
 

 

UCHWAŁA NR XVII/253/2012 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice  

obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 

poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 20 ust. 1 w związku  

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.  

poz. 647, 951) oraz uchwały Nr XXXII/361/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”, po stwierdzeniu, że nie naru-

sza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice zatwierdzo-

nego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr IX/72/2007 z dnia 17 września 2007 r., Rada Miejska w Krap-

kowicach uchwala, co następuje:   

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmujące-

go teren zakładu przemysłu skórzanego „OTMĘT” w Krapkowicach zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/574/2002 

Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 8 października 2002 r. oraz zmienionego uchwałą Nr XXVI/355/05 Rady 

Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 października 2005 r.   

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren 

byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”, składa się z:   

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawartego w niniejszej uchwale;   

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;   

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiącego załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały;   

4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiącego załącznik nr 3  

do niniejszej uchwały.   
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DZIAŁ I 

PRZEPIS OGÓLNE  

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren za-

kładu przemysłu skórzanego „OTMĘT” w Krapkowicach zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/574/2002 Rady 

Miejskiej w Krapkowicach z dnia 8 października 2002r. wprowadza się następujące zmiany:   

1) w tekście i na rysunku zmiany planu zmienia się teren o symbolu 17 NO o przeznaczeniu pod urządzenia  

i obiekty oczyszczania ścieków na teren o symbolu 17 O o przeznaczeniu pod teren gospodarowania odpa-

dami, dla którego ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;   

2) część terenu o symbolu 17 NO włącza się do terenu o symbolu 18 KL.   

§ 4.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:   

1) przeznaczenie terenu;   

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;   

3) dodatkowe szczegółowe zasady i warunki scalania nieruchomości objętych zmianą planu;   

4) dodatkowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;   

5) stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   

2. W ustaleniach zmiany planu pozostawia się bez zmian:   

1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;   

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;   

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów (w tym terenów i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi);   

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.   

§ 5.1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:   

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako granica obowiązywania ustaleń zmiany planu;   

2) linie rozgraniczające tereny;   

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;   

4) symbol określający zasadniczą funkcję terenu.   

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.   

DZIAŁ II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA, ZASAD OCHRONY  

I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW 

KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

§ 6.1. W uchwale Nr XXXVI/574/2002 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 8 października 2002 r. 

wprowadza się następujące zmiany:   

1) w § 2 w miejsce wyrazu „17NO” wprowadza się wyrazy w brzmieniu „17 O”;   

2) w § 2 w miejsce ustaleń dla 17NO wprowadza się ustalenia w brzmieniu: „- teren oznaczony symbolem 17 O 

przeznacza się pod teren gospodarowania odpadami.  Ustala się następujące warunki jego zabudowy i zagospo-

darowania:   

1) dopuszcza się instalacje związane z odzyskiem odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych,  

w szczególności sortowania i selektywnej zbiórki, transportu i sprzedaży odpadów;   

2) dopuszcza się w instalacjach biologicznego przetwarzania odpadów kompostowanie odpadów biodegra-

dowalnych;   

3) dopuszcza się wykorzystanie istniejących obiektów budowlanych;   
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4) dopuszcza się realizację obiektu budowlanego sortowni odpadów stałych z punktem przeładunkowym 

oraz niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;   

5) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 15%;   

6) nakazuje się intensywność zabudowy – dla nowoprojektowanej zabudowy 0,4 ÷ 0,55;   

7) nakazuje się wysokość zabudowy nie większą niż 15,0 m;   

8) nakazuje się zasadnicze dachy budynków (głównych) płaskie lub dwuspadowe o nachyleniu 5 ÷ 20°;   

9) zakazuje się lokalizacji na otwartej przestrzeni składów na materiały sypkie, w sposób powodujący wtórne 

pylenie, zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych;   

10) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilościach co najmniej  

0,5 miejsca postojowego na każdą osobę zatrudnioną oraz min. dla 1 samochodu ciężarowego;   

11) dopuszcza scalenia wynikające z parametrów powierzchni obiektów budowlanych uwzględniający wła-

ściwe przepisy przeciwpożarowe i technologiczne zakładanego przedsięwzięcia;   

12) nakazuje się kanalizację układu transportu wewnętrznego i otwartych placów składowych oraz parkin-

gowych z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem gleby, wód gruntowych i powierzchniowych;   

13) dopuszcza się tworzenie powierzchniowych elementów kanalizacji deszczowej terenu (suche stawy, 

zbiorniki koszowe);   

14) nakazuje się nasadzenia zieleni izolacyjnej ekranującej wzdłuż granic terenu;   

15) zakazuje się odprowadzać ścieki przemysłowe do systemu kanalizacji miejskiej;   

16) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i do ziemi;   

17) nakazuje się odprowadzanie ścieków poprzez miejska sieć kanalizacyjną do oczyszczalni;   

18) nakazuje się podczyszczanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych, 

przed ich odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej;   

19) nakazuje się uszczelnianie powierzchni narażonych na zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi mo-

gącymi przenikać do wód lub do gleby.";   

3) w § 2 dodaje się pkt 6 do ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami 18KL, 21KL, 22KL, 23KL, 24KL  

w brzmieniu:  „6) dla terenu 18KL ponadto:   

a) nakazuje się umożliwienie dojazdu przeciwpożarowego do obiektów i urządzeń przemysłowych oraz in-

frastruktury technicznej oraz dojazdu do terenu lasu na działce sąsiedniej,   

b) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Zarządcy drogi, w liniach rozgrani-

czenia dróg publicznych prowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,   

c) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych należy pozostawiać pasy wolne od drzew, gałęzi, 

konarów i krzewów, licząc od osi linii z każdej jej strony dla linii 15 kV – pas o szer. 8,0 m,   

d) dopuszcza się możliwość zmiany sieci napowietrznych na sieci podziemne";  

4) w § 13 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:   

„3) dla terenów 17O i 18KL przyjąć stawkę w wysokości 1%. ”. 

2. W uchwale Nr XXVI/355/05 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 października 2005 r. wprowadza 

się następujące zmiany:   

1) w § 3 w miejsce wyrazu „17NO” wprowadza się wyrazy w brzmieniu „17 O”.   

DZIAŁ III 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 7. Tracą moc dotychczasowe ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krapkowice obejmującego teren zakładu przemysłu skórzanego „OTMĘT” w Krapkowicach zatwier-

dzonego uchwałą Nr XXXVI/574/2002 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 8 października 2002 r. oraz 
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zmienionego uchwałą Nr XXVI/355/05 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 października 2005 r. w czę-

ści objętej niniejszą zmianą planu.   

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.   

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia oraz na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy Krapkowice.   

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej  

 

Witold Rożałowski 
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Załącznik Nr 1 

 do Uchwały Nr XVII/253/2012 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 

 do Uchwały Nr XVII/253/2012 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 
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Załącznik Nr 3 

 do Uchwały Nr XVII/253/2012 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 
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