącej zabudowy z możli-
wością przebudowy, rozbudowy i podwyższania 
standardów,

2)  wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 35%,

3)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
– nie mniej niż 50%,

4)  w przypadku usług handlu dopuszcza się 
wykorzystanie maksymalnie 30% części budynku 
mieszkalnego, z wyłączeniem terenu działki i zlo-
kalizowanych na niej zabudowań gospodarczych.

5)  rozbudowa, przebudowa, wprowadzenie 
nowej zabudowy oraz usytuowanie na działce na 
zasadach:

a)  budynek mieszkalny należy sytuować ele-
wacją frontową od strony drogi publicznej, z której 
następuje wjazd na działkę, przy uwzględnieniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy,

b)  budynki gospodarcze i garaże blaszane na-
leży sytuować w drugiej linii zabudowy (przy czym 
ograniczenie to nie dotyczy sytuacji w której działka 
graniczy co najmniej z dwóch stron drogami),

c)  wysokość zabudowy: mieszkaniowej – nie 
więcej niż 2 kondygnacje + poddasze, nie wyższa 
niż 12,0 m,

d)  wysokość zabudowy gospodarczej i garaży 
wolnostojących - nie więcej niż 1 kondygnacja + 
poddasze, nie wyższa niż 7,0 m,

e)  w przypadku przebudowy istniejących 
budynków mieszkalnych, garażowych i gospodar-
czych, których wysokość jest większa od ustalonej 
w zapisach niniejszego paragrafu, dopuszcza się 
możliwość zachowania istniejącej wysokości;

6)  geometria dachu:
a)  stosowanie dachów dwu lub wielospadowych 

o symetrycznym układzie połaci dachowych,
b)  kąt nachylenia od 20° do 45°; dopuszcza się 

stosowanie dachów płaskich o spadku do 3°,
c)  w przypadku zabudowy gospodarczej, ga-

rażowej i socjalnej od 10° do 45°; dopuszcza się 
stosowanie dachów jednospadowych o kącie na-
chylenia do 40°,

d)  dopuszcza się stosowanie okien w połaci 
dachowej oraz lukarn,

7)  dla zabudowy usługowej lub rzemieślniczej, 
należy zrealizować ilość czasowych miejsc posto-
jowych dla zamierzonego sposobu użytkowania, 
zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX,

3. Dla zespołu jednorodnej zabudowy w Cha-
łupkach, określonej na rysunku planu symbolem 
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J 3 MN, nakazuje się:
1)  zachowanie gabarytów budynków, kształtu 

dachu – spadzisty z kalenicą równoległą do drogi 
publicznej,

2)  zachowanie tradycyjnych podziałów okien-
nych,

3)  zakazuje się przebudowy budynków miesz-
kalnych w sposób mogący naruszyć jednorodność 
zespołu zabudowy.

4. W zakresie ochrony przed hałasem, tereny MN 
zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa w zakresie ochrony przed hałasem.

5. Zakaz lokalizacji stacji sprzedaży paliw.
6. Ograniczenia:
1)  dla terenu oznaczonego symbolem D 22 MN 

zakazuje się lokalizacji zjazdu indywidualnego od 
strony drogi krajowej nr 45,

2)  dla terenu oznaczonego symbolem D 56 MN 
zakazuje się lokalizacji zjazdu indywidualnego od 
strony terenu oznaczonego symbolem 05 KDD.

§ 24. 1. Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem MNU w następujących jednostkach 
strukturalnych: AMNU, CMNU, DMNU, GMNU, 
HMNU, IMNU, JMNU, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  zabudowa mieszkaniowo – usługowa oraz 

usługi użyteczności publicznej,
2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  przebudowa, rozbudowa istniejących oraz 

budowa nowych zakładów usługowych, rzemieśl-
niczych, technicznych, w tym zakładów stolarskich 
i warsztatów napraw samochodowych, zgodnie 
z przepisami z zakresu ochrony środowiska,

b)  przebudowa i rozbudowa istniejących zakła-
dów produkcyjnych.

2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania terenu i kształtowania zabudowy:

1)  zachowanie istniejącej zabudowy z możli-
wością przebudowy, rozbudowy i podwyższania 
standardów,

2)  wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 50%,

3)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
– nie mniej niż 30%,

4)  w granicach działek należy urządzić parkin-
gi z odpowiednią ilością miejsc postojowych do 
planowanej liczby pracowników i przewidywanej 
liczby klientów, zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w rozdziale IX,

5)  rozbudowa, przebudowa istniejącej zabudo-
wy i wprowadzenie nowej na zasadach:

a)  nowe i przebudowywane budynki mieszkal-
ne i usługowe, powinny formą architektoniczną 
nawiązywać do sąsiednich budynków mieszkal-
nych,

b)  budynki gospodarcze, garaże blaszane nale-

ży sytuować w drugiej linii zabudowy (przy czym 
ograniczenie to nie dotyczy sytuacji w której działka 
graniczy z co najmniej z dwóch stron drogami),

c)  wysokość zabudowy: mieszkaniowej – nie 
więcej niż 2 kondygnacje + poddasze, nie wyższa 
niż 12,0 m,

d)  wysokość zabudowy: mieszkaniowo – usłu-
gowej, usługowej rzemieślniczej i technicznej - nie 
wyższej niż 15,0 m,

e)  wysokość zabudowy: gospodarczej i garaży 
wolnostojących - nie więcej niż 1 kondygnacja + 
poddasze, nie wyższa niż 7,0 m,

6)  geometria dachu:
a)  stosowanie dachów dwu lub wielospadowych 

o symetrycznym układzie połaci dachowych,
b)  kąt nachylenia od 20° do 45°, dopuszcza się 

stosowanie dachów płaskich o spadku do 3°,
c)  w przypadku zabudowy gospodarczej i gara-

żowej dopuszcza się również stosowanie dachów 
jednospadowych o kącie nachylenia do 40°,

d)  dopuszcza się stosowanie okien w połaci 
dachowej, lukarn.

3. W zakresie ochrony przed hałasem, tereny 
MNU zalicza się do terenów zabudowy mieszka-
niowo – usługowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie ochrony przed ha-
łasem.

4. Zakaz lokalizacji usług stacji sprzedaży paliw.

§ 25. 1. Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem MR, w jednostce strukturalnej CMR, dla 
których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  zabudowa rekreacji indywidualnej,
2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  usługi agroturystyczne,
b)  zabudowa gospodarcza.
2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-

wania terenu i kształtowania zabudowy:
1)  wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej 

niż 20%,
2)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 

– nie mniej niż 60%,
3)  wysokość zabudowy: jedna kondygnacja 

nadziemna + poddasze do wysokości 8,0 m,
4)  dachy dwu lub wielospadowe symetryczne 

o kątach nachylenia połaci dachowych od 30°do 
45°.

3. W zakresie ochrony przed hałasem, tereny MR 
zalicza się do terenów rekreacyjno – wypoczynko-
wych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
w zakresie ochrony przed hałasem.

§ 26. 1. Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem U, w następujących jednostkach struk-
turalnych: AU, BU, CU, DU, EU, FU, GU, HU, IU, JU, 
dla których ustala się:
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1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  zabudowa usługowa, usługi techniczne, 

usługi rzemieślnicze,
2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  funkcja mieszkaniowa, w ramach działalno-

ści związanej z przeznaczeniem podstawowym,
b)  obiekty zaplecza technicznego,
c)  garaże, budynki gospodarcze i magazyno-

we.
2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-

wania terenu i kształtowania zabudowy:
1)  zachowanie istniejącej zabudowy z możli-

wością przebudowy, rozbudowy i podwyższania 
standardów,

2)  wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 70%,

3)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
– nie mniej niż 20%,

4)  należy zrealizować ilość czasowych miejsc po-
stojowych dla zamierzonego sposobu użytkowania, 
zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX,

5)  rozbudowa, przebudowa istniejącej zabudo-
wy i wprowadzenie nowej na zasadach:

a)  wysokość zabudowy dla budynków przezna-
czenia podstawowego: nie więcej niż 4 kondygnacje 
i nie jest wyższa niż 16,0 m,

b)  dla budynków gospodarczo – garażowych 
i magazynowych 7,0 m,

6)  geometria dachu:
a)  stosowanie dachów dwu lub wielospadowych 

o symetrycznym układzie połaci dachowych,
b)  kąt nachylenia od 20° do 45°, dopuszcza się 

stosowanie dachów płaskich o spadku do 3°,
c)  w przypadku zabudowy gospodarczej, ga-

rażowej i magazynowej dopuszcza się również 
stosowanie dachów jednospadowych o kącie na-
chylenia do 40°,

d)  dopuszcza się stosowanie okien w połaci 
dachowej, lukarn.

3. W zakresie ochrony przed hałasem, terenów 
U nie zalicza się do terenów, dla których ustala się 
dopuszczalne poziomy hałasu, chyba, że ustalenia 
szczegółowe stanowią inaczej, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 
przed hałasem.

§ 27. 1.  Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem UP, w następujących jednostkach struk-
turalnych: AUP, BUP, CUP, DUP, EUP, FUP, GUP, HUP, 
IUP, JUP, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  usługi publiczne,
2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  usługi sportu i rekreacji,
b)  inne usługi związane z przeznaczeniem pod-

stawowym,
c)  budynki mieszkalne z mieszkaniami służbo-

wymi i pojedyncze lokale mieszkalne służbowe,

d)  budynki zamieszkania zbiorowego, w tym 
schroniska młodzieżowe, internaty,

e)  towarzyszące budynki gospodarcze i garażo-
we.

2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania terenu i kształtowania zabudowy:

1)  zachowanie istniejącej zabudowy z możli-
wością przebudowy, rozbudowy i podwyższania 
standardów,

2)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
- nie mniej niż 20%,

3)  w granicach terenu sytuować parkingi dla 
pracowników i korzystających z usług, w tym 
szczególnie zapewnić właściwą ilość miejsc parkin-
gowych dla obiektów sportowo – rekreacyjnych,

4)  rozbudowa, przebudowa istniejącej zabudo-
wy i wprowadzenie nowej na zasadach:

a)  gabaryty budynków - nie więcej niż 4 kondy-
gnacje nadziemne + poddasze,

b)  geometria dachu - geometrię dachów na 
budynkach przeznaczenia dopuszczalnego należy 
dostosować do geometrii dachów budynków prze-
znaczenia podstawowego,

5)  rozbudowa, przebudowa istniejącej zabu-
dowy i wprowadzenie nowej dla obiektów kultu 
religijnego:

a)  utrzymanie, przebudowa, odbudowa istnieją-
cych obiektów sakralnych z zachowaniem obecnej 
formy architektonicznej i skali zabudowy,

b)  modernizacja obiektów towarzyszących 
z zachowaniem formy architektonicznej harmoni-
zującej z dominującymi obiektami sakralnymi.

6)  W zakresie ochrony przed hałasem tereny 
UP zalicza się do terenów przeznaczonych na pobyt 
dzieci i młodzieży.

§ 28. 1. Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem: US, w następujących jednostkach 
strukturalnych: BUS, CUS, DUS, FUS, GUS, IUS, 
JUS, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  usługi sportu i rekreacji, w tym boiska otwar-

te, obiekty sportowe, widowiskowe, amfiteatry,
baseny kąpielowe, korty tenisowe, lodowiska 
sezonowe, tory do jazdy na wrotkach, skate parki, 
przystanie kajakowe, wyciągi narciarskie itp.,

2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  usługi publiczne,
b)  realizacja nowych obiektów kubaturowych 

towarzyszących, takich jak gastronomia, handel 
związany ze specyfiką sportowo – rekreacyjną, o po-
wierzchni zabudowy nie większej niż 400,0 m²,

c)  lokalizacja obiektów tymczasowych, 
towarzyszących lub związanych z funkcjami wy-
poczynkowymi i rekreacyjnymi (przy zachowaniu 
warunków technicznych związanych z ich lokaliza-
cją i użytkowaniem),

d)  obiekty zaplecza technicznego i budynki 
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gospodarcze,
2.  Ustala się następujące zasady zagospodaro-

wania terenu i kształtowania zabudowy:
1)  zachowanie istniejącej zabudowy z możli-

wością przebudowy, rozbudowy i podwyższania 
standardów,

2)  forma obiektów indywidualna, dostosowana 
do funkcji,

3)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
– nie mniej niż 20%,

4)  wskaźnik powierzchni zabudowy – dla otwar-
tych terenów sportowo – rekreacyjnych, nie więcej 
niż 80%,

5)  w zakresie ochrony przed hałasem tereny US 
zalicza się do terenów przeznaczonych na pobyt 
dzieci i młodzieży.

§ 29. 1.  Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem R, w następujących jednostkach struk-
turalnych AR, BR, CR, DR, ER, FR, GR, HR, IR, JR, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  uprawy polowe, grunty orne, łąki i pastwi-

ska,
2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  budowle i urządzenia obsługi gospodarki 

rolnej,
b)  dla terenu oznaczonego symbolem H 9 R 

dopuszcza się budowę przystani kajakowych,
c)  lokalizacja urządzeń wodnych związanych 

z obsługą i produkcją rolniczą, ochroną przeciw-
powodziową i przeciwpożarową.

2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania terenu:

1)  utrzymanie zieleni łąk i pastwisk oraz zadrze-
wień i zalesień pośród pól uprawnych,

2)  utrzymanie istniejących cieków wodnych 
i wód otwartych,

3)  ochrona zadrzewień śródpolnych,
4)  możliwość zadrzewienia terenów nieprzydat-

nych rolniczo,
5)  zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,
6)  nakaz przeprowadzenia remontów rowów 

melioracyjnych, oczyszczania ich i pogłębienia oraz 
utrzymania w stanie umożliwiającym odprowadze-
nie wody.

§ 30. 1.  Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem RU, w następujących jednostkach struk-
turalnych: ARU, BRU, CRU, DRU, IRU dla których 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  tereny produkcji i obsługi produkcji w gospo-

darstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 
w tym obiekty obsługi rolnictwa, składy i maga-
zyny, obiekty produkcji zwierzęcej i roślinnej,

2)  przeznaczenie dopuszczalne:

a)  prowadzenie usług związanych z produkcją 
rolną,

b)  usługi handlu hurtowego,
c)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

towarzysząca prowadzonej działalności.
2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-

wania terenu i kształtowania zabudowy:
1)  zachowanie istniejącej zabudowy z możli-

wością przebudowy, rozbudowy i podwyższania 
standardów,

2)  wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 60%,

3)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
– nie mniej niż 10%,

4)  od strony terenów zabudowy mieszkaniowej 
wykonać pas zieleni izolacyjnej, z przewagą zieleni 
zimozielonej,

5)  należy zrealizować ilość czasowych miejsc po-
stojowych dla zamierzonego sposobu użytkowania, 
zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX,

6)  rozbudowa, przebudowa istniejącej zabudo-
wy i wprowadzenie nowej na zasadach:

a)  wysokość budynków nie więcej niż 15,0 m,
b)  wysokość budowli związanych z obsługą 

produkcji w gospodarstwach rolnych nie więcej 
niż 30,0 m.

§ 31. 1.  Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem RM, w następujących jednostkach 
strukturalnych ARM, BRM, CRM, DRM, ERM, FRM, 
GRM, HRM, IRM, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,
2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  obiekty produkcji zwierzęcej i roślinnej,
2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-

wania terenu i kształtowania zabudowy:
1)  zachowanie istniejącej zabudowy z możli-

wością przebudowy, rozbudowy i podwyższania 
standardów,

2)  wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%,
3)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 

– nie mniej niż 20%,
4)  rozbudowa, przebudowa istniejącej zabudo-

wy i wprowadzenie nowej na zasadach:
a)  garaże blaszane należy sytuować w drugiej 

linii zabudowy (przy czym ograniczenie to nie doty-
czy sytuacji w której działka graniczy z co najmniej 
z dwóch stron z drogami),

b)  budynki mieszkalne: nie więcej niż 2 kondy-
gnacje + poddasze, nie wyższa niż 12,0 m,

c)  pozostałe budynki: nie wyższe niż budynek 
mieszkalny zlokalizowany na tej samej działce,

d)  urządzenia i budowle związane z przezna-
czeniem podstawowym i dopuszczalnym do 
wysokości 20,0 m,

e)  w przypadku przebudowy istniejących 
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budynków mieszkalnych, garażowych i gospodar-
czych, których wysokość jest większa od ustalonej 
w zapisach niniejszego paragrafu, dopuszcza się 
możliwość zachowania istniejącej wysokości,

5)  geometria dachu:
a)  stosowanie dachów dwu lub wielospadowych 

o symetrycznym układzie połaci dachowych,
b)  kąt nachylenia połaci dachowych od 20° do 

45°, dopuszcza się stosowanie dachów płaskich 
o spadku do 3°,

c)  w przypadku zabudowy gospodarczej i gara-
żowej dopuszcza się również stosowanie dachów 
jednospadowych o kącie nachylenia do 40°,

d)  dopuszcza się stosowanie okien w połaci 
dachowej, lukarn,

6)  zakazuje się lokalizacji usług stacji sprzedaży 
paliw.

§ 32. 1. Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczo-
ne symbolem RO w następujących jednostkach 
strukturalnych: ARO, CRO, DRO, HRO, IRO, JRO, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  teren upraw ogrodniczych i sadów,
2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  obiekty budowlane nie wymagające po-

zwolenia na budowę oraz budynki inwentarskie, 
związane z przeznaczeniem podstawowym,

b)  uprawy szklarniowe i pod folią,
2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-

wania terenu i kształtowania zabudowy:
1)  wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej 

niż 15%,
2)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 

– nie mniej niż 80%.

§ 33. 1.  Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem P, w następujących jednostkach struk-
turalnych: AP, CP, DP, EP, GP, HP, JP, dla których 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  obiekty produkcyjne, bazy, składy i magazy-

ny,
2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  obiekty zaplecza techniczno – administra-

cyjnego i urządzeń związanych z realizacją funkcji 
podstawowej,

b)  usługi w tym handel i rzemiosło,
c)  dla terenów oznaczonych symbolami A 1 P, 

D 3 P, H 1 P dopuszcza się produkcję rolniczą i ho-
dowlaną.

2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania terenu i kształtowania zabudowy:

1)  maksymalna wysokość budynków do 15,0 
m, liczona od poziomu terenu,

2)  wysokość urządzeń i budowli związanych 
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym 

do 30,0 m,
3)  zachowanie istniejącej zabudowy z możli-

wością przebudowy, rozbudowy i podwyższania 
standardów,

4)  wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej 
niż 70%,

5)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
– nie mniej niż 15%,

6)  nakaz budowy urządzeń zabezpieczających 
przed możliwością przedostania się substancji 
niebezpiecznych do wód i ziemi,

7)  działalność produkcyjną, składowo – ma-
gazynową, w przypadku sąsiedztwa z terenami 
mieszkaniowymi i przestrzeniami publicznymi 
oddzielić ogrodzeniem pełnym lub pasem zieleni 
izolacyjnej,

8)  należy zrealizować ilość czasowych miejsc po-
stojowych dla zamierzonego sposobu użytkowania, 
zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX,

9)  w zakresie ochrony przed hałasem terenów 
P nie zalicza się do terenów, dla których ustala się 
dopuszczalne poziomy hałasu, chyba, że ustalenia 
szczegółowe stanowią inaczej.

§ 34. 1. Dla terenów wydzielonych na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolem ZL, w następujących jednostkach struk-
turalnych: AZL, BZL, CZL, FZL, GZL, IZL, JZL, dla 
których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  teren lasów, istniejące lasy ochronne i zespo-

ły zadrzewień o funkcji gospodarczej, chronione dla 
rekreacji i wypoczynku,

2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  śródleśne zbiorniki wodne i trwałe użytki 

zielone,
b)  budowle i urządzenia związane z gospodarką 

wodną,
c)  obiekty budowlane związane z gospodarką 

leśną,
d)  urządzenia związane z rekreacją i wypoczyn-

kiem, bez zmiany przeznaczenia terenu za zgodą 
zarządcy lasu.

2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania terenu:

1)  obowiązek zachowania dotychczasowego 
sposobu użytkowania i kształtowania terenu,

2)  tereny zabudowy kubaturowej sytuować 
w minimalnej odległości 20,0 m od ściany lasu.

3. Dla terenu C1ZL i C2ZL ustala się następujące 
zasady zagospodarowania terenu:

1)  gospodarkę leśną należy prowadzić:
a)  zgodnie z planami urządzenia lasów, wpro-

wadzając ochronę drzewostanów o charakterze 
naturalnym,

b)  kształtując lasy o zróżnicowanej strukturze 
gatunkowej i wiekowej,

c)  zapewniając ochronę łąk śródleśnych, 
starorzeczy, oczek wodnych, siedlisk i gatunków 
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roślin oraz zwierząt chronionych, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 
środowiska.

§ 35. 1. Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem ZP w następujących jednostkach struk-
turalnych: AZP, BZP, CZP, DZP HZP, JZP, dla których 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  teren zieleni parkowej (istniejący, ogólnodo-

stępny, publiczny park wiejski z towarzyszącymi 
urządzeniami rekreacji i wypoczynku oraz usługami 
kultury),

2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne,
b)  obiekty usług sportu, rekreacji, oświaty i kul-

tury, turystyki (np.: gastronomia, handel),
c)  zbiorniki wodne,
d)  urządzenia zabaw dla dzieci,
e)  tymczasowe obiekty i urządzenia związane 

z organizacją imprez kulturalno – rozrywkowych 
oraz imprez masowych.

2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania terenu i kształtowania zabudowy:

1)  powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 
15%,

2)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 70%,

3)  wysokość nowo realizowanych budynków 
nie więcej niż 10,0 m,

4)  dachy spadziste o kątach nachylenia głów-
nych połaci dachowych od 20° do 45° (nie dotyczy 
obiektów tymczasowych),

5)  należy zapewnić:
a)  obowiązek respektowania zasady ochrony 

konserwatorskiej, przy rewaloryzacji zabytkowych 
założeń pałacowo – parkowych w Chałupkach 
i Krzyżanowicach oraz w parku przy ruinach zamku 
w Tworkowie,

b)  wszelkie działania rewaloryzacyjne obej-
mujące układ przestrzenny zabytkowych parków, 
w tym zieleń oraz istniejące obiekty kubaturowe 
wymagające uzgodnienia z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków.

§ 36. 1. Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem ZC w następujących jednostkach struk-
turalnych: AZC, BZC, CZC, DZC, FZC, GZC, HZC, IZC, 
JZC, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  tereny cmentarzy (czynny cmentarz 

ogólnowyznaniowy z urządzeniami i zielenią to-
warzyszącą),

2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  zachowanie istniejącego zagospodarowania 

z możliwością przebudowy oraz realizacji nowych 
obiektów, wyłącznie z obsługą przeznaczenia pod-

stawowego,
b)  obiekty kultu religijnego,
c)  obiekty administracji i obsługi gospodarczej 

cmentarza.
2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-

wania terenu i kształtowania zabudowy:
1)  utrzymanie istniejących zespołów cmentar-

nych w tym drzewostanu,
2)  dokonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej 

wzdłuż granic terenu z zabudową mieszkaniową,
3)  powierzchnia pól grzebalnych – nie mniej niż 

60% powierzchni terenu,
4)  powierzchnia trwałego zainwestowania 

związanego wyłącznie z funkcją pogrzebów, w tym 
kaplice i domy pogrzebowe oraz budynki gospo-
darcze, nie może przekroczyć 15% powierzchni 
terenu,

5)  wysokość budynków: nie więcej niż 1 kondy-
gnacja nadziemna, + poddasze, nie więcej niż 10,0 m,

6)  dopuszcza się lokalizację lokalnych dominant 
architektonicznych (przekraczających wysokość 
w pkt 5, wzbogacających formę obiektów, w tym 
wież, dzwonnic),

7)  miejsca postojowe, a także dojścia i dojazdy 
do powierzchni grzebalnych, powinny posiadać 
nawierzchnię utwardzoną, urządzoną w sposób 
uniemożliwiający odpływ wód opadowych na miej-
sce przeznaczone na groby ziemne i murowane.

§ 37. 1  Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem WS, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  tereny wód powierzchniowych śródlądowych 

(rzeki, stawy, cieki i zbiorniki wodne),
2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  realizacja budowli i urządzeń wodnych m.in. 

przeciwpowodziowych, przepraw mostowych, 
kładek dla ruchu pieszego, pieszo – jezdnego, przy-
stani wodnych (w tym przystani kajakowych),

2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania terenu:

1)  nakazuje się:
a)  ochronę istniejących cieków wodnych wraz 

z otaczającą zielenią,
b)  ochronę naturalnie ukształtowanych koryt 

rzek i potoków,
c)  zabezpieczenie i ukształtowanie brzegów cie-

ków wodnych na odcinkach terenów potencjalnie 
zalewowych, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej,

d)  należy wyznaczyć pasy ochronne wzdłuż 
cieków wodnych o szerokości 5,0 m od ich brzegów 
w celu umożliwienia administratorowi prowa-
dzenia robót remontowych i konserwacyjnych 
w korycie, a także dla ochrony otuliny biologicznej 
cieku; tereny te powinny być wykluczone spod 
zabudowy,

e)  odtworzenie zdegradowanych odcinków 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 161 – 12302 – Poz. 2642

koryt rzek i potoków,
f)  usuwanie zanieczyszczeń z koryt rzek i poto-

ków oraz nowych źródeł zanieczyszczeń,
2)  zakazuje się:
a)  prowadzenia wszelkich działań zagrażających 

degradacją cieków wodnych, za wyjątkiem działań 
ratowniczych,

b)  grodzenia nieruchomości w odległości 1,5 m 
od krawędzi cieku.

§ 38. 1.  Wyznacza się tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolami: DISP, FISP, GISP, HISP, JISP, dla których 
ustala się:

1)  przeznaczeniem podstawowe:
a)  urządzenia i obiekty ochrony przeciwpowo-

dziowej.
2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-

wania terenu:
1)  zachowanie istniejących urządzeń, budowli 

i obiektów ochrony przeciwpowodziowej z dopusz-
czeniem remontów, przebudowy, rozbudowy,

2)  realizacja nowych urządzeń, budowli i obiek-
tów ochrony przeciwpowodziowej,

3)  zakaz wykonywania obiektów budowlanych, 
kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów 
w odległości mniejszej niż 50,0 m od stopy wału 
po stronie odpowietrznej, zgodnie z wymogiem art. 
85 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo wodne, za wyjątkiem 
inwestycji zwolnionych na podstawie decyzji Mar-
szałka Województwa – zgodnie z art. 82 ust. 3 w/w 
ustawy,

4)  zakaz realizacji obiektów kubaturowych 
z wyjątkiem dopuszczenia obiektów budowlanych 
związanych z eksploatacją kruszywa,

5)  dopuszcza się:
a)  w czaszy polderu Buków eksploatację kru-

szywa,
b)  rolnicze wykorzystanie suchych zbiorników.

Rozdział 9
Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji syste-
mów komunikacji.

§ 39. 1.  Ustala się następujące zasady rozwiązań 
komunikacyjnych:

1)  utrzymuje się istniejący układ dróg, z moż-
liwością przebudowy, rozbudowy i modernizacji, 
przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie dróg,

2)  dopuszcza się prowadzenie infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających dróg,

3)  dopuszcza się w liniach rozgraniczających 
drogi:

a)  wprowadzenie wjazdów, zjazdów, pasów 
włączeń do skrzyżowań, czasowych miejsc posto-
jowych po uzgodnieniu z zarządcą drogi,

b)  lokalizowanie ścieżek rowerowych,
c)  lokalizowanie wiat i zatok autobusowych,

d)  lokalizowanie obiektów i urządzeń służących 
ograniczaniu uciążliwości komunikacji,

e)  w pasie drogowym mogą się znajdować 
obiekty uznane za zabytki kultury materialnej lub 
pomniki przyrody,

f)  w dotychczasowym stanie mogą pozostać 
w pasie drogowym istniejące budynki, obiekty in-
żynierskie i urządzenia nie związane z gospodarką 
drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują 
zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego oraz nie 
zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi, nie-
mniej jednak ich przebudowa lub kapitalny remont 
wymaga zgody zarządcy drogi.

§ 40. 1.  Wyznacza się tereny komunikacji drogo-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1)  01 KDGP – tereny dróg publicznych klasy 
ulicy głównej ruchu przyspieszonego,

2)  02 KDG – tereny dróg publicznych klasy ulicy 
głównej,

3)  03 KDZ – tereny dróg publicznych klasy ulicy 
zbiorczej,

4)  04 KDL – tereny dróg publicznych klasy ulicy 
lokalnej,

5)  05 KDD – tereny dróg publicznych klasy ulicy 
dojazdowej,

6)  KR – tereny tras rowerowych,
7)  KP – tereny wydzielonych ciągów pieszych.
2. Dla terenów dróg publicznych oznaczonych 

symbolami: KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD, ustala się:
1)  dla wyznaczonych dróg, obowiązują linie 

rozgraniczające oznaczone na rysunku planu,
2)  utrzymuje się istniejący układ dróg, z możli-

wością przebudowy, rozbudowy i modernizacji.
3. Dla terenów dróg publicznych klasy ulicy 

głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 01 KDGP, ustala się:

1)  szerokość w liniach rozgraniczających min. 
25,0 m w terenie zabudowanym; 30,0 m poza te-
renem zabudowy,

2)  przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma 
pasami ruchu,

3)  ograniczenie liczby i częstości zjazdów przez 
zapewnienie dojazdu z innych dróg niższej klasy,

4. Dla terenów dróg publicznych klasy ulicy 
głównej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
02 KDG, ustala się:

1)  szerokość w liniach rozgraniczających min. 
25,0 m w terenie zabudowanym, 30,0 m poza te-
renem zabudowy,

2)  przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma 
pasami ruchu,

3)  ograniczenie liczby i częstości zjazdów przez 
zapewnienie dojazdu z innych dróg niższej klasy,

4)  lokalizacja zabudowy na nowoprojektowa-
nych terenach oznaczonych symbolami: C 6 MN i  
C 3 P w odległości – dla zabudowy MN min. 30,0 m 
od krawędzi jezdni – dla terenów P – min. 10,0 m 
od krawędzi jezdni.
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5. Dla terenów dróg publicznych klasy ulicy 
zbiorczej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem 03 KDZ, ustala się:

1)  szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m,
2)  przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma 

pasami ruchu,
6. Dla terenów dróg publicznych klasy ulicy lo-

kalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
04 KDL, ustala się:

1)  szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 
m – 15,0 m,

2)  przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma 
pasami ruchu,

7. Dla terenów dróg publicznych klasy ulicy 
dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 05 KDD, ustala się:

1)  szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
2)  przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma 

pasami ruchu,
3)  w ciągu drogi dojazdowej do pompowni 

w Chałupkach, oznaczonej symbolem 05 KDD 
dopuszcza się przebudowę istniejącej drogi i jej 
adaptację na wał przeciwpowodziowy.

8. Dla terenów tras rowerowych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KR, ustala się:

1)  obowiązuje powiązanie chodników i ścieżek 
rowerowych usytuowanych wzdłuż ulic, z ciągiem 
tras rowerowych.

9. Dla terenów wydzielonych ciągów pieszych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KP, 
ustala się:

1)  szerokość linii rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu.

§ 41. 1. Wyznacza się tereny wydzielone na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone 
symbolem KS, w następujących jednostkach struk-
turalnych: AKS, HKS, JKS, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  tereny parkingów,
2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  lokalizacja obiektów kubaturowych związa-

nych z działalnością przeznaczenia podstawowego 
typu kasy do pobierania opłat,

b)  zieleń izolacyjna.
2. Ustala się następujące zasady zagospodaro-

wania terenu:
1)  zachowanie istniejącego zagospodarowania 

z zastrzeżeniem przebudowy zjazdów, zgodnie 
z warunkami zezwolenia zarządcy drogi,

2)  stosowanie na terenach parkingów i placach 
utwardzonych nawierzchni,

3)  stosowanie na terenach parkingów i utwar-
dzonych placach urządzeń do odprowadzania wód 
opadowych wyposażonych w separatory związków 
ropopochodnych.
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Rozdział 10
Zasady budowy i rozbudowy infrastruktury tech-
nicznej.

§ 42. 1. Ustala się zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej, oznaczonych w planie 
symbolami: ITW, ITK, ITG, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe:
a)  urządzenia infrastruktury technicznej.
2)  przeznaczenie dopuszczalne:
a)  dojazd do nieruchomości,
b)  miejsca parkingowe dla obsługi przeznacze-

nia podstawowego,
c)  zieleń urządzona,
3)  utrzymanie istniejących i budowa nowych 

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nad-
ziemnej i podziemnej obsługującej przedmiotowy 
teren,

4)  strefy ochronne, oznaczone na rysunku pla-
nu, obowiązują do czasu likwidacji infrastruktury 
wywołującej uciążliwość,

5)  dla nowoprojektowanych terenów in-
westycyjnych wymagane jest wykorzystanie 
kompleksowego uzbrojenia terenu, w oparciu o ist-
niejące i nowe urządzenia oraz sieci infrastruktury 
technicznej,

6)  zakazuje się stawiania obiektów budowla-
nych i urządzeń nie związanych z infrastrukturą 
techniczną.

§ 43. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala 
się:

1)  zaopatrzenie w wodę północnej części ob-
szaru objętego planem, obejmującego jednostki 
strukturalne: Bieńkowice „A”, Bolesław „B”, 
Tworków „C”, Krzyżanowice „D”, Nowa Wioska 
„E”, Owsiszcze „F”, Roszków „G” z ujęcia wody 
w Borucinie wodociągiem ø 300mm,

2)  studnie awaryjne: S5 Zabełków, S6 Rudysz-
wałd,

3)  funkcjonowanie strefy ochronnej obejmują-
cej m.in. teren ochrony pośredniej dla ujęcia wód 
podziemnych w Rudyszwałdzie,

4)  sukcesywną wymianę sieci wodociągowej 
znajdującej się w złym stanie technicznym oraz 
bieżące remonty tej sieci,

2. Wykorzystanie istniejącego ujęcia wody 
w jednostce strukturalnej Krzyżanowice, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem D1WZ (tereny 
urządzeń zaopatrzenia w wodę ujęć wody i stacji 
uzdatniania), jako ujęcia strategicznego zaopatrze-
nia w wodę w sytuacjach specjalnych.

§ 44. 1. W zakresie kanalizacji sanitarnej w ra-
mach obszaru objętego planem, obowiązują 
następujące ustalenia:

1)  odprowadzenie ścieków komunalnych po-
przez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do 
istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków w Ra-

ciborzu, z północnej części gminy obejmującej 
jednostki strukturalne: Bieńkowice „A”, Bolesław 
„B”, Tworków, „C”, Krzyżanowice „D”, Nowa 
Wioska „E”, Owsiszcze „F”, Roszków „G” oraz 
do istniejącej oczyszczalni ścieków w Republice 
Czeskiej, z pozostałej części południowej gminy tj. 
jednostek strukturalnych: Rudyszwałd „H”, Zabeł-
ków „I”, Chałupki „J”,

2)  dopuszcza się budowę małych oczyszczal-
ni ścieków, biologicznych oczyszczalni ścieków 
i bezodpływowych szczelnych zbiorników na 
nieczystości płynne, a następnie ich wywóz do 
oczyszczalni ścieków,

3)  dopuszcza się budowę alternatywnej 
oczyszczalni ścieków w sołectwie Tworków lub 
Bieńkowice,

4)  na terenach o zabudowie rozproszonej 
oraz obiektach działalności produkcyjnej i usłu-
gowej, zlokalizowanych czasowo poza zasięgiem 
kanalizacji gminnej, plan dopuszcza lokalizację 
indywidualną:

a)  wszędzie, gdzie istnieją odpowiednie wa-
runki gruntowo - wodne dopuszcza się realizację 
przydomowych i przyobiektowych oczyszczalni 
biologicznych, z odprowadzeniem oczyszczonych 
ścieków do odbiorników naturalnych,

b)  w zakładach wytwarzających ścieki technolo-
giczne, należy zapewnić ich oczyszczenie poprzez 
budowę kanalizacji zakładowych oczyszczalni ście-
ków,

c)  w pozostałych przypadkach dopuszcza się 
gromadzenie ścieków w bezodpływowych zbior-
nikach na terenie nieruchomości i ich wywóz do 
stacji zlewnej ścieków.

2. W zakresie kanalizacji deszczowej w ramach 
obszaru objętego planem, obowiązują następujące 
ustalenia:

1)  przesyłanie ścieków deszczowych do rzeki 
Odry i Psiny, z zastrzeżeniem każdorazowego in-
stalowania urządzeń oczyszczających.

§ 45. 1. Dla terenów urządzeń elektroenerge-
tycznych, ustala się:

1)  budowę, przebudowę, rozbudowę ist-
niejących sieci, oraz budowę nowych urządzeń 
elektroenergetycznych,

2)  utrzymywanie istniejących stacji transfor-
matorowych, z dopuszczaniem przeprowadzenia 
wszelkiego rodzaju remontów w tych obiektach, 
z wymianą transformatorową łącznie,

3)  lokalizację nowych stacji transformatoro-
wych 15/04 kV, w dostosowaniu do wynikającego 
zapotrzebowania, związanego z lokalizacją nowych 
obiektów,

4)  do istniejących oraz projektowanych urzą-
dzeń elektroenergetycznych, należy zapewnić 
możliwość dojazdu oraz swobodnego dostępu dla 
ich zarządcy, w celu sprawdzenia nadzoru technicz-
nego, remontu, czy przebudowy,
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§ 46. 1. W zakresie lokalizacji sieci gazowych, 
ustala się:

1)  utrzymanie istniejącego gazociągów:
a)  gazociąg w/c DN 100 PN 4,0 MPa, relacji: 

Obwodnica Płd. Raciborza, odgałęzienie do SRP I° 
Bolesław,

b)  gazociąg w/c DN 100 PN 4,0 MPa, relacji: 
Obwodnica Płd. Raciborza, odgałęzienie do SRP I° 
Owsiszcze,

2)  utrzymanie istniejących obiektów, urządzeń 
zaopatrzenia w gaz, stacji redukcyjno – pomiaro-
wych gazu zlokalizowanych w sołectwach: Owsiszcze 
(obiekt gazowy – SRP I°, Q = 3 200 nm3/h) i Bolesław 
(obiekt gazowy – SRP I°, Q = 3 000 nm3/h),

3)  obowiązek ogrodzenia terenów naziemnych 
stacji gazociągu wysokoprężnego i średnioprężne-
go.

4)  strefę ochronną stacji redukcyjno – pomia-
rowej gazu w odległości 50,0m od zabudowy 
mieszkaniowej.

2. W odniesieniu do podstawowego systemu 
zasilania i obsługi sieci gazowych w ramach ob-
szaru objętego planem, obowiązują następujące 
ustalenia:

1)  utrzymanie istniejącego gazociągu gazu 
ziemnego wysokiego ciśnienia ø 200DN, 6,4MPa,

2)  sukcesywna rozbudowa sieci gazowej dla 
obszarów istniejącej i nowej zabudowy.

3)  nowoprojektowane odcinki gazociągu 
w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgrani-
czających dróg i ulic, z zachowaniem wymaganych 
norm bezpieczeństwa,

4)  utrzymanie istniejących oraz realizacja no-
wych sieci i urządzeń gazowniczych.

§ 47. 1. W zakresie lokalizacji urządzeń telefo-
nii, w tym komórkowej oraz radiowych urządzeń 
nadawczych, ustala się:

1)  możliwość kompleksowej realizacji sieci 
teletechnicznej zapewniającej pełną obsługę 
wszystkich istniejących i projektowanych obszarów 
zabudowy, a także poza tymi obszarami,

2)  możliwość sytuowania sieci w liniach rozgra-
niczających dróg i ciągów pieszych,

3)  sytuowanie na wieżach nadawczo – odbior-
czych anten sektorowych oraz anten radiolinii, 
w szczególności tak, aby obszar występowania 
generowanych przez w/w układ antenowych pół 
elektromagnetycznych, będących źródłem elektro-
magnetycznego promieniowania niejonizującego 
o wartościach przekraczających graniczną wartość 
dopuszczalną wynoszącą 0,1 W/m², znajdował się 
w miejscach niedostępnych dla ludzi (minimum na 
wysokości 25,0 m ponad poziomem terenu)

§ 48. 1. Ustala się następujące zasady gospo-
darki odpadami:

1)  utrzymuje się istniejący zorganizowany zbior-

czy system gospodarki odpadami na terenie gminy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalonymi 
w gminie.

§ 49. 1. Wyznacza się tereny gospodarowania 
odpadami, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem ITO, w jednostce strukturalnej C 1 ITO, dla 
których ustala się:

1)  utrzymanie istniejącego składowiska odpa-
dów komunalnych,

2)  rozbudowa składowiska odpadów ko-
munalnych możliwa po zakończeniu budowy 
projektowanego zbiornika retencyjnego „Racibórz 
Dolny”,

3)  nakaz wykonania szczelnej izolacji podłoża 
gruntowego w miejscu składowania odpadów,

4)  regularny monitoring terenu w zakresie 
ochrony środowiska, a zwłaszcza analizy składu 
wód podziemnych,

5)  w trakcie eksploatacji składowiska odpadów, 
należy maksymalnie ograniczyć powierzchnię 
czynną – odkrytą, a pozostałą powierzchnię należy 
pokryć odpowiednią warstwą mineralną,

6)  teren składowiska odpadów wyposażyć 
w ogrodzenie oraz zagospodarować zielenią 
ochronną i izolacyjną,

7)  nakaz sukcesywnej rekultywacji terenu,
8)  zakaz składowania odpadów innych niż ko-

munalne, w tym odpadów niebezpiecznych,
9)  dopuszcza się działalność związaną z segre-

gacją odpadów i ich kompostowaniem,
10) dopuszcza się lokalizację obiektów budow-

lanych związanych z działalnością wysypiska oraz 
budowli i urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 11
Szczegółowe zasady i warunki podziału nierucho-
mości.

§ 50. 1. Dla obszaru objętego planem ustala 
się zasady i warunki podziału terenów na działki 
budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa z zastrzeżeniem, iż dotyczą one poszcze-
gólnych terenów i obowiązują niezależnie od 
istniejących podziałów za wyjątkiem dopuszczeń 
w sytuacjach, o których mowa w niniejszym roz-
dziale.

2. Podział terenów winien uwzględniać zasadę 
dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej 
i uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną.

3.  Podział terenów o podstawowym przeznacze-
niu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
musi spełniać odpowiednio:

1)  minimalna powierzchnia działki dla zabudo-
wy mieszkaniowej:

a)  szeregowej - 300 m²,
b)  bliźniaczej - 400 m²,
c)  wolnostojącej - 600m².
4. Dla terenów, w których istniejące podziały 
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własnościowe nie pozwalają na realizację zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zakazać 
zabudowy lub możliwość jej przeprowadzenia 
uzależnić od powiększenia poszczególnych nieru-
chomości.

5. Dopuszcza się wtórne podziały terenów, 
przeznaczonych dla innych funkcji, zgodnie z usta-
leniami niniejszego planu, nie wymieniowych 
w niniejszym paragrafie.

Rozdział 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów.

§ 51. 1. Ustala się dotyczące sposoby tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 
terenów:

1)  wszystkie tereny, dla których plan ustala okre-
ślone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, 
urządzone i użytkowane w sposób dotychczasowy, 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z docelo-
wym przeznaczeniem,

2)  w pasach linii rozgraniczających dróg pu-
blicznych dopuszcza się użytkowanie terenów na 
dotychczasowych zasadach, bez możliwości wpro-
wadzenia nowej zabudowy.

Rozdział 13
Przepisy końcowe.

§ 52. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MW, 
MN, MNU, MR, RM ustala się stawki procentowe 
(określone w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości), służące naliczaniu jednora-
zowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
(przy uwzględnieniu przeznaczenia podstawowego 
terenów objętych planem) w wysokości 15%.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami U, RU, 
P, UP, US ustala się stawki procentowe (określone 
w stosunku procentowym do wzrostu wartości 
nieruchomości), służące naliczaniu jednorazowych 
opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (przy 
uwzględnieniu przeznaczenia podstawowego tere-
nów objętych planem) w wysokości 20%.

§ 53. Uchwałę powierza się do wykonania Wój-
towi Gminy Krzyżanowice.

§ 54. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Lasak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/22/2010

Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 24 czerwca 2010 r.

dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 161 – 12348 – Poz. 2642

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XLIV/22/2010 

Rady Gminy Krzyżanowice 
z dnia 24 czerwca 2010 

dotyczy uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Krzyżanowice 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu przestrzennym  (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). Rada Gminy 
Krzyżanowice rozstrzyga 

§1. O sposobie realizacji inwestycji zapisanych 
w planie z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r.
(t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

§2 1. Zadania z zakresu sieci infrastruktury 
technicznej: 

1) utrzymanie, modernizacji istniejącej sieci 
kanalizacji i deszczowej oraz realizacji nowych 
przyłączy, 

2) utrzymanie i budowa nowych odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej, 

3) utrzymania, modernizacji istniejącej sieci 
wodociągowej oraz realizacji nowych przyłączy 
sieci wodociągowych. 

2. Zadania z zakresu infrastruktury drogowej: 
1) utrzymanie, przebudowy, rozbudowy, budo-

wy elementów układu komunikacyjnego w tym 
dróg publicznych klasy dojazdowej (drogi gmin-
ne), miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, 
ciągów pieszych. 

3. Zadania z zakresu inwestycji zaspakajających 
interesy publiczne lokalne. 

Sposób finansowania w/w zadań nastąpi w
oparciu o obowiązujące przepisy i procedury 
prawne ze środków własnych gminy przy udziale 
środków z funduszy strukturalnych Unii Europej-
skiej oraz GFOŚiGW i NFOŚiGW, a także innych 
uczestników procesów inwestycyjnych. 
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Zał?cznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV / 22 / 2010 
Rady  Gminy Krzycanowice z dnia 24.06.2010 

dotyczy uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Krzycanowice 

 
 

ROZPATRZENIE UWAG 
WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZYcANOWICE  

W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH Z WYŁ>CZENIEM TERENU PLANOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO „RACIBÓRZ DOLNY”. 
RozstrzygniCcie Rady Gminy Krzycanowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzglCdnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzycanowice  

w granicach administracyjnych z wył>czeniem terenu planowanego zbiornika retencyjnego „Racibórz Dolny”. 
 
 

L.p. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiD, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszaj?cego uwagi 

TreXć uwagi 
Oznaczenie 

nieruchomoXci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomoXci,  

której dotyczy uwaga 

RozstrzygniDcie 
Rady Gminy Krzydanowice 

w sprawie rozpatrzenia uwagi Uwagi 
uwaga 

uwzglDdniona 
uwaga 

nieuwzglDdniona 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 13.05.2010 r. Wilhelm Swoboda 
Zabełków 

Uwaga dotyczy przekwalifikowania 
przeznaczenia działki przy  
ul. Zagumnie w Zabełkowie pod 
tereny zabudowy zagrodowej. 

działka nr 1145,  
karta mapy 4,  
obrCb Zabełków  
przy ul. Zagumnie 

1. 1.Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem MN w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych: AMN, BMN, CMN, DMN, EMN, 
FMN, GMN, HMN, IMN, JMN, dla których ustala 
siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) usługi handlu, gastronomii oraz rzemiosła, 
b) zabudowa socjalna w jednostce strukturalnej J –  

  Chałupki dla terenu oznaczonego symbolem J3MN. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Uwaga ma charakter wniosku o zmianC 
przeznaczenia terenu, a termin składania 
wniosków upłyn>ł dnia 23.09.2008 r. 
Zachodzi brak zgodnoWci ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzycanowice,  
w którym teren ten wskazany jest pod 
zabudowC mieszkaniowo – usługow>. 

2. 18.05.2010 r. Jan Popela 
BieMkowice 
 

Uwaga dotyczy nie wyracenia 
zgody na przebieg drogi, 
oznaczonej w planie symbolem 05 
KDD przebiegaj>ca m.in. przez 
działkC przy ul. Ogrodowej w 
BieMkowicach. 

działka nr 434/299,  
karta mapy 5,  
obrCb BieMkowice  
przy ul. Ogrodowej 

1. Dla terenów dróg publicznych klasy ulicy 
dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 05 KDD, ustala siC: 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10,0 m, 
2) przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma pasami 

ruchu, 
3) w ci>gu drogi dojazdowej do pompowni w 

Chałupkach, oznaczonej symbolem 05 KDD 
dopuszcza siC przebudowC istniej>cej drogi i jej 
adaptacjC na wał przeciwpowodziowy. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Droga, oznaczona na rysunku planu symbolem 
05 KDD stanowi element układu drogowego 
lokalnego, zapewniaj>cy dostCpnoWć dla 
wyznaczonych w planie terenów, oznaczonych 
symbolami: MN, RM i R. 

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XLIV/22/2010 

Rady Gminy Krzyżanowice 
z dnia 24 czerwca 2010 

dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice 
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3. 20.05.2010 r. 
 

Małgorzata Michna 
Tworków 
 

Uwaga dotyczy poszerzenia terenu 
działki połoconej przy ul. Drzymały 
w Tworkowie pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn>. 

działka nr 1179, 
obrCb Tworków 
przy ul. Drzymały 

1. 1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem R, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych AR, BR, CR, DR, ER, FR, GR, HR, 
IR, JR, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe:  
a) uprawy polowe, grunty orne, ł>ki i pastwiska, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) budowle i urz>dzenia obsługi gospodarki rolnej, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem H9R 

dopuszcza siC budowC przystani kajakowych, 
c) lokalizacja urz>dzeM wodnych zwi>zanych z 

obsług> i produkcj> rolnicz>, ochron> 
przeciwpowodziow> i przeciwpocarow>. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Uwaga ma charakter wniosku o zmianC 
przeznaczenia terenu, a termin składania 
wniosków upłyn>ł dnia 23.09.2008 r. 
PowiCkszenie terenu uwarunkowane jest 
zgod> Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
zmianC sposobu ucytkowania z terenów 
rolniczych na cele nierolnicze. Zgoda na 
przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów 
wpłynCła do UrzCdu Gminy w Krzycanowicach 
dnia 09.04.2010 r.  

4. 21.05.2010 r. Adrian Slany 
Tworków 
 

Uwaga dotyczy powiCkszenia 
terenu działki połoconej przy  
ul. OdrzaMskiej 42 w BieMkowicach 
pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> w kierunku 
południowym. 

działka nr 320/162, 
karta mapy 6, obrCb 
BieMkowice przy  
ul. OdrzaMskiej 42 

2. 1.Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem MN w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych: AMN, BMN, CMN, DMN, EMN, 
FMN, GMN, HMN, IMN, JMN, dla których ustala 
siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) usługi handlu, gastronomii oraz rzemiosła, 
b) zabudowa socjalna w jednostce strukturalnej –J 
Chałupki dla terenu oznaczonego symbolemJ3MN. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Uwaga ma charakter wniosku o zmianC 
przeznaczenia terenu, a termin składania 
wniosków upłyn>ł dnia 23.09.2008 r. 
PowiCkszenie terenu uwarunkowane jest 
zgod> Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
zmianC sposobu ucytkowania z terenów 
rolniczych na cele nierolnicze. Zgoda na 
przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów 
wpłynCła do UrzCdu Gminy w Krzycanowicach 
dnia 09.04.2010 r. 

5. 21.05.2010 r. Marek Bielan 
Roszków 
 

Uwaga dotyczy przekwalifikowania 
przeznaczenia terenu działki 
połoconej przy ul. Pomnikowej 9  
w Roszkowie z terenu zabudowy 
zagrodowej na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

działka nr 229/2,  
obrCb Roszków przy 
ul. Pomnikowej 9 

1. 1.Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem RM, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych ARM, BRM, CRM, DRM, ERM, 
FRM, GRM, HRM, IRM, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty produkcji zwierzCcej i roWlinnej. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Uwaga ma charakter wniosku o zmianC 
przeznaczenia terenu, a termin składania 
wniosków upłyn>ł dnia 23.09.2008 r. 
Zachodzi brak zgodnoWci ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzycanowice,  
w którym teren ten wskazany jest pod 
zabudowC zagrodow> w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych. 

6. 21.05.2010 r. 
 

Bernard Frank 
BieMkowice 
 

Uwaga dotyczy przeznaczenia  
w planie terenu działki połoconej 
przy ul. Pomnikowej  
w BieMkowicach z terenu zabudowy 
zagrodowej na teren zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej. 

działka nr 463/1, 
karta mapy 5,  
obrCb BieMkowice  
przy ul. Pomnikowej 

2. 1.Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem RM, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych ARM, BRM, CRM, DRM, ERM, 
FRM, GRM, HRM, IRM, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty produkcji zwierzCcej i roWlinnej. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Uwaga ma charakter wniosku o zmianC 
przeznaczenia terenu, a termin składania 
wniosków upłyn>ł dnia 23.09.2008 r. 
Zachodzi brak zgodnoWci ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzycanowice, w 
którym teren ten wskazany jest pod zabudowC 
zagrodow> w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych. 
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7. 27.05.2010 r. 
 

Pawełek Marcin 
Krzycanowice 
 

Uwaga dotyczy wprowadzenia 
zmiany do ustaleM planu w czCWci 
dotycz>cej §26, ust.2, pkt 1) i 2) 
dotycz>cej terenów zabudowy 
usługowej, w nastCpuj>cy sposób: 
- wskaanik powierzchni zabudowy  
  do 100%,  
- brak powierzchni biologicznie    
  czynnej. 

działki nr 278/1, 
294/3,296/3, 
obrCb 
Krzycanowice  
przy ul. Głównej 1 

1. 1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem U, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych: AU, BU, CU, DU, EU, FU, GU, HU, 
IU, JU, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa usługowa, usługi techniczne, usługi 

rzemieWlnicze, 
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) funkcja mieszkaniowa, w ramach działalnoWci 
zwi>zanej z przeznaczeniem podstawowym, 

b) obiekty zaplecza technicznego, 
c) garace, budynki gospodarcze i magazynowe. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Utrzymuje siC ustalenia §26 ust. 2, pkt 1) i 2) 
uchwały, tj.: 
- wskaanik pow. zabudowy nie wiCcej nic 70%, 
- wskaanik pow. biol. czynnej nie mniej nic 
20%. 
Teren powierzchni biologicznie czynnej oraz 
powierzchni zabudowy został wyznaczony 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa  
w zakresie dotycz>cym planowania 
przestrzennego i prawem budowlanym. 

8. 27.05.2010 r. Józef Sbeczka 
Tworków 

Uwaga dotyczy przeznaczenia  
w całoWci działek przy  
ul. Raciborskiej w Tworkowie na 
teren pod działalnoWć gospodarcz> 
z ustaleniem strefy ochronnej  
15,00 m od Alei Hroza I. 

działki nr 16/2, 
17/2,  
obrCb Tworków  
przy ul. Raciborskiej 

1. 1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem P, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych: AP, CP, DP, EP, GP, HP, JP, dla 
których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) obiekty produkcyjne, bazy, składy i magazyny, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty zaplecza techniczno – 

administracyjnego i urz>dzeM zwi>zanych z 
realizacj> funkcji podstawowej, 

b) usługi w tym handel i rzemiosło, 
c) dla terenów oznaczonych symbolami A1P, D3P, 

H1P dopuszcza siC produkcjC rolnicz>  
i hodowlan>. 

 
2. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 

rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem R, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych AR, BR, CR, DR, ER, FR, GR, HR, 
IR, JR, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe:  
a) uprawy polowe, grunty orne, ł>ki i pastwiska, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) budowle i urz>dzenia obsługi gospodarki rolnej, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem H9R 

dopuszcza siC budowC przystani kajakowych, 
c) lokalizacja urz>dzeM wodnych zwi>zanych z 

obsług> i produkcj> rolnicz>, ochron> 
przeciwpowodziow> i przeciwpocarow>. 

Uwaga 
czCWciowo 

uwzglCdniona
. 

 

Uwaga uwzglCdniona w czCWci dotycz>cej 
wyznaczenia terenu P, jednak z 
uwzglCdnieniem ustaleM dotycz>cych Alei 
Hroza I. 
 

1. Strefa „K” – ochrony krajobrazu. Obejmuje 
obszar doliny Odry i Psiny o ducych walorach 
krajobrazowych, gdzie mocna wyrócnić:  
1) K1 -„aleja Hajkowiec” w Tworkowie, 
2) K2 -„aleja Zamkowa” w Tworkowie, 
3) K3 -„aleja Lipowa” w Nowej Wiosce, 
4) K4 -„aleja Hroza I” w Tworkowie, 
5) K5 -„aleja Hroza II” w Tworkowie. 
W zasiCgu strefy „K” nalecy wprowadzić 
nastCpuj>ce zasady postCpowania: 
1) nakazuje siC: 
a) ochronC walorów Wrodowiska przyrodniczego, 

odtwarzanie i uzupełnianie zieleni Wródpolnej, 
b) dopuszczenie funkcji z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, umocliwiaj>cych 
zachowanie szeregu naturalnych walorów 
Wrodowiskowych i krajobrazowych doliny 
Odry, 

c) dopuszczenie funkcji z zakresu komunikacji  
i infrastruktury technicznej. 

d) ochronC obiektów ruchomych o walorach 
zabytkowych (kapliczki, krzyce, figury 
WwiCtych), 

2) zakazuje siC: 
a) działaM mog>cych powodować degradacjC 

walorów kulturowych, historycznych i 
krajobrazowych obszaru,  

b) lokalizacji nowych obiektów kubaturowych w 
strefie ochrony krajobrazu, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) przekształceM załoceM w sposób zacieraj>cy 
historyczny układ kompozycyjny. 
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9. 27.05.2010 r. 
 

Krystyna Drobny 
Tworków  
 

Uwaga dotyczy przeznaczenia całej 
działki połoconej przy  
ul. Raciborskiej w Tworkowie na 
teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zrezygnowanie  
z pasa stanowi>cego teren upraw 
ogrodniczych i sadów. 

działka nr 1235,  
obrCb Tworków 
przy  
ul. Raciborskiej 39 
 

3. 1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem MN w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych: AMN, BMN, CMN, DMN, EMN, 
FMN, GMN, HMN, IMN, JMN, dla których ustala 
siC: 

1)  przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) usługi handlu, gastronomii oraz rzemiosła, 
b) zabudowa socjalna w jednostce strukturalnej J –  

   Chałupki dla terenu oznaczonego symbolem J3MN. 
 
1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 

rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem RO w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych: ARO, CRO, DRO, HRO, IRO, JRO, 
dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) teren upraw ogrodniczych i sadów, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty budowlane nie wymagaj>ce pozwolenia 

na budowC oraz budynki inwentarskie, zwi>zane 
z przeznaczeniem podstawowym, 

b) uprawy szklarniowe i pod foli>. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Uwaga ma charakter wniosku o zmianC 
przeznaczenia terenu, a termin składania 
wniosków upłyn>ł dnia 23.09.2008 r. 
Działka stanowi fragment zwartego obszaru, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem RO.  
PowiCkszenie terenu uwarunkowane jest 
zgod> Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
zmianC sposobu ucytkowania z terenów 
rolniczych na cele nierolnicze. Zgoda na 
przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów 
wpłynCła do UrzCdu Gminy w Krzycanowicach 
dnia 09.04.2010 r. 
Teren wyznaczony został zgodnie ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzycanowice. 

10. 27.05.2010 r. 
 

Józef Sbeczka 
Tworków 
 

Uwaga dotyczy dopuszczenia 
wyznaczenia w planie drugiej linii 
zabudowy dla przedmiotowej 
działki. 

działka nr 1391/1,  
karta mapy 2, 
obrCb Tworków 
przy  
ul. Raciborskiej 

4. 1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem MN w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych: AMN, BMN, CMN, DMN, EMN, 
FMN, GMN, HMN, IMN, JMN, dla których ustala 
siC: 

1)  przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) usługi handlu, gastronomii oraz rzemiosła, 
b) zabudowa socjalna w jednostce strukturalnej J –  

   Chałupki dla terenu oznaczonego symbolem J3MN. 
 
2. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 

rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem R, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych AR, BR, CR, DR, ER, FR, GR, HR, 
IR, JR, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe:  
a) uprawy polowe, grunty orne, ł>ki i pastwiska, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) budowle i urz>dzenia obsługi gospodarki rolnej, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem H 9 R  

       dopuszcza siC budowC przystani kajakowych, 
c) lokalizacja urz>dzeM wodnych zwi>zanych  

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

W projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie  
z ustaleniami Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krzycanowice, zostały wyznaczone 
tereny pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn>, oznaczone w planie symbolem 
MN. Tym samym została wyznaczona I linia 
zabudowy dla przedmiotowego terenu  
o szerokoWci pasa zabudowy 40 m.  
Teren działki nr 1391/1 został równiec 
uwzglCdniony w planie i oznaczony 
odpowiednio symbolami: MN i R. 
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    z obsług> i produkcj> rolnicz>, ochron>   
       przeciwpowodziow> i przeciwpocarow>. 

11. 27.05.2010 r. 
 

Józef Sbeczka 
Tworków 
 

Uwaga dotyczy wykreWlenia zapisu 
z ustaleM planu dla działki połoconej 
przy ul. Raciborskiej 32  
w Tworkowie dotycz>cego wymogu 
zachowania powierzchni 
biologicznie czynnej. 

działka nr 1187,  
obrCb Tworków 
przy  
ul. Raciborskiej 32 

2. 1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem U, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych: AU, BU, CU, DU, EU, FU, GU, HU, 
IU, JU, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa usługowa, usługi techniczne, usługi 

rzemieWlnicze, 
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) funkcja mieszkaniowa, w ramach działalnoWci 
zwi>zanej z przeznaczeniem podstawowym, 

b) obiekty zaplecza technicznego, 
c) garace, budynki gospodarcze i magazynowe. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Teren powierzchni biologicznie czynnej został 
ustalony zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
prawa w zakresie dotycz>cym planowania 
przestrzennego i warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, gdzie przez: 
powierzchniC terenu biologicznie czynn> - nalecy 
rozumieć grunt rodzimy oraz wodC powierzchniow> 
na terenie działki budowlanej, a takce 50% sumy 
powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni 
nie mniejszej nic 10 m2 urz>dzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym im 
naturaln> wegetacjC. 

12. 27.05.2010 r. Grzegorz Sbeczka 
Tworków 
 

Uwaga dotyczy przeznaczenia całej 
działki połoconej przy  
ul. Raciborskiej w Tworkowie na 
teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zrezygnowanie  
z pasa stanowi>cego teren upraw 
ogrodniczych i sadów. 

działka nr 1236,  
obrCb Tworków  
przy ul. Raciborskiej 

5. 1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem MN w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych: AMN, BMN, CMN, DMN, EMN, 
FMN, GMN, HMN, IMN, JMN, dla których ustala 
siC: 

1)  przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) usługi handlu, gastronomii oraz rzemiosła, 
b) zabudowa socjalna w jednostce strukturalnej J –  

   Chałupki dla terenu oznaczonego symbolem J3MN. 
 
2. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 

rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem RO w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych: ARO, CRO, DRO, HRO, IRO, JRO, 
dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) teren upraw ogrodniczych i sadów, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty budowlane nie wymagaj>ce pozwolenia 

na budowC oraz budynki inwentarskie, zwi>zane 
z przeznaczeniem podstawowym, 

b) uprawy szklarniowe i pod foli>. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Uwaga ma charakter wniosku o zmianC 
przeznaczenia terenu, a termin składania 
wniosków upłyn>ł dnia 23.09.2008 r. 
Działka stanowi fragment zwartego obszaru, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem RO.  
PowiCkszenie terenu uwarunkowane jest 
zgod> Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
zmianC sposobu ucytkowania z terenów 
rolniczych na cele nierolnicze. Zgoda na 
przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów 
wpłynCła do UrzCdu Gminy w Krzycanowicach 
dnia 09.04.2010 r. 
Teren wyznaczony został zgodnie ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzycanowice. 

13. 28.05.2010 r. 
 

Łuska Ireneusz 
Roszków 
 

Uwaga dotyczy przeznaczenia 
działek w planie na teren 
mieszkaniowo – usługowy. 

działki nr 366, 367,  
karta mapy 2, 
obrCb Roszków 
przy ul. Słonecznej 

3. 1.Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem RM, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych ARM, BRM, CRM, DRM, ERM, 
FRM, GRM, HRM, IRM, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty produkcji zwierzCcej i roWlinnej. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Zachodzi brak zgodnoWci ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzycanowice,  
w którym teren ten wskazany jest pod 
zabudowC zagrodow> w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
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14. 28.05.2010 r. Jarosław 
Tomaszowski 
BieMkowice 

Uwaga dotyczy przesuniCcia w 
planie linii rozgraniczaj>cej teren 
MN, zgodnie z granic> działki  
nr 1396. 

działki nr 1387, 
1388, 1390, 
1391/1, 1393, 
1394, 1395 
obrCb Tworków 
przy ul. Weltzla 

 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Proponuje siC utrzymanie przebiegu 
istniej>cych szerokoWci linii rozgraniczaj>cych 
drogC KDD – 10m, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami prawa w zakresie dróg publicznych. 

Uwaga dotyczy wprowadzenia 
zmiany w ustaleniach planu dot. 
zasad zachowania ładu 
przestrzennego: 
- wniesienie obowi>zuj>cej linii 
zabudowy dla historycznej czCWci 
miejscowoWci 

  

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Na rysunku plany zostały wyznaczone 
nieprzekraczalne linie zabudowy, miejsca,  
w których ich nie ma s> uzasadnione funkcj> 
terenu. 

15. 01.06.2010 r. Jan Korczok 
BieMkowice 
 

Uwaga dotyczy wprowadzenia 
zmiany w ustaleniach planu dot. 
sposobu ucytkowania działki przy 
ul. Raciborskiej 61 w BieMkowicach 
umocliwiaj>c> prowadzenie 
działalnoWci gospodarczej – zakład 
rozbioru półtusz wieprzowych  
i przetwórstwa miCsa. 

działka nr 97, 
obrCb BieMkowice 
przy  
ul. Raciborskiej 61 

4. 1.Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem RM, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych ARM, BRM, CRM, DRM, ERM, 
FRM, GRM, HRM, IRM, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty produkcji zwierzCcej i roWlinnej. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Uwaga ma charakter wniosku o zmianC 
przeznaczenia terenu, a termin składania 
wniosków upłyn>ł dnia 23.09.2008 r. 
W zwi>zku z mała powierzchni> działki jak 
równiec uci>cliwoWci> prowadzonej działalnoWci 
uwagi nie uwzglCdnia siC. 

16. 01.06.2010 r. 
 

Roman Herber  
BieMkowice 
 

Uwaga dotyczy wprowadzenia 
zmiany sposobu ucytkowania 
działek przy ul. Ogrodowej  
w BieMkowicach, zgodnie z ich 
obecnym ucytkowaniem pod 
funkcjC RU, tj.: tereny produkcji i 
obsługi produkcji w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych, w tym obiekty obsługi 
rolnictwa, składy i magazyny, 
obiekty produkcji zwierzCcej  
i roWlinnej. 

działki nr 449/281, 
447/280, 445/280, 
karta mapy 5, 
obrCb BieMkowice 
przy ul. Ogrodowej 

1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem P, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych: AP, CP, DP, EP, GP, HP, JP, dla 
których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) obiekty produkcyjne, bazy, składy i magazyny, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty zaplecza techniczno – 

administracyjnego i urz>dzeM zwi>zanych z 
realizacj> funkcji podstawowej, 

b) usługi w tym handel i rzemiosło, 
c) dla terenów oznaczonych symbolami A1P, D3P, 

H1P dopuszcza siC produkcjC rolnicz>  
i hodowlan>. 

Uwaga 
czCWciowo 

uwzglCdniona 

Uwaga 
czCWciowo 

nieuwzglCdniona 

Przedmiotowy teren oznaczony został na 
rysunku planu symbolem P, zgodnie ze 
Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Krzycanowice i poprzednio obowi>zuj>cym 
planem, w tym wzglCdzie uwagi siC nie 
uwzglCdnia.  
W czCWci dotycz>cej przeznaczenia 
dopuszczalnego uwzglCdnia siC produkcjC 
rolnicz> i hodowlan>. 

17. 02.06.2010 r. Rzymsko – katolicka 
Parafia p.w. Vw. Anny 
ul. Główna 50 
47 – 450 
Krzycanowice 
 

Uwaga dotyczy przeznaczenia 
działek przy ul. Ogrodowej w 
Krzycanowicach pod teren 
cmentarza. 

działki nr 77/1, 
75/6, 
karta mapy 1 cz. 2, 
obrCb 
Krzycanowice  
przy ul. Ogrodowej 

1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem R, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych AR, BR, CR, DR, ER, FR, GR, HR, 
IR, JR, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe:  
a) uprawy polowe, grunty orne, ł>ki i pastwiska, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) budowle i urz>dzenia obsługi gospodarki rolnej, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem H9R  

       dopuszcza siC budowC przystani kajakowych, 

Uwaga 
czCWciowo 

uwzglCdniona 

Uwaga 
czCWciowo 

nieuwzglCdniona 

Uwaga dotycz>ca powiCkszenia cmentarza, 
została w czCWci uwzglCdniona – cmentarz 
powiCkszył swoj> powierzchniC w kierunku 
północnym, co zostało przedstawione na 
rysunku planu. Granica cmentarza biegnie 
wzdłuc linii Wredniego napiCcia 15 kV.  
Znajduj>ce siC przy cmentarzu tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem MN 
znajduj> siC w odległoWci zgodnej z 
obowi>zuj>cymi przepisami prawa w zakresie 
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c) lokalizacja urz>dzeM wodnych zwi>zanych  
    z obsług> i produkcj> rolnicz>, ochron>   

       przeciwpowodziow> i przeciwpocarow>. 

dotycz>cym cmentarzy i prawa budowlanego.  
 

18. 02.06.2010 r. Jan Sztuka 
BieMkowice 
 

Uwaga dotyczy nie wyracenia 
zgody na poszerzenie drogi 
oznaczonej w planie symbolem  
05 KDD. 

działka nr 342/301, 
karta mapy 5, 
obrCb BieMkowice 

1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem R, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych AR, BR, CR, DR, ER, FR, GR, HR, 
IR, JR, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe:  
a) uprawy polowe, grunty orne, ł>ki i pastwiska, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) budowle i urz>dzenia obsługi gospodarki rolnej, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem H 9 R  

       dopuszcza siC budowC przystani kajakowych, 
c) lokalizacja urz>dzeM wodnych zwi>zanych  
    z obsług> i produkcj> rolnicz>, ochron>   

       przeciwpowodziow> i przeciwpocarow>. 
 
1. Dla terenów dróg publicznych klasy ulicy 

dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 05 KDD, ustala siC: 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10,0 m, 
2) przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma pasami 

ruchu, 
3) w ci>gu drogi dojazdowej do pompowni w 

Chałupkach, oznaczonej symbolem 05 KDD 
dopuszcza siC przebudowC istniej>cej drogi i jej 
adaptacjC na wał przeciwpowodziowy. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Droga, oznaczona na rysunku planu symbolem 
05 KDD stanowi element układu drogowego 
lokalnego, (prowadzi do drogi krajowej nr 45). 
SzerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych 
ustalona jest jak dla parametrów drogi KDD,  
tj. 10,0 m. 

19. 07.06.2010 r. Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna 
ul. Ogrodowa 11 
47 – 451 BieMkowice 
 

Wnosi o zmianC sposobu 
ucytkowania zgodnie z ich obecnym 
ucytkowaniem pod funkcjC RU, tj.: 
tereny produkcji i obsługi produkcji 
w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych, w tym 
obiekty obsługi rolnictwa, składy  
i magazyny, obiekty produkcji 
zwierzCcej i roWlinnej. 

działka nr 450/281, 
448/280, 
karta mapy 5, 
obrCb BieMkowice 

1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem P, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych: AP, CP, DP, EP, GP, HP, JP, dla 
których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) obiekty produkcyjne, bazy, składy i magazyny, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty zaplecza techniczno-administracyjnego i 

urz>dzeM zwi>zanych z realizacj> funkcji 
podstawowej, 

b) usługi w tym handel i rzemiosło, 
c) dla terenów oznaczonych symbolami A1P, D3P, 

H1P dopuszcza siC produkcjC rolnicz>  
i hodowlan>. 

Uwaga 
czCWciowo 

uwzglCdniona 

Uwaga 
czCWciowo 

nieuwzglCdniona 

Przedmiotowy teren oznaczony został na 
rysunku planu symbolem P, zgodnie ze 
Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Krzycanowice i poprzednio obowi>zuj>cym 
planem, w tym wzglCdzie uwagi siC nie 
uwzglCdnia.  
W czCWci dotycz>cej przeznaczenia 
dopuszczalnego uwzglCdnia siC produkcjC 
rolnicz> i hodowlan>. 

20. 09.06.2010 r. Jarek Krystian 
Krzycanowice 
 

Uwaga dotyczy zmiany sposobu 
ucytkowania działki na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  

działka nr 1136/6, 
1140, 
obrCb 
Krzycanowice 

5. 1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem RM, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych ARM, BRM, CRM, DRM, ERM, 
FRM, GRM, HRM, IRM, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Uwaga ma charakter wniosku o zmianC 
przeznaczenia terenu, a termin składania 
wniosków upłyn>ł dnia 23.09.2008 r. 
Zachodzi brak zgodnoWci ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzycanowice,  
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a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty produkcji zwierzCcej i roWlinnej. 

w którym teren ten wskazany jest pod 
zabudowC zagrodow> w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych. 

21. 14.06.2010 r. Barbara, Krzysztof 
Juraszek 
Tworków 
 

Uwaga dotyczy zmiany sposobu 
ucytkowania działki połoconej przy  
ul. Raciborskiej w Tworkowie na 
tereny usługowe. 

działka nr 18/2, 
karta mapy 1, 
obrCb Tworków 
przy  
ul. Raciborskiej 

1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem R, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych AR, BR, CR, DR, ER, FR, GR, HR, 
IR, JR, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe:  
a) uprawy polowe, grunty orne, ł>ki i pastwiska, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) budowle i urz>dzenia obsługi gospodarki rolnej, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem H 9 R  

       dopuszcza siC budowC przystani kajakowych, 
c) lokalizacja urz>dzeM wodnych zwi>zanych  
    z obsług> i produkcj> rolnicz>, ochron>   

       przeciwpowodziow> i przeciwpocarow>. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Brak zjazdu z drogi krajowej nr 45. 
 

22. 14.06.2010 r. Maksymilian Kuczera 
Tworków 

Uwaga dotyczy zmiany sposobu 
ucytkowania działki połoconej przy 
ul. Drzymały w Tworkowie na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

działka nr 91, 
mapy 1,  
obrCb Tworków 
przy ul. Drzymały 

3. 1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem R, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych AR, BR, CR, DR, ER, FR, GR, HR, 
IR, JR, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe:  
a) uprawy polowe, grunty orne, ł>ki i pastwiska, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) budowle i urz>dzenia obsługi gospodarki rolnej, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem H9R 

dopuszcza siC budowC przystani kajakowych, 
c) lokalizacja urz>dzeM wodnych zwi>zanych z 

obsług> i produkcj> rolnicz>, ochron> 
przeciwpowodziow> i przeciwpocarow>. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Uwaga ma charakter wniosku o zmianC 
przeznaczenia terenu, a termin składania 
wniosków upłyn>ł dnia 23.09.2008 r. 
PowiCkszenie terenu uwarunkowane jest 
zgod> Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
zmianC sposobu ucytkowania z terenów 
rolniczych na cele nierolnicze. Zgoda na 
przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów 
wpłynCła do UrzCdu Gminy w Krzycanowicach 
dnia 09.04.2010 r. 

23. 16.06.2010 r. Izabela Krupa 
Tworków 

Uwaga dotyczy zmiany sposobu 
ucytkowania działki połoconej przy 
ul. Drzymały w Tworkowie na tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

działka nr 90, 
karta mapy 1, 
obrCb Tworków 
przy ul. Drzymały 

4. 1. Wyznacza siC tereny, wydzielone liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu i oznaczone 
symbolem R, w nastCpuj>cych jednostkach 
strukturalnych AR, BR, CR, DR, ER, FR, GR, HR, 
IR, JR, dla których ustala siC: 

1) przeznaczenie podstawowe:  
a) uprawy polowe, grunty orne, ł>ki i pastwiska, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) budowle i urz>dzenia obsługi gospodarki rolnej, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem H9R 

dopuszcza siC budowC przystani kajakowych, 
c) lokalizacja urz>dzeM wodnych zwi>zanych z 

obsług> i produkcj> rolnicz>, ochron> 
przeciwpowodziow> i przeciwpocarow>. 

 Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Uwaga ma charakter wniosku o zmianC 
przeznaczenia terenu, a termin składania 
wniosków upłyn>ł dnia 23.09.2008 r. 
PowiCkszenie terenu uwarunkowane jest 
zgod> Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
zmianC sposobu ucytkowania z terenów 
rolniczych na cele nierolnicze. Zgoda na 
przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów 
wpłynCła do UrzCdu Gminy w Krzycanowicach 
dnia 09.04.2010 r. 

 
   ....................................................................................... 

Przewodnicz>cy Rady Gminy 
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/22/2010 

Rady Gminy Krzyżanowice 
z dnia 24 czerwca 2010 

dotyczy uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Krzyżanowice 

STWIERDZENIE RADY GMINY KRZYŻANOWICE 
ZGODNOŚCI PLANU Z USTALENIAMI 

„STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY KRZYŻANOWICE” 

Przedstawiony do uchwalenia miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Krzyżanowice w granicach administracyjnych 
z wyłączeniem terenu planowanego zbiornika 
retencyjnego „Racibórz Dolny”, jest zgodny ze 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice”, 
zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/9/2009 Rady 
Gminy Krzyżanowice z dnia 3 grudnia 2009 r. 
Zgodność dotyczy również strategicznych kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Krzyżanowice w zakresie porządkowania struktury 
funkcjonalno – przestrzennej w oparciu o istniejące 
uwarunkowania, jak i działań w sferze gospodarki 
przestrzennej, w ramach przyjętych polityk prze-
strzennych. 

Działania w sferze gospodarki przestrzennej, w 
ramach przyjętych polityk przestrzennych, zapisane 
w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice” to: 

• tworzenie nowych miejsc pracy – podjęcie 
działań zmierzających do zwiększenia ilościowe-
go i różnorodności rynku pracy w gminie przy 
preferencji strefy usługowej (związanej w szczegól-
ności z obsługą ruchu tranzytowo – turystycznego) 
oraz produkcyjnej (związanej w szczególności z 
eksploatacją złóż żwiru i przetwórstwem rolno 
– spożywczym), 

• wzmocnienie skuteczności ochrony terenów 

otwartych – rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
uwzględniającej jednakże projektowane przedsię-
wzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, 

• ilościowe i jakościowe zmiany oferowanych 
warunków zamieszkania, usług i wypoczynku 
oraz standardów wyposażenia w infrastrukturę 
techniczną, 

• stopniową realizację układu komunikacji z 
ukierunkowaniem na realizację tych elementów, 
które poprawią obsługę ruchu, a ponadto sprzyjać 
będą aktywizacji planowanych, nowych obszarów 
pozarolniczej działalności gospodarczej, 

• wykorzystanie możliwości rozwoju w oparciu 
o wartości przyrodnicze i kulturowe gminy. 

Ustalenia przedstawionego do uchwalenia pla-
nu obejmują: 

1. Porządkowanie struktur osadniczych po-
przez: 

1) chronienie zwartej zabudowy wsi, 
2) kształtowanie przestrzeni publicznych, 
3) wykształcenie ośrodków usługowych w po-

szczególnych wsiach. 
2. Wyznaczenie nowych elementów funkcjonal-

nych struktury sieci osadniczych, w szczególności: 
1) nowych rejonów aktywizacji gospodarczej 

we wsiach: Bieńkowice, Tworków, Roszków, 
przygranicznej wsi Chałupki (w tym obejmujące 
zabudowania gospodarcze po gospodarstwach 
rolnych), 

2) terenów dla rozwoju funkcji rekreacyjnych 
w sołectwach: Krzyżanowice, Roszków i Tworków 
(Brzezina, Urbanek). 

3. Ochronę wartości i cech środowiska przy-
rodniczo – kulturowego gminy oraz walorów 
krajobrazowych, w tym rolniczą przestrzeń produk-
cyjną poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy. 

4. Utrzymanie, przebudowę oraz realizację no-
wych elementów układu komunikacyjnego. 

5. Utrzymanie, przebudowę oraz realizację no-
wych elementów sieci infrastruktury technicznej 
i budowę nowych elementów z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej poziomu lokalnego i ponad-
lokalnego. 


