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UCHWAIA NR XLIX/437/2010 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

 

 z dnia 28 wrze`nia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru ”oJowonego w Lewinie Brzeskim. 

 

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

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.1), art. 20 

ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óun. zm.)2 w związku 

z uchwaJą Nr XX/154/2008 z dnia 29 kwietnia 

2008 r. o przystą”ieniu do s”orządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego czę-
`ci miasta Lewin Brzeski oraz czę`ci wsi Kantoro-

wice, zmienionej uchwaJą Nr XXV/196/2008 z dnia 

29 wrze`nia 2008 r. Rady Miejskiej w Lewinie 

Brzeskim oraz uchwaJą Nr XLV/391/2010 Rady 

Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 r., 

po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Lewin Brzeski, Rada Miejska  

w Lewinie Brzeskim uchwala, co nastę”uje:  
 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego obszaru ”oJowonego w mie`cie 
Lewin Brzeski ograniczonego od strony wschodniej 

ulicą Ko`ciuszki, od strony ”óJnocnej, zachodniej i ”oJu-

dniowej gruntami rolnymi. 

2. Integralną czę`cią uchwaJy są: 
1) rysunek planu, stanowiący zaJącznik nr 1  

w skali 1:1000; 

2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji  

i zasad finansowania inwestycji w zakresie infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych Gminy, stanowiące zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące zaJącznik nr 3; 

                                            
1 źmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U.: 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 

1806; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

124; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 106, poz. 675. 
2źmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy ogJoszone w Dz. U.: 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, 

poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127; poz. 

880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124; Nr 75 poz. 474; Nr 106 poz. 675; Nr 119 poz. 804;  

Nr 149 poz. 996. 

§ 2. Zakres ustaleL planu obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o równym przeznaczeniu lub równych 

zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-

budowy, gabaryty obiektów i wskauniki intensyw-

no`ci zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów 

górniczych, a takwe narawonych na niebezpieczeL-
stwo powodzi oraz zagrowonych osuwaniem się 

mas ziemnych; 

8) szczegóJowe zasady i warunki scalania i po-

dziaJu nieruchomo`ci objętych planem miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) s”osób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
12) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

 

§ 3.1. Na obszarze objętym planem nie wystę-
pują tereny lub obiekty ”odlegające ochronie, usta-

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

1) terenów górniczych; 
2) terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo 

powodzi; 

3) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych. 

 

§ 4.1. Na rysunku planu obowiązującymi ustale-

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

wym, 

b) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

2) elementy kompozycji: 

a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-

wy, 

3) oznaczenie przeznaczenia terenówŁ 
2. Nie wymienione w ust. 1 ”ozostaJe elementy 

rysunku, mają charakter informacyjny. 

 

§ 5.1. Ilekroć jest mowa o: 

1) uchwale - nalewy przez to rozumieć niniejszą 

uchwaJę Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim; 

2) planie - nalewy przez to rozumieć przepisy za-

warte w niniejszej uchwale; 

3) rysunku planu - nalewy przez to rozumieć ry-

sunek planu w skali 1:1000; 

4) przepisach odrębnych - nalewy przez to rozu-

mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wyni-

kające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

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

znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczający-

mi, oznaczony symbolem, w obszarze którego 

obowiązują odpowiednie ustalenia; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy przez 

to rozumieć linię, ograniczającą obszar, na którym 

dopuszcza się wznoszenie budynków oraz okre`lo-

nych w ustaleniach planu rodzajów budowli na-

ziemnych nie będących liniami ”rzesyJowymi i sie-

ciami uzbrojenia terenu, uwzględniając mowliwo`ć 

przekroczenia linii elementem kubaturowym budyn-

ku o powierzchni nie większej niw 25% szeroko`ci 
frontu ”Jaszczyzny budynku ”rzylegającej do nie-

przekraczalnej linii zabudowy w poziomie terenu; 

7) obowiązującej linii zabudowy - nalewy przez to 

rozumieć linię, na której ma być usytuowana ze-

wnętrzna krawędu zewnętrznej `ciany budynku lub 

budowli naziemnych nie będących liniami ”rzesyJo-

wymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając 

mowliwo`ć przekroczenia linii elementem kubaturo-

wym budynku o powierzchni nie większej niw 25% 

szeroko`ci frontu ”Jaszczyzny budynku przylegają-
cej do obowiązującej linii zabudowy w poziomie 

terenu; 

8) przeznaczeniu podstawowym - nalewy przez 

to rozumieć rodzaj uwytkowania terenu, który domi-

nuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczają-
cymi; 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy przez 

to rozumieć rodzaj uwytkowania inny niw podsta-

wowy, który uzu”eJnia, wzbogaca lub zastę”uje 

przeznaczenie podstawowe na zasadach okre`lo-

nych w ustaleniach szczegóJowych; 
10) usJugach komercyjnych - nalewy przez to ro-

zumieć usJugi realizowane ze `rodków nie-

publicznych; w szczególno`ci usJugi z zakresu han-

dlu gastronomii, biurowe, obsJugi ”rzedsiębiorstw, 

urządzeL i obiektów sportu i turystyki oraz inne 

usJugi o zbliwonym charakterze z wyJączeniem stacji 

paliw; 

11) urządzeniach i obiektach towarzyszących 

nalewy przez to rozumieć obiekty i urządzenia tech-

nicznego wy”osawenia i infrastruktury technicznej 

(stacje transformatorowe, przepompownie `cieków, 
sieci itp.), drogi wewnętrzne, zaplecze parkingowe 

dla prze-znaczenia podstawowego oraz inne urzą-
dzenia ”eJniące sJuwebną rolę wobec przeznaczenia 

podstawowego lub dopuszczalnego, a takwe wolno 

stojące budynki gospodarcze i garawowe; 
12) powierzchni zabudowy nalewy przez to ro-

zumieć ”owierzchnię zabudowy obiektów budowla-

nych wraz z ”owierzchnią utwardzonych dojazdów, 
”laców, miejsc postojowych na samochody oraz 

doj`ć pieszych. 

2. Niezdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć 

zgodnie z: 

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

niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

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

lane; 

3) przepisami wykonawczymi do wywej wymie-

nionych ustaw oraz ustaw związanych z planowa-

niem przestrzennym i przepisami wykonawczymi do 

nich. 

 

§ 6. Przedmiotem ustaleL planu są tereny, wy-

znaczone na rysunku planu liniami rozgraniczający-

mi i oznaczone symbolami: 

1) 1MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN ｦ tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno 

stojącej i bliuniaczej; 
2) 2MN, 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej, bliuniaczej i szeregowej; 

3) 9MN,U, 10MN,U, 11MN,U, 12MN-U, 

13MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowo ｦ usJu-

gowej; 

4) 15U, 21U - tereny zabudowy usJugowej; 
5) 14US,ZP - tereny zabudowy usJugowej ｦ 

usJugi sportu i rekreacji; 

6) 16Z, 17Z, 18Z, 19Z, 20Z - tereny zieleni 

7) 22KD-Z, - tereny dróg publicznych zbiorczych; 

8) 25KD-L ｦ tereny dróg publicznych lokalnych; 

9) 23KD-D, 24KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 28KD-D, 

29KD-D, 30KD-D - tereny dróg publicznych dojazdo-

wych. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

 

§ 7. Dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 

4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: przeznaczenie podsta-

wowe ｦ teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliuniaczejŁ 
2. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz zasady zagospodarowania terenu: 
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1) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni terenu ｦ max. 50 %; 

2) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 

winna wynosić min. 50% powierzchni terenu; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeL 

towarzyszących, o których mowa § 5 pkt 11 

uchwaJy; 
4) ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie 

dziaJki, co najmniej 2 miejsc postojowych na 1 bu-

dynek mieszkalny, w tym mowe być 1 wbudowane; 

5) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-

wy zgodnie z rysunkiem planu; 

6) okre`lone na rysunku planu linie obowiązujące 

są liniami nieprzekraczalnymi dla wolno stojących 

budynków gospodarczych i garawowych; 
7) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garawowych przy granicy dziaJki lub jako 

dobudowane `cianą do takiego samego budynku na 

dziaJce sąsiedniej; 

8) dopuszcza się usJugi komercyjne wbudowane 

w budynek mieszkalny o powierzchni uwytkowej nie 

”rzekraczającej 30% powierzchni mieszkalnej. 

3. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz zasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) wysoko`ć zabudowy budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych do II kondygnacji nadziemnych: 

licząc od poziomu terenu przed gJównym wej`ciem 

do najwywej ”oJowonego punktu kalenicy max. 9 m; 

wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub 

attyki przed gJównym wej`ciem max. 4,5 m, po-

ziom parteru na wysoko`ci do 1,0 m od poziomu 

terenu; 

2) wysoko`ć wolno stojących budynków go-

spodarczych i garawowych jedna kondygnacja 

nadziemna tj. licząc od poziomu terenu przed 

gJównym wej`ciem do najwywej ”oJowonego 

punktu kalenicy max. 6 m; wysoko`ć górnej kra-

wędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki przed gJów-

nym wej`ciem max. 3,5 m; 

3) ustala się jako obowiązujące, stosowanie  

w budynkach mieszkalnych, dachów spadzistych, 

dopuszczalne wielospadowe o kątach nachylenia 

”oJaci gJównych 30o - 45o; 

4) ustala się jako obowiązujące, stosowanie  

w budynkach gospodarczych i garawowych dachów 

jednospadowych lub dwuspadowych o kątach na-

chylenia ”oJaci gJównych 25o - 35o. 

 

§ 8. Dla terenów oznaczonych symbolami 2MN, 

3MN, ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: przeznaczenie podsta-

wowe ｦ teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej, bliuniaczej i szeregowej. 

2. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz zasady zagospodarowania terenu 

dla zabudowy wolno stojącej i bliuniaczej zgodnie  

z § 7 uchwaJyŁ 

3. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz zasady ksztaJtowania zabudowy 

dla zabudowy szeregowej: 

1) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni terenu ｦ max. 60 %; 

2) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 

winna wynosić min. 40% powierzchni terenu; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeL 

towarzyszących, o których mowa § 5 pkt 11 

uchwaJy z wyJączeniem wolno stojących budynków 

gospodarczych i garawy; 
4) ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie 

dziaJki, co najmniej 2 miejsc postojowych na  

1 segment mieszkalny, w tym mowe być 1 wbudo-

wane; 

5) okre`lone na rysunku planu linie obowiązujące 

są liniami nieprzekraczalnymi dla zabudowy szere-

gowej; 

6) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 
4. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz zasady ksztaJtowania zabudowy 

dla zabudowy wolno stojącej i bliuniaczej zgodnie  

z § 7 uchwaJyŁ 
5. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz zasady ksztaJtowania zabudowy 

dla zabudowy szeregowej: 

1) wysoko`ć zabudowy budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych do II kondygnacji nadziemnych: 

licząc od poziomu terenu przed gJównym wej`ciem 

do najwywej ”oJowonego punktu kalenicy max. 11 m; 

wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub 

attyki przed gJównym wej`ciem max. 5 m, poziom 

parteru na wysoko`ci do 1,0 m od poziomu terenu; 

2) ustala się jako obowiązujące, stosowanie  

w budynkach mieszkalnych, dachów dwuspado-

wych o kątach nachylenia ”oJaci gJównych 30o - 45o. 

 

§ 9. Dla terenu oznaczonych symbolami: 

9MN,U, 10MN,U, 11MN,U, 12MN,U, 13MN,U 

ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: przeznaczenie podsta-

wowe: tereny zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugo-

wej. 

2. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz zasady zagospodarowania terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usJugami; 
2) dopuszcza się usJugi komercyjne realizowane 

jako wbudowane w bryJę budynku mieszkalnego, 

bądu wolno stojące o powierzchni uwytkowej nie 

”rzekraczającej 60% powierzchni uwytkowej budyn-

ku mieszkalno ｦ usJugowego; dla budynku usJugo-

wego wolno stojącego wielko`ć ta nie mowe prze-

kroczyć powierzchni uwytkowej budynku mieszkal-

nego; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeL 

towarzyszących, o których mowa § 5 pkt 11 

uchwaJy; 
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4) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni dziaJki max. 60%; 

5) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 

winna wynosić min. 40% powierzchni dziaJki; 
6) ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie 

dziaJki co najmniej 2 miejsc postojowych na samo-

chody w tym jedno miejsce mowe być wbudowane 

w garawu dla uwytkowników zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej oraz co najmniej 1 miejsce 

postojowe na 30 m2 powierzchni uwytkowej czę`ci 
usJugowej; 

7) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-

wy zgodnie z rysunkiem planu; 

8) okre`lone na rysunku planu linie obowiązujące 

są liniami nieprzekraczalnymi dla wolno stojących 

budynków gospodarczych i garawowych i usJugo-

wych; 

9) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garawowych przy granicy dziaJki lub jako 

dobudowane `cianą do takiego samego budynku na 

dziaJce sąsiedniejŁ 
3. Zasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) wysoko`ć budynków mieszkalno ｦ usJugo-

wych i usJugowych do 2 kondygnacji nadziem-

nych tj.: licząc od poziomu terenu przed gJównym 

wej`ciem do najwywej ”oJowonego punktu kaleni-

cy max. 11 m; wysoko`ć górnej krawędzi elewa-

cji, jej gzymsu lub attyki przed gJównym wej-

`ciem max. 4,5 m, poziom parteru na wysoko`ci 
do 1,0 m od poziomu terenu; 

2) wysoko`ć wolno stojących budynków gospo-

darczych i garawowych jedna kondygnacja nad-

ziemna tj. licząc od poziomu terenu przed gJównym 

wej`ciem do najwywej ”oJowonego punktu kalenicy 

max. 6 m; wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, jej 

gzymsu lub attyki przed gJównym wej`ciem  

max. 3,5 m; 

3) ustala się jako obowiązujące, stosowanie  

w budynkach mieszkalnych, dachów spadzistych, 

dopuszczalne wielospadowe o spadkach 30o - 45o; 

4) ustala się jako obowiązujące, stosowanie  

w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i gara-

wowych i usJugowych dachów spadzistych, do-

puszczalne wielospadowe o spadkach 25o - 35o. 

 

§ 10. Dla terenu oznaczonego symbolem 15U, 

21U ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: przeznaczenie podsta-

wowe: tereny zabudowy usJugowejŁ 
2. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz zasady zagospodarowania terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudo-

wy usJugowej; 
2) dopuszcza się lokalizację usJug komercyjnych 

oraz publicznych; 

3) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni dziaJki max. 60%; 

4) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 

winna wynosić min. 25% powierzchni dziaJki; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują 

wedJug ustaleL okre`lonych na rysunku planu, dla 

obszarów dla których nie okre`lono linii zabudowy 

obowiązują odlegJo`ci od zewnętrzne krawędzi 
jezdni dróg publicznych zgodne z przepisami odręb-

nymi; 

6) dopuszcza się sytuowanie w granicach terenu 

wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi elemen-

tów reklamowych związanych z funkcją terenu oraz 

obiektów i urządzeL towarzyszących o których 

mowa w§ 5 pkt 11 uchwaJy, z wyJączeniem wolno 

stojących budynków gospodarczych i garawowych, 
które powinny tworzyć wraz z zasadniczym budyn-

kiem usJugowym caJo`ć funkcjonalno ｦ ”rzestrzenną; 
7) ustala się obowiązek wyznaczenia w grani-

cach terenu miejsc postojowych na samochody  

w ilo`ci co najmniej 1 miejsce postojowe na kawde 

25 m2 pow. uwytkowej czę`ci usJugowej, lecz nie 

mniej niw 4 miejsca. 

3. Zasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) wysoko`ć budynków usJugowych do 3 kon-

dygnacji nadziemnych tj.: licząc od poziomu terenu 

przed gJównym wej`ciem do najwywej ”oJowonego 

punktu kalenicy max. 11 m; wysoko`ć górnej kra-

wędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki przed gJów-

nym wej`ciem max. 5,5 m, poziom parteru na wy-

soko`ci do 1,0 m od poziomu terenu; 

2) ustala się jako obowiązujące, stosowanie da-

chów o kątach nachylenia ”oJaci gJównych max. 35o 

dopuszczalne wielospadowe; 

3) dla obiektów budowlanych innych niw budynki 

dopuszcza się dowolne ksztaJtowanie zabudowy. 

 

§ 11. Dla terenu oznaczonego symbolem 

14US,ZP ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudo-

wy usJugowej ｦ usJugi sportu i rekreacji. 

2) przeznaczenie dopuszczalne ｦ tereny zieleni 

parkowej; 

3) przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne 

mogą wystę”ować w dowolnych proporcjach lub 

wyJącznie jako podstawowe lub dopuszczalne. 

2. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz zasady zagospodarowania terenu 

dla przeznaczenia podstawowego: 

1) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni terenu max. 50%; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują 

wedJug ustaleL okre`lonych na rysunku planu; 

3) nakazuje się lokalizację urządzeL i obiektów 

sportowych takich jak: ”laców sportowych, mini 

boisk, ”ól do gier, kortów tenisowych, torów rol-

kowych itp.; 

4) dopuszcza się lokalizację urządzeL i obiektów 

maJej architektury parkowej, obiektów architektury 

ogrodowej, zieleLców i tras rowerowych; 

5) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 

winna wynosić min. 50% powierzchni terenu; 
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6) dopuszcza się sytuowanie w granicach terenu 

wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi elemen-

tów reklamowych związanych z funkcją terenu oraz 

obiektów i urządzeL towarzyszących o których 

mowa w§ 5 pkt 11 uchwaJy, z wyJączeniem wolno 

stojących budynków gospodarczych i garawowych; 
7) dopuszcza się lokalizację zabudowy kubatu-

rowej na cele związane z realizacją usJug sportu  

i rekreacji oraz na cele socjalne, administracyjno- 

techniczne i usJugowe związane z obsJugą terenu; 

8) dopuszcza się lokalizację obiektów sporto-

wych namiotowych na cele związane z funkcją 

terenu; 

9) zakazuje się lokalizacji wolno stojących bu-

dynków garawowych i gospodarczych, budynki 

winny tworzyć wraz z budynkiem zasadniczym 

caJo`ć funkcjonalno - ”rzestrzenną; 
10) ustala się obowiązek wyznaczenia w grani-

cach terenu miejsc postojowych na samochody  

w ilo`ci dostosowanej do projektowanego programu 

uwytkowego, lecz nie mniej niw 10 miejsc. 

3. Zasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) wysoko`ć budynków usJugowych do 3 kon-

dygnacji nadziemnych; 

2) ustala się jako obowiązujące, stosowanie da-

chów o kątach nachylenia ”oJaci max. 35o; dopusz-

czalne wielospadowe; 

3) dla obiektów budowlanych innych niw budynki 

dopuszcza się dowolne ksztaJtowanie zabudowy. 

4. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz zasady zagospodarowania terenu 

dla przeznaczenia dopuszczalnego: 

1) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni terenu max. 20%; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeL i obiektów 

maJej architektury parkowej, obiektów architektury 

ogrodowej, obiektów rekreacyjnych, wolno stoją-
cych altan, otwartych obiektów scen widowisko-

wych, obiektów wystawowych zieleLców, ciągów 

pieszych i tras rowerowych; 

3) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 

winna wynosić min. 80% powierzchni dziaJki; 
4) dopuszcza się sytuowanie w granicach terenu 

wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi elemen-

tów reklamowych związanych z funkcją terenu oraz 

prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych 

infrastruktury technicznej; 

5) zakazuje się lokalizowania miejsc postojo-

wych dla samochodów; 
6) dopuszcza się miejsca postojowe dla rowe-

rówŁ 
 

§ 12. Dla terenów oznaczonych symbolami 16Z, 

17Z, 18Z, 19Z, 20Z ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: przeznaczenie podsta-

wowe - tereny zieleni: 

1) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni terenu max. 20%; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeL i obiektów 

maJej architektury parkowej, zieleLców, ciągów 

pieszych i tras rowerowych; 

3) zakazuje się lokalizacji urządzeL i obiektów 

budowlanych w odlegJo`ci 15 m od osi gazociągu 

wysokiego ci`nienia; 
4) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 

winna wynosić min. 80% powierzchni dziaJki; 
5) dopuszcza się sytuowanie w granicach terenu 

wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi elemen-

tów reklamowych związanych z funkcją terenu oraz 

prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych 

infrastruktury technicznej; 

6) zakazuje się lokalizowania miejsc postojo-

wych dla samochodów; 
7) dopuszcza się miejsca postojowe dla rowe-

rówŁ 
 

§ 13. Dla terenu oznaczonego symbolem 22KD-Z 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: droga powiato-

wa zbiorcza klasy Z - ulica zbiorcza; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia, jak na ry-

sunku planu; 

3) ”rzekrój drogi zgodnie z przepisami szczegól-

nymi o przekrojach dostosowanych do ich szeroko-

`ci; 
4) zaleca się utrzymanie istniejącej zieleni wyso-

kiej o ile nie koliduje ona z warunkami bezpieczeL-
stwa uwytkowników drogi. 

 

§ 14. Dla terenu oznaczonego symbolem 25KD-L 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: droga gminna lo-

kalna klasy L ｦ ulica lokalna; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia 15 m; 

3) ”rzekrój drogi zgodnie z przepisami szczegól-

nymi o przekrojach dostosowanych do ich szeroko-

`ci; 
4) nawierzchnia rozbieralna; 

5) w liniach rozgraniczających ustala się jezdnię, 
pas zieleni, chodniki dwu lub jednostronne oraz 

nieobligatoryjnie `ciewki rowerowe; 

6) dopuszcza się usytuowanie pasa postojowego 

przyjezdniowego; 

7) zaleca się wprowadzenie `ciewek rowerowych 

uzu”eJniających przekrój drogi lub zamiennie  

w miejsce chodnika po jednej stronie drogi. 

 

§ 15. Dla terenów oznaczonych symbolami: 

23KD-D, 24KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 28KD-D, 

29KD-D, 30KD-D, ustala się 

1) przeznaczenie podstawowe: drogi gminne do-

jazdowe klasy D ｦ ulice dojazdowe; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczenia 11 m; 

3) ”rzekrój drogi zgodnie z przepisami odrębnymi 
o przekrojach dostosowanych do ich szeroko`ci; 

4) nawierzchnia rozbieralna; 
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5) w liniach rozgraniczających ustala się jezdnię, 
pas zieleni, chodniki dwu lub jednostronne oraz 

nieobligatoryjnie `ciewki rowerowe; 

6) dopuszcza się usytuowanie pasa postojowego 

przyjezdniowego; 

7) zaleca się wprowadzenie `ciewek rowerowych 

uzu”eJniających ”rzekrój drogi lub zamiennie w miej-

sce chodnika po jednej stronie drogi. 

 

§ 16. Ustalenia w zakresie zasad ochrony  

i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: 

1) w celu zachowania szczególnych warto`ci 
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych na-

kazuje się: przestrzeganie zasad ochrony i ksztaJto-

wania `rodowiska, zachowanie i ochronę terenów 

zieleni przed zainwestowaniem dla podtrzymania 

charakteru podmiejskiego obszaru; 

2) w celu zachowania istniejących warto`ci kul-

turowych i tradycji regionalnych budownictwa na-

kazuje się nawiązywać w architekturze do tradycyj-

nego budownictwa wystę”ującego na terenie gminy 

Lewin Brzeski; 

3) w celu zapewnienia ”rawidJowego funkcjo-

nowania i s”eJnienia wymogów sanitarnych nakazu-

je się obowiązek wy”osawenia terenów budowla-

nych w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

4) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-

wych oraz garawy blaszanych, z wyJączeniem obiek-

tów przeznaczonych do czasowego uwytkowania 

”oJowonych na terenie budowy oraz ustawiania 

barakowozów uwywanych przy wykonywaniu robót 
budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach 

geodezyjnych; 

5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiek-

tów usJugowo-handlowych. 

 

§ 17. Ustalenia w zakresie zasad ochrony `ro-

dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się wy”osawenie terenów budowla-

nych w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) ustala się zasadę odbioru od”adów w syste-

mie zorganizowanym pod nadzorem Gminy Lewin 

Brzeski lub na zasadzie indywidualnych umów  

z odbiorcą od”adów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu ”orządku 

i czysto`ci w gminach; 

3) ustala się indywidualny s”osób zaopatrzenia 

w cie”Jo obiektów, z konieczno`cią wykorzystania 

ekologicznych no`ników energii jak gaz, energia 

elektryczna, lekki olej o”aJowy lub wykorzystania 

paliw staJych pod warunkiem stosowania wysoko-

sprawnych urządzeL energetycznych; 

4) dziaJalno`ć usJugowa realizująca ustalenia ni-

niejszego planu nie mowe ”owodować uciąwliwo`ci 
na terenach sąsiednich oraz ponadnormatywnego 

obciąwenia `rodowiska poza granicami dziaJki, do 

której inwestor posiada tytuJ prawny; 

5) obszar planu ”oJowony jest w zasięgu GJów-

nego Zbiornika Wód Podziemnych nr 335 ｭKra”ko-

wice Strzelce O”olskieｬ; na terenie obowiązują na-

kazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynika-

jące z ”rze”isów odrębnych; 
6) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków do wód powierzchniowych, gruntowych 

oraz do gruntu; 

7) przed ”odjęciem dziaJalno`ci inwestycyjnych, 

ustala się obowiązek zdjęcia warstwy ”róchniczej  
z czę`ci przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz 

powierzchnie utwardzone, a nastę”nie jej zagospo-

darowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeL, 

których funkcjonowanie powoduje emisję haJasu 

”rzekraczającą dopuszczalne normy okre`lone  

w przepisach odrębnych; 
9) wyznacza się wymóg zachowania ”oziomów 

haJasu ”oniwej dopuszczalnego lub na poziomie 

okre`lonym w przepisach odrębnych, na terenach 

oznaczonych symbolami 1MN ｦ 8MN oraz 9MN,U-

13MN,U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

oraz dla terenów oznaczonych symbolami: 

14ZP,US, 16Z-20Z, jak dla terenów rekreacyjno ｦ 

wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10) zakazuje się na terenie objętym planem loka-

lizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko; 
11) zakazuje się na terenach zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej (MN), terenach zabudowy 

mieszkaniowo ｦ usJugowej (MN,U), terenach zieleni 

(Z), terenach usJug sportu i rekreacji (US,ZP), lokali-

zacji ”rzedsięwzięć mogących potencjalnie znaczą-
co oddziaJywać na `rodowisko; 

12) ograniczenia okre`lone w pkt 10, 11 nie do-

tyczą inwestycji związanych z realizacją obiektów, 
urządzeL i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg 

publicznych i ”arkingów; 
13) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych 

szczątków ro`lin lub zwierząt nalewy ”owiadomić 

organ wJa`ciwy do spraw ochrony przyrody; 

14) zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatro-

wych; 

15) zakazuje się dziaJalno`ci związanej ze skJa-

dowaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpa-

dów w tym zJomuŁ 
 

§ 18. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

ws”óJczesnej: w przypadku ujawnienia podczas 

robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iw jest on zabytkiem wykonawca 

zobowiązany jest wstrzymać wszelkie roboty mo-

gące go uszkodzić lub zniszczyć, zabez”ieczyć od-

kryty przedmiot przy uwyciu dostę”nych `rodków  

i miejsce jego odkrycia oraz niezwJocznie powiado-

mić Wojewódzkiego Konserwatora źabytków lub 

Burmistrza Lewina Brzeskiego. 
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§ 19. Ustalenia w zakresie wymagaL wynikają-
cych z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicz-

nych: dopuszcza się umieszczanie od strony tere-

nów publicznych na elewacjach budynków tablic 

reklamowych oraz obiektów reklamowych wolno 

stojących takwe niezwiązanych bez”o`rednio z prze-

znaczeniem terenu lub obiektu. 

 

§ 20. Ustalenia w zakresie granic i s”osobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-

jących ochronie, ustalonych na podstawie odręb-

nych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a tak-

we narawonych na niebez”ieczeLstwo powodzi oraz 

zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: czę`ć 

obszaru objętego planem ”oJowona jest na terenie 

strefy ochronnej ”o`redniej ujęcia wód podziem-

nych w Lewinie Brzeskim, dla której stosuje się 

zasady uwytkowania gruntów okre`lone w przepi-

sach odrębnychŁ 
 

§ 21. Ustalenia w zakresie ogólnych zasad za-

gospodarowania terenu oraz modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-

tury technicznej: 

1. W zakresie systemu komunikacji: 

1) system komunikacji oparty o drogę powiato-

wą ulicę Ko`ciuszki oraz drogę lokalną, jak na ry-

sunku planu; 

2) dostę” ”oszczególnych terenów do dróg do-

jazdowych oraz lokalnej projektowanymi zjazdami 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) zakazuje się lokalizacji odrębnych zjazdów do 

drogi powiatowej ulicy Ko`ciuszki; 
4) obsJuga terenów ”rzylegJych do drogi powia-

towej ulicy Ko`ciuszki wyJącznie poprzez drogę 

lokalną i drogi dojazdowe. 

2. W zakresie systemu infrastruktury technicz-

nej: 

1) sieci infrastruktury technicznej nalewy prowa-

dzić w pierwszej kolejno`ci w liniach rozgraniczają-
cych dróg zgodnie z przepisami odrębnymi, a jeweli 
warunki terenowe nie ”ozwalają na takie usytu-

owanie to sieci te dopuszcza się sytuować poza 

liniami rozgraniczającymi dróg pod warunkiem za-

chowania odlegJo`ci okre`lonych w przepisach od-

rębnych od obiektów budowlanych istniejących  

i projektowanych, 

2) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych 

oraz przeciw”owarowych z sieci wodociągowej; 
3) odprowadzenie `cieków komunalnych, do 

sieci kanalizacyjnej; 

4) `cieki w postaci wód opadowych i roztopo-

wych nalewy od”rowadzić do lokalnych odbiorników 

tych wód z uwzględnieniem ”rze”isów odrębnych 

oraz § 19 pkt 6 uchwaJy, przy czym dopuszcza się 

dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

powierzchniowo; 

5) zaopatrzenie w gaz ze zbiorników przydomo-

wych lub lokalnej sieci gazowej po jej wybudowa-

niu; 

6) ustala się obowiązek zachowania odlegJo`ci 
obiektów terenowych od osi gazociągu wysokiego 

ci`nienia zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 

energetycznej; 

8) dopuszcza się lokalizację napowietrznych  

i kablowych linii elektroenergetycznych; 

9) dopuszcza się lokalizację stacji transformato-

rowych wraz z drogami dojazdowymi w uzgodnie-

niu z dysponentem terenu; 

10) wzdJuw napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej nalewy zachować pasy wolne od drzew  

i krzewów o szeroko`ci licząc od kawdej strony dla 

linii 15 kV pas o szeroko`ci 8 m, dla linii 0,4 kV pas 

o szeroko`ci 3 m; 

11) zaopatrzenie w energie cie”lną: ustala się 

indywidualny s”osób zaopatrzenia w cie”Jo obiek-

tów, z konieczno`cią wykorzystania ekologicznych 

no`ników energii jak gaz, energia elektryczna, lekki 

olej o”aJowy lub wykorzystania paliw staJych pod 

warunkiem stosowania wysoko sprawnych urzą-
dzeL energetycznych; 

12) Jączno`ć i telekomunikacja: ustala się: pro-

wadzenie linii sieci teletechnicznych - Jączno`ci, 
telekomunikacji i telewizji kablowej jako podziemne 

w wydzielonej kanalizacji lub bez”o`rednio w grun-

cie tylko jako ”rzyJącza do obiektów budowlanych; 

13) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tele-

komunikacyjnej o nieznacznym oddziaJywaniu na 

terenach oznaczonych symbolami MN, MN,U oraz 

lokalizację inwestycji z zakresu Jączno`ci publicznej 

na terenach oznaczonych symbolem U. 

 

§ 22. Ustalenia w zakresie sposobu i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania  

i uwytkowania terenów: teren mowe być tymczaso-

wo uwytkowany w s”osób dotychczasowy, pod 

warunkiem udostę”nienia czę`ci gruntów dla reali-

zacji dojazdów i uzbrojenia. 

 

§ 23. Ustalenia w zakresie szczegóJowych zasad 

i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci obję-
tych planem miejscowym: 

1. W granicach objętych planem nie wystę”ują 

obszary wymagające dokonania scaleL nieruchomo-

`ci, a nastę”nie ich ”owtórnego ”odziaJu, o których 

mowa w przepisach odrębnychŁ 
2. Ustala się minimalne powierzchnie, dla nowo 

wydzielanych dziaJek: 
1) dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN-

8MN: 900 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 600 m2 

dla zabudowy bliuniaczej oraz 400 m2 dla zabudowy 

szeregowej w obszarze oznaczonym symbolami 

2MN, 3MN; przy czym szeroko`ć wydzielonej dziaJ-
ki w obowiązującej linii zabudowy nie mowe być 

mniejsza niw 20 m dla zabudowy wolno stojącej,  
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16 m dla zabudowy bliuniaczej oraz 8 m dla zabu-

dowy szeregowej; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami: 9MN,U 

- 13MN,U: 1200 m2, przy czym szeroko`ć wydzie-

lonej dziaJki w linii zabudowy nie mowe być mniejsza 

niw 25 m; 

3) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 

zmniejszenie okre`lonych w punktach 1) i 2) mini-

malnych powierzchni o nie więcej niw 10%. 

3. Dopuszcza się wydzielenie niezbędnych dzia-

Jek dla realizacji ukJadów komunikacyjnych oraz 

obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej  

w tym stacji transformatorowych z zachowaniem 

warunków wynikających z ”rze”isów odrębnychŁ 
 

§ 24. Ustalenia w zakresie szczególnych warun-

ki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia  

w ich uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:  

w granicach objętych planem nie wystę”ują tereny, 

dla których ustala się ograniczenia w uwytkowaniu 

terenu oraz zakaz zabudowy. 

 

§ 25. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym ustala się stawkę ”rocentową  

w wysoko`ci: 
1) Dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 

4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 2MN, 3MN, 

9MN,U, 10MN,U, 11MN,U, 12MN-U, 13MN,U, 

14US,ZP - 20%. 

2) Dla terenów oznaczonych symbolami: 15U, 

21U ｦ 30%. 

3) Dla terenów oznaczonych symbolami 16Z, 

17Z, 18Z, 19Z, 20Z, 23KD-D, 24KD-D, 26KD-D, 

27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 30KD-D, 25KD-L, 

22KD-Z ｦ 5%. 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 26. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Lewina Brzeskiego. 

 

§ 27. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

MieczysJaw AdaszyLski 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr XLIX/437/2010 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 28 wrze`nia 2010 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu realizacji  
i zasad finansowania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych Gminy 

 

- Plan zagospodarowania przestrzennego prze-

widuje budowę nastę”ujących urządzeL z zakresu 
infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć 
kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, 

sieć gazowa, sieć energetyczna oraz sieć telekomu-

nikacyjnaŁ Gminę obciąwać będzie wykonanie uzbro-

jenia w zakresie: sieci wodociągowej i sieci kanali-
zacji sanitarnej oraz budowa dróg gminnych wraz  
z o`wietleniemŁ Koszty związane z realizacją tych 
inwestycji rozJowone zostaną w czasie w zalewno`ci 
od ”o”ytu na tereny o funkcji okre`lonej w ”rojek-

cie ”lanu oraz mowliwo`ci finansowych gminyŁ Ko-

nieczne nakJady na uzbrojenie terenu ”ochodzić 
będą ze `rodków budwetowych i kredytowych oraz 
`rodków ”omocowych UE. Realizacja inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej winna być ”o-

przedzona wieloletnim planem inwestycyjnym,  

w którym zostaną okre`lone szczegóJowo nakJady 
na ”oszczególne eta”y inwestycjiŁ 
 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr XLIXł437/2010 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 28 wrze`nia 2010 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
wniesionych do wyJowenia do ”ublicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

 

- W trakcie wyJowenia ”lanu do ”ublicznego wglą-
du nie w”JynęJy wadne uwagi, zatem rozstrzy-

gnięcie w tej s”rawie jest bez”rzedmiotoweŁ 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr XLIXł437ł2010 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 28 wrze`nia 2010 rŁ 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｦ rysunek planu 

 

 

  


